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VOLUMES PUBLICADOS espaçados de cerca de 27 km, em escala horizontal aproximada, sendo 
uma parte deles em 1 :400.000 e outra em 1 :250.000. 
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Parte das Folhas SC.23 Rio São Francisco e SC.24 Aracaju, 
1973 (esgotado) 
Folha SB.23 Teresina e parte da Folha SB.24 Jaguaribe, 
1973 (esgotado) 
Folha SA.23 São Lu(s e parte da Folha SA.24 Fortaleza, 
1973 (esgotado) 
Folha SB.22 Araguaia e parte da Folha SC.22 Tocantins, 
1974 (esgotado) 
Folha SA.22 Belém, 1974 
Folha NA/NB.22 Macapá, 1974 
FolhaSB.21 Tapaj6s, 1975 
Folha NA.20 Boa Vista e parte das Folhas NA.21 Tumucu
maque, NB.20 Roraima e NB.21, 1975 
Folha NA.21 Tumucumaque e parte da Folha NB.21, 1975 
Folha SA.21 Santarêm, 1976 
Folha NA. 19 Pico da Neblina, 1976 
Folha SC.19 Rio Branco, 1976 
Folha SB/SC.18 Javari/Contamana, 1977 
Folha SA.19 Içá, 1977 
FolhaSB.19 Juruá, 1977 
Folha SC.20 Porto Velho, 1978 
FolhaSB.20 Purus, 1978 
Folha SA.20 Manaus, 1978 
FolhaSD.20 Guaporé, 1979 
FolhaSC.21 Juruena, 1980 
FolhaSA.24 Fortaleza 1981 
Folha SC.22 Tocantins, 1981 
Folhas SB.24/25 Jaguaribe/Natal, 1981 
Folha S0.24 Salvador, 1981 
Folha S0.22 Goiás, 1981 
Folha S0.21 Cuiabá, 1982 

3 - Aerofotografias em infravermelho 

a) coloridas, na escala aproximada de 1:130.000, com recobrimento 
longitudinal e lateral de 60% e 10% respectivamente, discriminadas em 
foto(ndice, na escala 1 :500.000*. 
b) em preto e branco, na escala aproximada de 1:75.000, tomada si
multaneamente com a foto colorida. 

4- Aerofotografias mu ltiespectrais 

Fotos, na escala aproximada de 1 :70.000, em quatro canais (azul, 
verde, vermelho e infravermelho), colhidas simultaneamente com a 
foto em infravermelho, colorida. 

5- Video tape 

Tapes, na escala aproximada de 1:23.000, imageados ortogonalmente 
ao longo das linhas de vôo do aerolevantamento. 

A utilização dos produtos relativos aos itens 3, 4 e 5 oferece restrições 
quando da presença de nuvens ou nevoeiro. 

6- Mosaicos semicontrolados de radar* 

a) mosaicos na escala 1:250.000 com amplitude de 1° de latitude por 
1°30' de longitude, compilados no Sistema de Projeção UTM. 

b) mosaicos na escala 1:1.000.000 com amplitude de 4° de latitude 
por 6° de longitude, organizados com base na redução dos mosaicos 
na escala 1 :250.000. 

7 -Carta planimétrica 

275 folhas de 1° de latitude por 1°30' de longitude, impressas na 
escala 1 :250.000, no Sistema de Projeção UTM. 

OUTROS PRODUTOS DO AEROLEVANTAMENTO 8 -Carta-imagem de radar 

1- Imagem de radar* 

Faixas de aproximadamente 37 km de largura, na escala 1 :400 000, 
com recobrimento lateral máximo de cerca de 25%. 

102 folhas de 1° de latitude por 1°30' de longitude, associando 
mosaicos de imagem de radar com elementos planimétricos ou pla
noaltimétricos, impressas na escala 1:250.000, com base no Sistema 
de Projeção UTM. 

2 -Perfil altimétrico* 

Ao longo de cada linha de vôo, foram registrados graficamente perfis *Abrange todo o território brasileiro. 

SEDE 

Rua Pernambuco, 4, Pituba- CEP: 40 000- Salvador, BA 
Fones: (071) 248-8769 e (071) 248·9033- Telex: (071) 1918 PRRA BR 

BASE DE APOIO DO RIO DE JANEIRO 
Rua Marquês de Pinedo, 33 
Laranjeiras- CEP: 22 231 -Rio de Janeiro, RJ 
Fone: (021) 205-3943- Telex: (021) 33119 PRRA BR 

ESCRITÓRIO DE APOIO DE NATAL 
Rua Trai ri, 798 
Petrópolis- CEP: 59 000- Natal, RN 
Fone: (084) 222-6404- Telex: (0842) 241 PRRA BR 

BASE DE APOIO DE GOIÂNIA 
Av Universitária, 644 
Setor Universitário- CEP: 74 000- Goiânia, GO 
Fones: (062) 224-7484 e (062) 225·2375- Telex: (0622) 395 PRBR BR 

BASE DE APOIO DE FLORIANÓPOLIS 
Rua Felipe Schmidt, 115 
Centro- CEP: 88 000- Florianópolis, SC 
Fone: (048) 222·9959- Telex: (0482) 206 DNPM BR 



JOÃO FIGUEIREDO 
PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

CESAR CALS 
MINISTRO DAS MINAS E ENERGIA 

ARNALDO RODRIGUES BARBALHO 
SECRETÁRIO-GERAL DO MME 

PROJETO RADAMBRASIL 

ANTONIO LUIZ SAMPAIO DE ALMEIDA 
SECRETÁRIO-EXECUTIVO 

HELION FRANÇA MOREIRA 
SUPERINTENDENTE TÉCNICO E OPERACIONAL 

NIELSEN BARROSO SEIXAS 
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO 



MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA 
SECRETARIA-GERAL 

PROJETO RADAMBRASIL 

LEVANTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS 
VOLUME 27 

-FOLHA SE.21 CORUMBA 
E PARTE DA FOLHA SE.20 

GEOLOGIA 
GEOMORFOLOGIA 

PEDOLDGIA 
VEGETAÇÃO 

USO POTENCIAL DA TERRA 

RIO DE JANEIRO 
1982 



Publicação do Projeto RADAMBRASIL 
Programa de Integração Nacional 

©Copyright 1982 - MME/SG/Projeto RADAMBRASI L 
Rua Marquês de Pinedo, 33- Laranjeiras 

CEP: 22.231 - Rio de Janeiro - RJ 

Editado pela 
Divisão de Publicação 

Brasil. Ministério das Minas e Energia. Secretaria-Geral. Projeto RADAMBRASI L. 
Folha SE.21 Corumbá e parte da Folha SE.20; geologia, geomorfologia, pedologia, 

vegetação e uso potencial da terra. Rio de Janeiro, 1982. 
452 p. il., 5 mapas (Levantamento de Recursos Naturais, 27) 

1. Recursos Naturais- Brasil. I. Série. 11. T(tulo. 

CDD 333.70981 
CDU 330.15(81) 



*Órgao participante de convênio com o Projeto RADAMBRASIL 

Com a publicação do 27,
0 

volume da série Levantamento de Recursos Naturais, 
referente à Folha SE.21 Corumbá e parte da Folha SE.20, o Projeto RADAMBRASIL 
expressa seus agradecimentos a todos que colaboraram para que fossem alcançados os 
objetivos desejados, principalmente às entidades federais e estaduais abaixo relacionadas. 

MINIST~RIO DAS MINAS E ENERGIA 
Departamento Nacional da Produção Mineral - DNPM 
Petr61eo BrasileiroS/A -PETROBRÁS* 
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais- CPRM, Goiânia 
Empresas Nucleares Brasileiras S/A- NUCLEBRÁS* 

MINIST~RIO DA AGRICULTURA 
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal -IBDF* 
Jardim Botânico do Rio de Janeiro*/IBDF 

MINIST~RIO DA AERONÁUTICA 
Força Aérea Brasileira - FAB * 

MINIST~RIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
Fundação Universidade de Brasília- FUB 

MINIST~RIO DO EX~RCITO 
17,0 Batalhão de Caçadores- BC 
1/6 Grupo de Artilharia de Costa- GAGOS 

MINIST~RIO DA MARINHA 
6. 0 Distrito Naval - DN 
Serviço de Sinalização Náutica do Oeste- SSNO 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
Centro de Pesquisas e Desenvolvimento- CEPED* 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Universidade de São Paulo- USP 



PREFÁCIO 

FOREWORD 

LOCALIZAÇÃO DA ÁREA 

FOLHAS NA ESCALA 1:250.000 

LIMITES POLI'I'ICOS, LOCALIDADES, ESTRADAS E RIOS 
PRINCIPAIS . . . . . . . . . . . ..... 

1 - GEOLOGIA 

RESUMO 

ABSTRACT 

1.1 - INTRODUÇÃO 
1.1.1 Localização da área e aspectos fisiográficos 
1.1.2 - Objetivos do trabalho 
1.1.3 - Método de trabalho 

1.2 - ESTRATIGRAFIA . 
1.2.1 - Complexo Rio Apa 
1.2.1.1 Generalidades .. 
1.2.1.2 Distribuição na área 
1.2.1.3 Posição estratigráfica 
1.2.1.4 Geocronologia 
1.2.1.5 Litologias e petrografia 
1.2.2 - Complexo Xingu ... 
1.2.2.1 Generalidades 
1.2.2.2 Distribuição na área 
1.2.2.3 Posição estratigráfica 
1.2.2.4 Geocronologia 
1.2.2.5 Litologias e petrografia 
1.2.3 - Grupo Aguapeí . 
1.2.3.1 Generalidades 
1.2.3.2 - Distribuição na área 
1.2.3.3 - Formação Fortuna . 
1.2.3.3.1 - Distribuição na área e espessura 
1.2.3.3.2 - Litologias e estruturas ... 
1.2.3.4 - Formação Vale da Promissão .. 
1.2.3.4.1 - Distribuição na área e espessura 
1.2.3.4.2 - Litologias e estruturas .. . 
1.2.3.5 - Formação Morro Cristalino ... . 
1.2.3.5.1 - Distribuição na área e espessura 
1.2.3.5.2 - Litologias e estruturas 
1.2.3.6 Posição estratigráfica . 
1.2.3. 7 Geocronologia 
1 2.3.8 Ambiente de sedimentação, metamorfismo e estru-

turas .... 
1.2.4 - Intrusivas Rincón dei Tigre 
1.2.4.1 Generalidades ...... . 
1.2.4.2 - Distribuição na área .. 
1.2.4.3 - Posição estratigráfica e cronoestratigráfica 
1.2.5 - Grupo Cuiabá .... . 
1.2.5.1 Generalidades ... . 
1.2.5.2 Distribuição na área 
1.2.5.3 Posição estratigráfica 
1.2.5.4 Geocronologia 
1.2.5.5 Litologias e estruturas 
1.2.5.6 Ambiente de sedimentação 

SUMÁRIO 

19 

21 

23 

24 

24 

25 

27 

28 

29 
29 
29 
29 

29 
30 
30 
33 
33 
33 
36 
38 
38 
39 
39 
40 
41 
43 
43 
44 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
46 
46 
46 
46 
46 

47 
47 
47 
48 
48 
48 
48 
49 
50 
51 
51 
59 

1.2.6 - Grupo Corumbá 
1.2.6.1 - Generalidades 
1.2.6.2 - Formação Puga 
1.2.6.2.1 Generalidades 
1.2.6.2.2 Distribuição na área e espessura 
1.2.6.2.3 Posição estratigráfica e cronoestratigráfica 
1.2.6.2.4 Litologias e estruturas 
1.2.6.3 - Formação Cerradinho ......... . 
1.2.6.3.1 Generalidades . . ..... . 
1.2.6.3.2 Distribuição na área e espessura 
1.2.6.3.3 Posição estratigráfica e cronoestratigráfica 
1.2.6.3.4 Litologias e estruturas 
1.2.6.4 - Formação Bocaina . 
1.2.6.4.1 Generalidades .......... . 

1.2.6.4.2 Distribuição na área e espessura 
1.2.6.4.3 Posição estratigráfica e cronoestratigráfica 
1.2.6.4.4 Litologias e estruturas 
1.2.6.5 - Formação Tamengo 
1.2.6.5.1 Generalidades ..... 
1.2.6.5.2 Distribuição na área e espessura 
1.2.6.5.3 Posição estratigráfica e cronoestratigráfica 
1.2.6.5.4 Litologias e estruturas . 
1.2.6.6 - Ambiente de sedimentação 
1.2.7 - Grupo Jacadigo ... 
1.2.7.1 - Generalidades .. 
1.2.7.2 - Formação Urucum 
1.2.7.2.1 Generalidades .. 
1.2. 7.2.2 Distribuição na área e espessura 
1.2.7.2.3 Posição estratigráfica e cronoestratigráfica 
1.2. 7.2.4 Litologias e estruturas 
1.2. 7.3 - Formação Santa Cruz 
1.2.7.3.1 Generalidades 
1.2.7.3.2 Distribuição na área e espessura 
1.2.7.3.3 Posição estratigráfica e cronoestratigráfica 
1.2.7.3.4 Litologias e estruturas .. 
1.2.7.4 - Ambiente de sedimentação 
1.2.8 - Grupo Alto Paraguai 
1.2.8.1 - Generalidades . 
1.2.8.2 - Formação Moenda 
1.2.8.2.1 Generalidades .. 
1.2.8.2.2 Distribuição na área e espessura 
1.2.8.2.3 Posição estratigráfica e cronoestratigráfica 
1.2.8.2.4 Litologias e estruturas 
1.2.8.3 - Formação Araras 
1.2.8.3.1 Generalidades ... 
1.2.8.3.2 Distribuição na área e espessura 
1.2.8.3.3 Posição estratigráfica e cronoestratigráfica 
1.2.8.3.4 Litologias e estruturas 
1.2.8.4 - Formação Raizama .............. . 
1.2.8.4.1 Generalidades 
1.2.8.4.2 Distribuição na área e espessura 
1.2.8.4.3 Posição estratigráfica e cronoestratigráfica 
1.2.8.4.4 Litologias e estruturas 
1.2.8.5 - Formação Sepotuba 
1.2.8.5.1 Generalidades ..... 
1.2.8.5.2 Distribuição na área e espessura 
1.2.8.5.3 Posição estratigráfica e cronoestratigráfica 
1.2.8.5.4 Litologias e estruturas .... 
1.2.8.6 - Ambiente de sedimentação 
1.2.9 - Intrusivas Ácidas Cambroordovicianas 
1.2.9.1 - Generalidades 
1.2.9.2 - Granito São Vicente 
1.2.9.2.1 - Generalidades 

60 
60 
61 
61 
61 
62 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
64 
64 
64 
65 
65 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
68 
68 
68 
69 
70 
71 
71 
71 
72 
72 
74 
75 
75 
76 
76 
76 
76 
76 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
78 
78 
78 
78 
78 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
81 
81 

9 



1.2.9.2.2 Distribuição na área .. 
1.2.9 .2.3 Posição estratigráfica . . 
1.2.9.2.4 Litologias e petrografia 
1.2.9.3 - Granito Coxim .... 
1.2.9.3.1 Generalidades 
1.2.9.3.2 Distribuição na área . 
1.2.9.3.3 Posição estratigráfica . 
1.2.9.3.4 Litologias e petrografia 
1.2.9.4 - Granito Rio Negro .. 
1.2.9.4.1 General idades 
1.2.9.4.2 Distribuição na área . 
1.2.9.4.3 Posição estratigráfica . 
1.2.9.4.4 Litologias e petrografia 
1.2.9.5 - Granito Tabaco ... . 
1.2.9.5.1 Generalidades .... . 
1.2.9.5.2 Distribuição na área . 
1.2.9.5.3 Posição estratigráfica . 
1.2.9.5.4 Litologias e petrografia 
1.2.9.6 - Geocronologia 
1.2.9.7 - Vulcânicas de Mimoso 
1,2.9.7 .1 Generalidades .... 
1.2.9.7.2 Distribuição na área 
1.2.9. 7.3 Posição estratigráfica 
1.2.9.7.4 Geocronologia .... 
1.2.9. 7.5 Litologias e petrografia 
1.2.10 - Formação Coimbra .... 
1.2.10.1 Generalidades 
1.2.10.2 Distribuição na área e espessura 
1.2.1 0.3 Posição estratigráfica e cronoestratigráfica 
1.2.10.4 Litologias e estruturas 
1.2.10.5 Ambiente de sedimentação 
1.2.11 - Bacia Sedimentar do Paraná 
1.2.11.1 - GrupoParaná 
1.2.11.1.1 - Generalidades 
1.2.11.1.2 -Formação Furnas 
1.2.11. 1.2.1 General idades 
1 2.11.1.2.2 Distribuição na área e espessura 
1.2.11.1.2.3 Posição estratigráfica e cronoestratigráfica 
1.2.11.1.2.4 Litologias e estruturas .. 
1.2.11.1.2.5 Ambiente de sedimentação 
1.2.11.1.3 - Formação Ponta Grossa 
1.2. 11.1.3.1 General idades ....... . 
1.2.11.1.3.2 Distribuição na área e espessura. 
1.2.11.1.3.3 Posição estratigráfica e cronoestratigráfica 
1.2.11.1.3.4 Litologias e estruturas 
1.2.11 1.3.5 - Ambiente de sedimentação 
1.2.11.2- FormaçãoAquidauana .... . 
1.2.11.2.1 General idades ...... . 
1.2.11.2.2 Distribuição na área e espessura 
1.2.11.2.3 Posição estratigráfica e cronoestratigráfica 
1.2.11.2.4 Litologias e estruturas 
1.2.11.2.5 Ambiente de sedimentação 
1.2.11.3 - Formação Palerma .. 
1.2.11.3.1 Generalidades ..... . 
1.2.11.3.2 Distribuição na área e espessura 
1.2.11.3.3 Posição estratigráfica e cronoestratigráfica 
1.2.11.3.4 Litologias e estruturas ... 
1.2.11.3.5 Ambiente de sedimentação 
1.2.11.4- Grupo São Bento ... 
1.2.11.4.1- Generalidades 
1.2.11.4.2 - Formação Botucatu 
1.2.11.4.2. 1 General idades ... 
1.2.11.4.2.2 Distribuição na área e espessura . 
1.2.11.4.2.3 Posição estratigráfica e cronoestratigráfica 
1.2.11.4.2.4 Litologias e estruturas ... 
1.2.11.4.2.5 Ambiente de sedimentação 
1.2.11.4.3 - Formação Serra Geral 
1.2. 11.4.3. 1 General idades . . . 
1.2.11.4.3.2 Distribuição na área e espessura . 
1.2.11.4.3.3 Posição estratigráfica e cronoestratigráfica 
1.2.11.4.3.4 Litologias 
1.2. 11.4.3.5 Origem 
1.2.11.5 - Formação Bauru 

10 

81 
81 
81 
82 
82 
82 
82 
82 
82 
82 
82 
83 
83 
83 
83 
83 
83 
84 
84 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
86 
86 
86 
86 
87 
87 
87 
87 
87 
87 
87 
89 
89 
90 
91 
91 
91 
92 
92 
92 
93 
93 
93 
94 
96 
96 
96 
97 
97 
97 
98 
98 
98 
99 
99 
99 
99 

100 
100 
100 
101 
101 
101 
101 
101 
102 
102 
102 

1.2.11.5.1 Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 
1.2.11.5.2 Distribuição na área e espessura . . . . . . . . . . 103 
1.2.11.5.3 Posição estratigráfica e cronoestratigrâfica 103 
1.2.11.5.4 Litologias e estruturas . . . 103 
1.2.11.5.5 - Ambiente de sedimentação 103 
1.2.12 - Intrusivas Ponta do Morro 103 
1.2.12.1 Generalidades.... 103 
1.2.12.2 Distribuição na área . 104 
1.2.12.3 Posição estratigráfica 104 
1.2.12.4 Geocronologia . . . . 104 
1.2.12.5 Litologias e petrografia 104 
1.2.13 - Depósitos Cenozóicos . . 105 
1.2.13.1 - Generalidades . . . . . 105 
1.2.13.2 - Cobertura Detrito-Laterltica . . . 105 
1.2.13.2.1 Generalidades . . . . . . . . . . . 105 
1.2.13.2.2 Distribuição ria área e espessura . 106 
1.2.13.2.3 Posição estratigráfica e cronoestratigráfica 106 
1.2.13.2.4 Litologias . . . . . 106 
1.2.13.2.5 - Origem . . 106 
1.2.13.3 - Depósitos Detríticos 106 
1.2.13.3.1 Generalidades 106 
1.2.13.3.2 - Coluviões·aluviões 107 
1.2.13.3.3 - Eluviões e lateritos ferruginosos . 108 
1.2.13.4 - Formação Xaraiés . . . . . . . . . . . 109 
1.2.13.4.1 Generalidades . . . . . . . . . . . 109 
1.2.13.4.2 Distribuição na área e espessura . . 109 
1.2.13.4.3 Posição estratigráfica e cronoestratigráfica 109 
1.2.13.4.4 Litologias e estruturas . . . 110 
1.2.13.4.5 Ambiente de sedimentação 110 
1.2.13.5 - Formação Pantanal . . . . . 11 O 
1.2.13.5.1 Generalidades . . . . . . . . 110 
1.2.13.5.2 Distribuição na área e espessura 111 
1.2.13.5.3 Posição estratigráfica e crorwestratigráfica 111 
1.2.13.5.4 Litologias e estruturas . . . 112 
1.2.13.5.5 Ambiente de sedimentação 113 
1.2.13.6 - Formação Guaporé . . . . . . 115 
1.2.13.6.1 Generalidades . . . . . . . 115 
1.2.13.6.2 Distribuição na área e espessura . 115 
1.2.13.6.3 Posição estratigráfica e cronoestratigráfica 115 
1.2.13.6.4 Litologias e estruturas . . . 115 
1.2.13.6.5 Ambiente de sedimentação 116 
1.2.13.7- AluviõesHolocênicas..... 116 
1.2.13.7.1 Generalidades . . . . . . . . 116 
1.2.13.7.2 Aluviões lndiferenciadas ou Antigas 116 
1.2.13.7.3 AluviõesAtuais 116 

1.3 - ESTRUTURAS . . 118 
1.3.1 -Generalidades 118 
1.3.2 - Descrição das estruturas 119 
1.3 2.1 Falha de Santa Rita 119 
1.3.2.2 Falha da Penha . . . . 119 
1.3.2.3 Falhadalagoa 119 
1.3.2.4 Braquianticlinal da fnsua 119 
1.3.2.5 Domo Baía Vermelha . . 120 
1.3.2.6 -Sistema de Falhas do Urucum 120 
1.3.2.7 Sinclinal da Lajinha 121 
1.3.2.8 - Falha de Guaicurus . 121 
1.3.2.9 - Anticlinal de Guaicurus 121 
1.3.2.10 Braquianticlinal de Porto Carrero 121 
1.3.2.11 - Braquianticlinal de Figueirinha 121 
1.3.2.12 - Lineamento Província Serrana . 122 
1.3.2.12.1 - Braquianticlinal Simão Nunes 122 
1.3.2.12.2 - Sinclinal Várzea Funda-Carabaó-Poção 122 
1.3.2.12.3 Braqu ianticl in ai Ponta do Morro . . . . . 123 
1.3.2.12.4 Braquianticl inal Barreiro Preto-Quilombo 123 
1.3.2.12.5 Falha do Barreiro Preto . . . 123 
1.3.2.12.6 Anticlinal da Jacobina . . . . . . . . . 123 
1.3.2.12. 7 Falha Ribeirão do Costa-Serra do Sabão 123 
1.3.2.12.8 - Falha da Bocaina . . . . . 123 
1.3.2.12.9 - Braquissinclinal do Retiro 123 
1.3.2.12.10- FalhadasAraras.. 124 
1.3.2.13 Graben de Jarudore . 124 
1.3.2.14 - Graben de Tombador . 124 



1.3.2.15 
1.3.2.16 
1.3.2.17 
1.3.2.18 

Graben de Vale Rico .. 
Graben de Gibóia .... 
Falha do Rio Correntes . 
Falha Rio Negro-Coxim 

1.4 HISTÓRIA GEOLÓGICA . 

1.5 GEOLOGIA ECONÓMICA 
1.5.1 - Generalidades .... 
1.5.2 - Ocorrências minerais .. . 
1.5.2.1 - Minerais metálicos .. . 
1.5.2.1.1 Chumbo, zinco e cobre 
1.5.2.1.2 - Manganês e ferro 
1.5.2.1.3 - Ouro . . . . . . . . . · · 
1.5.2.2 - Minerais não-metálicos .. 
1.5.2.2.1 Calcário, dolomito e mármore 
1.5.2.2.2 Cristal de rocha 
1.5.2.2.3 Diamante 
1.5.2.2.4 Flúor ..... . 
1.5.2.2.5 Fosfato 
1.5.2.3 - Materiais de construção 
1.5.3 Possibilidades metalogenéticas 
1.5.4 - Reservas oficiais e concessionários. 

1.6 CONCLUSÓES ... 

1.7 RECOMENDAÇÕES 

1.8 BIBLIOGRAFIA 

TABELAS 
1.1 Dados anallticos Rb/Sr das amostras da FolhaSE.21 

124 
124 
124 
124 

125 

128 
128 
129 
129 
129 
129 
131 
132 
132 
132 
132 
133 
134 
134 
134 
135 

135 

137 

137 

Corumbá .......... · · · . . . . . . . . . . . . 33 
1.11 Dados anallticos Rb/Sr para as rochas do Complexo 

Rio Apa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
1.11 I Dados anallticos K/Ar para as rochas do Complexo 

Rio Apa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
1.1V Amostras do Complexo Rio Apa observadas em se-

ção delgada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
1. V Amostras do Complexo Xingu observadas em seção 

delgada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
1. VI Idades atribui das aos Grupos Corumbá e Jacadigo .. 64/65 
1. VIl - Subdivisão do Grupo Corumbá conforme Walde & 

Oliveira ( 1980) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 
1. VIII Caracterlsticas do ambiente de sedimentação do Gru· 

po Jacadigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 
1.1 X Espessuras da Formação Pantanal reveladas em perfu

rações executadas pela PETROBRÁS . . . . . . . . . 112 
1.X Produção, reserva, teores e situação legal da atividade 

mineira da região Corumbá-Ladário (Fe, Mn). Folha 
SE.21 Corumbá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 

1.XI Produção, reserva, teores e situação legal da atividade 
mineira para minerais não-metálicos na área da Folha 
SE.21 Corumbá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 

ILUSTRAÇÕES 

MAPA GEOLÓGICO DA FOLHA SE 21 CORUMBÁ (em envelope) 

FIGURAS 

1.1 Coluna estratigráfica do Pré-Cambriano na Folha SE.21 

1.2 

1.3 

1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
1.8 
1.9 

Corumbá e parte da Folha SE.20 ............ . 30 
Coluna estratigráfica do Fanerozóico na Folha SE.21 
Corumbá e parte da Folha SE.20 ............ . 31 
Localização das amostras com determinações geocrono-
lógicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Região do maciço do Urucum ........... . 
Perfil geológico do maciço do Urucum ...... . 
lsócrona Rb/Sr de referência. Complexo Rio Apa 
Serras do Aguapeí e Santa Bárbara ........ . 

32 
-34/35 

35 
36 

. 40/41 
44 Perfil geológico da região da serra de Santa Bárbara 

Aspectos texturais do Grupo Cuiabá a noroeste de 
Poconé . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 

1.10 - Região de Barão de Melgaço e Mimoso ...... . 
50 
51 

1.11 - Serras de Mimoso e São Jerônimo ............ 52/53 
1.12 Dobramentos dos Grupos Corumbá e Cuiabá nas adja-

1.13 
1.14 
1.15 
1.16 
1.17 
1.18 

1.19 
1.20 

1.21 
1.22 
1.23 

1.24 

1.25 
1.26 
1.27 
1.28 

1.29 
1.30 
1.31 
1.32 
1.33 

1.34 
1.35 

1.36 

1.37 

cências da Falha de Guaicurus ...... . 
Província Serrana ..... . 

- Área-tipo da Formação Puga 
- Domo Bala Vermelha ... . 
- Serra do Amolar ...... . 
- Perfil geológico na Província Serrana 

Perfil litológico da Formação Raizama no flanco oeste 
da Sinclinal do Boi Morto . . . . . . . . ..... . 
Área de distribuição do Granito Rio Negro (E:Ornl .. 
Perfil geológico da região do Granito Rio Negro 
(€0rnl ......................... . 
Áreas de ocorrência do Granito Taboco (€0-yt) ... . 
Perfil geológico da região do Granito Taboco (€0rtl . 
lsócrona Rb/Sr de referência. Intrusivas Ácidas Cam-
broordovicianas ................. . 
Perfil geológico das Intrusivas Ponta do Morro 
(K r "A p) - Vulcânicas de Mimoso (E:O~m) ..... 
lsócrona Rb/Sr de referência Vulcânicas de Mimoso 

- Serra dos Coroados . . . . . . . . . . . .. . 
Ocorrências de Arenito Furnas (SDf) ..... . 
Perfil geológico Rio Negro-Serra de Camapuã Folha 
SE.21-Z-D 
Serra das Torrinhas .. 

- Serras Preta e da Barretina 
- Serra da Petrovina .... 
- Serra de São Gabriel . . . . . ....... . 

lsócrona Rb/Sr de referência. Intrusivas Ponta do Mor-
ro ............................. . 
Leque aluvial do Taquari ................ . 
Formação Pantanal. Contrastes entre planícies fluvio-
lacustres ......................... . 
Feições da planlcie do rio Paraguai em área de 
Aluviões Atuais 
Braquianticlinal da t'nsua 

54 
56/57 

62 
69 
69 
78 

79 
82 

83 
84 
84 

84 

85 
85 
89 
89 

90 
95 
95 
95 

102 

104 
108 

114 

117 
120 

ESTAMPAS 

1.1 A 
B 

1.11 A 

B 

1.111 A 

B 

1.1V A 

B 
1.V A 

B 

1.VI A 

B 

1. VIl A 

B 

1.VIII A 

B 

1.1X A 

B 

1.X A 

Serra de Santa Bárbara . . ............ . 
Grupo Aguapel (Formação Fortuna). Metarenito 
lftico ........................ . 
Estruturas cataclásticas na zona da Falha de San-
ta R i ta . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Veios e massas graníticas preenchendo fraturas 
em hornfe/s do Grupo Cuiabá ..... . 
Metapelitos do Grupo Cuiabá silicificados, apre-
sentando fraturas conchoidais .......... . 
Veios de quartzo leitoso entrecruzados, preen
chendo fraturas em metarenitos do Grupo Cuiabá 
Metassedimentos laminados do Grupo Cuiabá 
transformados em hornfels ....... . 
Tilito da Formação Puga ............. . 
Calcário brechóide da Formação Bocaina .... . 
Partes da Pedreira Saladeiro do Grupo ltaú, em 
Corumbá ...................... . 
Arenito arcoseano da Formação Urucum com 

145 

145 

146 

146 

147 

147 

148 
148 
149 

149 

nível grosseiro a conglomerático . . . . . . . . . 150 
Vista parcial da primeira camada de criptomelano 
da Mina de Urucum . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
Detalhe do contato entre arcóseo ferruginoso na 
base e a primeira camada de criptomelano, na 
Mina de Urucum . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 
Vista parcial da camada mineralizada em óxidos 
de manganês da Mina Santana . . . . . . . . . . . 151 
Intercalações de camadas, lentes e nódulos de 
óxidos de manganês em estratos arcoseanos . . . 152 
Córrego Laje. Tilito da Formação Moenda no 
leito do córrego Laje . . . . . . . . . . . . . . . . 152 
Zona de contato entre as Formações Moenda e 
Araras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 
Detalhe de estromatólito do tipo co lunar em cal-
cário dolomltico da Formação Araras . . . . . . 153 
Vista parcial da zona de transição entre as Forma-
ções Raizama e Sepotuba . . . . . . . . . . . . . 154 

11 



B 

1.XI A 

B 
1.XII A 

B 
1.XIII A 

B 
1.XIV A 

B 

1.XV A 

B 
1.XVI A 

B 

Vista parcial da Pedreira Sapezal, em arenitos 
dobrados da Formação Raizama ........ . 
Siltitos da Formação Sepotuba, dobrados, fratu· 
rados e com clivagem de fratura ......... . 
Granito Rio Negro. Tonalito ........... . 
Discordância angular mostrando filitos intempe-
rizados do Grupo Cuiabá (na base) ....... . 
Típico afloramento da Formação Ponta Grossa . 
Vista parcial de afloramento do Arenito Botucatu 
em voçoroca . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Intrusivas Ponta do Morro. Nordmarkito .... . 
Xenólito em sienito das Intrusivas Ponta do Mor-
ro. Traquiandesito ................ . 
Aspecto geral dos depósitos coluviais de minério 
de ferro. Depósitos Detríticos ........ . 
Aspecto do depósito coluvial com minério de 
ferro, no sopé do maciço de Urucum ..... 
"Cascalheira" no sopé do morro do Meio 
Tufos calcários e travertinos da Formação Xaraiés 
Barrancas de Aluviões Atuais na planície de inun· 
dação do rio Piquiri ................. . 

2 - GEOMORFOLOGIA 

RESUMO .. 

ABSTRACT 

2.1 INTRODUÇÃO 

2.2 METODOLOGIA 
2.2.1 Histórico da metodologia 
2.2.2 Análise do material 
2.2.3 Princfpios básicos ... 
2.2.4 Etapas de trabalho .. 
2.2.5 Composição do mapa 

2.3 - EVOLUÇÃO DOS CONHECIMENTOS GEOMORFO· 

2.4 -
2.4.1 
2.4.2 
2.4.3 
2.4.4 
2.4.5 
2.4.6 
2.4.7 
2.4.8 
2.4.9 
2.4.9.1 
2.4.9.2 
2.4.9.3 
2.4.9.4 
2.4.9.5 
2.4.9.6 
2.4.9.7 
2.4.9.8 

LÓGICOS ............. . 

UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS 
Planaltos Residuais do Urucum-Amolar . 
Planaltos Residuais do Alto Guaporé 
Planalto de Maracaju-Campo Grande 
Planalto do T aquari-1 tiqu ira 
Planalto dos Guimarães 
Província Serrana .... 
Depressão do Rio Paraguai 
Depressão do Guaporé .. 
Planícies e Pantanais Mato-Grossenses 

Pantanal do Corixo Grande-Jauru-Paraguai 
Pantanal do Cuiabá-Bento Gomes-Paraguaizinho 
Pantanal do ltiquira-8ão Lourenço-Cuiabá 
Pantanal do Taquari ....... . 
Pantanal do Negro ........ . 
Pantanal do Miranda-Aquidauana 
Pantanal do Jacad igo-Nabileque 
Pantanal do Paiaguás .. 

2.5 - EVOLUÇÃO DO RELEVO 
2.5.1 - Esculturação dos Planaltos Residuais e da Província 

2.5.1.1 
2.5.1.2 
2.5.1.3 
2.5.2 

2.5.3 
2.5.4 
2.5.4.1 
2.5.4.2 
2.5.4.3 

12 

Serrana .......... . 
Planaltos Residuais do Urucum-Amolar 

- Planaltos Residuais do Alto Guaporé ... 
- Prov f ncia Serrana 
Esculturação dos relevos planálticos da borda oeste da 
Bacia Sedimentar do Paraná 
Abertura das depressões .. 
Gênese e evolução dos pantanais 

Condições geotectônicas ... 
Características geomorfológicas . 
Dinâmica das águas de superffcie 

154 

155 
155 

156 
156 

157 
157 

158 

158 

159 
159 
160 

160 

161 

163 

164 

165 

165 
165 
166 
167 
168 
169 

171 

176 
176 
178 
179 
181 
183 
185 
187 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
196 
196 
196 
197 

197 

198 
198 
198 
199 

200 
201 
202 
202 
202 
203 

2.5.4.3.1 
2.5.4.3.2 

Características das precipitações pluviais ..... 
Escoamento superficial, água subterrânea e as 
condições de infiltração ............. . 

2.5.4.3.3 
2.5.4.3.4 

Perfis longitudinais dos rios e dados de descarga 
Os mecanismos das enchentes .......... . 

2.6 - APLICAÇÕES DA PESQUISA GEOMORFOLÓGICA 
2.6.1 Avaliação das formas de relevo para aproveitamento 

econômico 
2.6.2 Potencial tu rfstico 
2.6.3 Sistema viário 
2.6.3.1 Rodovias . 
2.6.3.2 - Vias fluviais 
2.6.3.3 - Ferrovia .. 
2.6.4 - Sítios propícios para barragens e/ou usinas hidrelé-

tricas ....................... · .. · . 
2.6.5 - Sugestões para o controle das enchentes nos pantanais 

27 - BIBLIOGRAFIA 

TABELAS 
2.1 Declividade ao longo dos rios (m/km) 
2.11 Descargas médias no rio Cuiabá 
2.111 Descargas no rio Cuiabá em Barão de Melgaço 
2.1V Máximas e mínimas velocidades médias de escoamen-

to de água medidas no período 1966-1972 ..... . 

ILUSTRAÇÕES 

MAPA GEOMORFOLÓGICO DA FOLHA SE 21 CORUMBÁ (em envelope) 

FIGURAS 

2.1 
2.2 

2.3 

2.4 
2.5 

2.6 

2.7 

2.8 
2.9 

2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.17 
2.18 
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 

2.27 
2.28 
2.29 
2.30 
2.31 

2.32 
2.33 

Quadro de índices de dissecação ............ . 
Padrões de im<lgens de radar para ordem de grandeza 
das formas de dissecação . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Padrões de imagens de radar para intensidade de apro-
fundamento da drenagem .......... . 
Maciço do Urucum .................... . 

- Serra do Bonfim e marcas de paleodrenagem na Planície 
do Rio Paraguai ...................... . 
Patamares estruturais do Planalto de Maracaju-Campo 
Grande ........................... . 
Frente de cuesta do Planalto de Maracaju-Campo 
Grande . . . . . . . . . ................. . 
Depressão embutida no Planalto do Taquari-ltiquira 
Escarpa do Planalto Taquari-ltiquira correspondente à 
serra da Petrovina . . . . . . . ......... . 

Planície Fluvial do R i o São Lourenço-R i o Vermelho . 
Borda do Planalto do Taquari-ltiquira 
Percée anaclinal do rio Taquari 
Relevos dobrados do Planalto dos Guimarães 
Relevos de estrutura dobrada da Provfncia Serrana 
Padrão de imagem de radar correspondente a A ai1 
Padrão de imagem de radar correspondente a Aai2 
Padrão de imagem de radar correspondente a Aai3 
Concentração de "bafas" no Macroleque do Taquari 
Os Pantanais Mato-Grossenses ........ . 
Mudança de curso do rio ltiquira ...... . 
Aspecto do rio Taquari cortando área de Aai3 
Feição anastomosada do Pantanal de Paiaguás 
Patamares estruturais da serra de Santa Bárbara 
Cartograma de isoietas do perfodo 1968-1971 
Perfil longitudinal do rio Paraguai ..... 
Perfil longitudinal dos rios Vermelho, São Lourenço e 
Tarigara ........... . 
Perfil longitudinal dos rios ltiqu ira-Piqu i ri 
Perfil longitudinal do rio Cuiabá .. 
Perfil longitudinal do rio Taquari ..... . 
Croqui de descargas máximas no rio Paraguai em 1972 
Avaliação das formas de relevo para aproveitamento 
econômico ....................... . 
Sugestão para locação de rodovias ...... . 
Sftios propícios para barm,Jens e/ou usinas hidrelé-
tricas 

203 

203 
205 
209 

210 

210 
210 
211 
211 
213 
213 

213 
213 

215 

205 
208 
209 

209 

170 

172 

173 
177 

178 

180 

181 
182 

183 
184 
185 
186 
187 
188 
191 
191 
192 
192 
193 
194 
195 
197 
198 
204 
205 

206 
207 
207 
208 
208 

211 
212 

214 



ESTAMPAS 

2.1 A 
B 

2.11 A 
B 

2.111 A 
B 

2.1V A 

B 
2.V A 

B 
2.VI A 

B 
2.VII A 

B 
2.VIII A 

B 

Morraria do Urucum . . • . . . . . • . . . . . • . . 217 
Relevo residual em forma de mesa . . • . . • . . . 217 
Vista parcial da serra da Jibóia . . . . • • . • . • . 218 
Rio Jauru . . . . • . • . . . . . . . • . . . • • . • . 218 
Relevo cárstico ....... · · .....•• • . • • 219 
"Baía" na fazenda Anhumas . . . . . . . . . . . . 219 
"Baía" e "cordilheira", feição t(pica dos panta-
nais . . . . • . . . . . . . . 220 
"Vazante Castelo" . . . . . 220 
"Baía" na fazenda Para(so 221 
Rio Taquari .....•.. · 221 
Microrrelevo ...... · · 222 
Aai3 ............ · · · . . . . . . . 222 
Rio Negro no trajeto sobre a depressão . . • • . . 223 
Corte de estrada com exposição de pisolitos . . . 223 
Voçoroca na BR-163 .. · . . . . . • . • . . 224 
Ilha fluvial do rio Paraguai . . . . • . . . . . . . . 224 

3 - PEDOLOGIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 

RESUMO .. 227 

ABSTRACT 228 

3.1 - INTRODUÇÃO .• 229 

3.2 - CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ÁREA 229 

3.3 - METODOLOGIA DO LEVANTAMENTO 230 
3.3.1 - Trabalhos de escritório . . . . . . . . . . . . . . . . 231 
3.3.2 - Trabalhos de campo . . . . . . . • • . . . . • . . . . 231 
3.3.3 - Análises de laboratório . . . . . . . . . 232 
3.3.3.1 - Análises Hsicas . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . 232 
3.3.3.2 - Análises qu(micas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 
3.3.3.3 Análises mineralógicas . . . . . . . . . . . . . 233 
3.3.3.4 - Análises para avaliação da fertilidade dos solos . • . 234 

3.4 - SOLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 
3.4.1 Critérios adotados para separação das classes de solos • 234 
3.4.2 - Classificação dos solos pela "Soil Taxonomy" de 

1975 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 
3.4.3 - Descrição das classes de solos . . . . . . . . . . . . • . 236 
3.4.3.1 Latossolo Vermelho-Escuro álico e distrófico 236 
3.4.3.2 - Latossolo Roxo distrófico e eutrófico . . . . . . . . 239 
3.4.3.3 - Latossolo Vermelho-Amarelo álico e distrófico 239 
3.4.3.4 - Terra Roxa Estruturada eutrófica latossólica . . . . 240 
3.4.3.5 - Terra Roxa Estruturada Similar eutrófica latossólica 241 
3.4.3.6 Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico . . . . . . 241 
3.4.3.7 Podzólico Vermelho-Amarelo álico e distrófico 243 
3.4.3.8 Podzólico Vermelho-Amarelo álico latossólico . . . 246 
3.4.3.9 Podzol Hidromórfico . . . . . . . . . . . 246 
3.4.3.10 Brunizém Avermelhado . . . . . . . . 248 
3.4.3.11 - Planossolo álico, distrófico e eutrófico 249 
3.4.3.12 - Planossolo eutrófico solódico . . . . . 255 
3.4.3.13 - Hidromórfico Cinzento distrófico e eutrófico 255 
3.4.3.14 - Solonetz Solodizado . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 
3.4.3.15 Cambissolo álico, distrófico e eutrófico • . . . • . 258 
3.4.3.16 Laterita Hidromórfica álica, distrófica e eutrófica . 258 
3.4.3.17 Laterita Hidromórfica eutrófica solódica 261 
3.4.3.18 Glei Húmico distrófico e eutrófico . . . . • . • • . 261 
3.4.3.19 Glei Pouco Húmico álico, distrófico e eutrófico 261 
3.4.3.20 - Areias Ouartzosas Hidromórficas álicas e distró-

3.4.3.21 
3.4.3.22 
3.4.3.23 
3.4.3.24 
3.4.3.25 
3.4.3.26 

ficas ............•..........••. 
- Areias Ouartzosas álicas, distróficas e eutr6ficas • 
- Solos Aluviais eu tráficos ........•.....• 

Vertissolo ..... 
- Vertissolo solódico ...............• 
- Rendzina ..•.............•.•... 
- Solos Litólicos, álicos, distróficos e eutróficos 

263 
264 
267 
267 
268 
269 
270 

3.5 - LEGENDA . . . . . . . . • . • . . . . . • . . . . • • . • . 271 

3.6 USO ATUAL ... 279 

3.7 CONSIDERAÇ0ES SOBRE A POTENCIALIDADE 
AGRICOLA .. , . . . . . . . . 280 

3.8 CONCLUSÕES . 281 

3.9 - DADOS ANALI'fiCOS COMPLEMENTARES . . . . 281 
3.9.1 - Símbolos e abreviações usados nas Tabelas 3.1 e 3.11 319 

3.10 - BIBLIOGRAFIA 319 

TABELAS 
3.1 - Resultados anal(ticos das amostras de perfis de solos 

para classificação .................. 282/317 
3.11 - Resultados anal(ticos das amostras para avaliação da 

fertilidade dos solos .•............... 318/319 

ILUSTRAÇÓES 

MAPA EXPLORATÓRIO DE SOLOS DA FOLHA SE21 CORUMBÁ (em en· 
velope) 

FIGURAS 

3.1 Padrão de imagem da escarpa que separa os Planaltos e 
as Planfcies e Pantanais Mato-Grossenses 229 

3.2 Padrão de imagem das variações de solos em diferentes 
feições geomorfológicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 

3.3 Padrão de imagem da parte norte do Pantanal Mato
Grossense, onde ocorrem solos de textura argilosa . . . 231 

3.4 Padrão de imagem do rio Taquari e sua planície sedi
mentar. FolhaSE.21-Z-A . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 

3.5 Padrão de imagem da parte sul do Pantanal Mato-Gros-
sense formado por sedimentos de natureza argilosa 232 

3.6 Padrão de imagem do adensamento de "baías", na 
região denominada Nhecolândia . . . . . . . . . . . 232 

3.7 Padrão de imagem das diferentes unidades de mapea
mento do Planalto dos Guimarães . . . . . . . . . . . . 233 

3.8 Padrão de imagem de Latossolo Vermelho-Escuro no 
Planalto de Maracaju-Campo Grande . . . . . . . . . . 234 

3.9 Padrão de imagem das unidades de mapeamento da 
Depressão do Rio Paraguai e ProvfnciaSerrana . . . . . 234 

3.10 Padrão de imagem das unidades de mapeamento dos 
Planaltos Residuais do Urucum-Amolar . . . . . . . . 235 

3.11 Padrão de imagem do adensamento de drenagem no 
Pantanal Mato-Grossense . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 

3.12 Padrão de imagem de Podzólico Vermelho-Amarelo Eu
tráfico no Planalto dos Guimarães . . . . . . . . . . . 241 

3.13 Padrão de imagem de Podzólico Vermelho-Amarelo na 
escarpa que separa o pantanal do planalto . . . . . . . . 244 

3.14 Padrão de imagem de Solonetz Solodizado, ao sul de 
Corumbá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 

3.15 Padrão de imagem de Areias Ouartzosas no Planalto 
do Taquari-ltiquira . . . . . . . . . • . . . . . 265 

3.16 Padrão de imagem de Solos Litólicos, nas bordas de 
platô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 

3.17 Padrão de imagem da unidade de mapeamento onde o 
Latossolo Vermelho-Escuro é o solo dominante, no 
Planalto do Taquari-ltiquira . . . . . . . . . . . . . . 279 

3.18 - Padrão de imagem de diferentes unidades de mapea-
mento na borda de um platô . . . . . . . . . . . . . . 280 

ESTAMPAS 

3.1 A - Aspecto de voçoroca, mostrando a suscetibilidade 
à erosão e estrutura colunar do Solonetz Solodi
zado argila de atividade baixa A moderado textu-
ra arenosa/média. Folha SE.21-Z-D. Junho/80 321 

B - Perfil de Laterita Hidromórfica álica argila de 
atividade baixa A moderado textura arenosa/ 
média relevo plano. Folha SE 21-X-B. Setem-
bro/78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 

3.11 A Perfil de Vertissolo textura argilosa. Folha 
SE.21-X-C. Setembro/78 . . . . . . . . . . . . . . 322 

B Perfil de Areia Ouartzosa álica A moderado. Fo-
lha SE.21-X-D. Novembro/79 . . . . . . . . . . . 322 

13 



3.111 A - Perfil de Glei Pouco Húmico álico argila de ativi-
dade baixa A moderado textura argilosa. Folha 
SE.21-Z-D. Setembro/79 . . . . . . . . . . . . . . 323 

B - Perfil de Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico 
argila de atividade baixa A chernozêmico textura 
média/argilosa cascalhenta relevo ondulado. Fo-
lha SE.21-X-B. Novembro/79 . . . . . . . . . . . 323 

3.1V A - Perfil de Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico 
argila de atividade baixa A moderado textura 
média/argilosa relevo suave ondulado. Folha 
SE.21-X-B. Novembro/79 . . . . . . . . . . . . . 324 

B - Panorâmica de pastagem de Brachiaria sp. Ao 
fundo o terreno preparado para cultivo de soja, 
em Latossolo Vermelho-Escuro álico textura ar-

3.V A -
gilosa. FolhaSE.21-Z-B. Setembro/79 . . . . . . 324 
Panorâmica de pastagem natural do Pantanal Ma
to-Grossense, ao fundo "capão" com vegetação 
de palmeira. Folha SE.21-Z-A. Julho/80 . . . . . 325 

B - Panorâmica de pastagem natural sobre Laterita 
Hidromórfica, aparecendo em primeiro plano 
uma "baía". FolhaSE.21-X-A. Julho/80 . . . . . 325 

3.VI A - Panorâmica de campo natural com capim-carona 
(Eiionurus candidus), ao fundo uma "cordilhei-
ra", sobre Podzol Hidromórfico textura arenosa. 
Folha SE.21-X-C. Junho/80 . . . . . . . . . 326 

B - Panorâmica de pastagem natural, ao fundo uma 
"cordilheira", sobre Podzol Hidromórfico textura 
arenosa. Folha SE.21-X-C. Julho/80 . . . . . . . 326 

3.VII A Panorâmica de vazante, com pastagem natural. 
Folha SE 21-X-C. Julho/80 . . . . . . . . . . . . 327 

B 

3.VIII A -

Panorâmica de Glei Pouco Húmico eutrófico argi-
la de atividade alta textura argilosa sob vegetação 
de floresta, nas margens do rio Aquidauana. Fo-
lha SE.21-X-C. Julho/80 ............. . 
Perfil de Latossolo Vermelho-Escuro álico A mo
derado textura média. Folha SE.21-X-D. Novem-
bro/79 ...................... . 

4- VEGETAÇÃO .. 

RESUMO .. 

ABSTRACT 

4.1 - ESTUDO FITOGEOGRÁFICO 

4.1.1 - INTRODUÇÃO .... 
4.1.1.1 - Caracterização geral 

4.1.2 - METODOLOGIA ... 
4.1.2.1 - Interpretação da vegetação nas imagens de radar 
4.1.2.1.1 Interpretação preliminar ... . 
4.1.2.1.2 - Reinterpretação ...... . 
4.1.2.1.3 - Padrões de imagens de radar 
4.1.2.2 - Integração fisionômica ... 
4.1.2.3 - Levantamento da vegetação 
4.1.2.3.1 - Pontos de coleta botânica 
4.1.2.3.2 - Inventário florestal .... 

4.1.3 -SISTEMA FITOGEOGRÁFICO BRASILEIRO 
4.1.3. 1 - Região da Savana (Cerrado) 
4.1.3.1.1 - Savana Arbórea Densa . 
4.1.3.1.2 - Savana Arbórea Aberta . 
4.1.3.1.3 - Savana Parque ..... . 
4.1.3.1.4 - Savana Gramfneo-Lenhosa ............ . 
4.1.3.2 - Região da Savana Estépica ............ . 
4.1.3.2.1 - Savana Estépica Arbórea Densa .......... . 
4.1.3.2.2 - Savana Estépica Arbórea Aberta ......... . 
4.1.3.2.3 -Savana Estépica Parque .............. . 
4.1.3.2.4 - Savana Estépica Gram(neo-Lenhosa ....... . 
4.1.3.3 - Região da Floresta Estacionai Semidecidual 
4.1.3.3.1 - Floresta Aluvial ................... . 

14 

327 

328 

329 

331 

332 

333 

333 
333 

333 
333 
334 
334 
334 
334 
334 
334 
335 

335 
335 
336 
337 
337 
337 
337 
337 
337 
337 
338 
338 
338 

4.1.3.3.2 - Floresta das Terras Baixas . . . . . . . . . . . . . . 338 
4.1.3.4 - Região da Floresta Estacionai Decidual . . . . . . . 338 
4.1.3.4.1 Floresta das Terras Baixas . . . . . . . . . . . . . . 338 
4.1.3.4.2 - Floresta Submontana . . . . . . . . . . . . . . . . 339 

4.1.4 - ESTUDO FISIONÓMICO-ECOLÓGICO . . . . . . . . 339 
4.1.4.1 - Súmula histórica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 
4.1.4.2 - Chave de classificação fisionômico-ecológica . , . 339 
4.1.4.2.1 - Legenda das formações (escala 1 :1.000.000) . . . 339 
4.1.4.2.2 - Mapeamento da vegetação . . . . . . . . . . . . . . 340 
4.1.4.3 - Zonação geobotânica . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 
4.1.4.4 - Regiões fitoecológicas . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 
4.1.4.4.1 Regiões da Savana (Cerrado) . . . . . . . . . . . . 340 
4.1.4.4.2 Região da Savana Estépica (Vegetação Cha-

quenha) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 
4.1.4.4.3 Região da Floresta Estacionai Semidecidual 347 
4.1.4.4.4 Região da Floresta Estacionai Decidual . . . 348 
4.1.4.5 - Área de Tensão Ecológica . . . . . . . . . . . . 349 
4.1.4.5.1 Contato Savana/Floresta Estacionai . . . . . 350 
4.1.4.5.2 Contato Savana/Savana Estépica . . . . . . . 351 
4.1.4.5.3 Contato Savana Estépica/F I aresta Estacionai 351 

4.1.5 - FITOCLIMAS . . . 352 
4.1.5.1 - Introdução 352 
4.1.5.2 - Elementos do clima 352 
4.1.5.3 - Subdivisão da área de acordo com os per(odos secos 354 
4.1.5.4 - Discussão . . . . . . . . 354 

4.1.6 ÁREAS ANTRÓPICAS . 

4.1.7 CONCLUSÕES ..... . 
4.1.7.1 - Vegetação ....... . 
4.1. 7 .1.1 Aspectos gerais da Região da Savana (Cerrado) 
4.1. 7.1.2 - Aspectos gerais da Savana Estépica (Vegetação 

Chaquenha) ........ . 
4.1.7 .1.3 - Aspectos gerais das florestas 
4.1.7.2 - Potencial econômico .. 
4.1.7.3 - Acessibilidade . 
4.1.7.3.1 Rios ... 
4.1.7.3.2 Rodovias 
4.1.7.3.3 Ferrovia . 

4.1.8 BIBLIOGRAFIA . 

4.1.9 FLORISTICA (Apêndice) 

4.1.10- GLOSSÁRIO(Apêndice) 

4.2 - ANÁLISE ESTATfSTICA DE DADOS (Apên-

4.2.1 

4.2.2 
4.2.2.1 
4.2.2.2 
4.2.2.3 
4.2.2.4 
4.2.2.5 
4.2.2.6 
4.2.2.7 
4.2.2.8 

4.2.3 

4.2.4 
4.2.4.1 
4.2.4.2 
4.2.4.3 

dice I) ............ . 

APRESENTAÇÃO 

FÓRMULAS UTILIZADAS 
Volume ......... . 
Volume médio e número de árvores po; hectare 
Variância 
Desvio padrão ... . 
Erro padrão .... . 
Erro de amostragem 
Coeficiente de variação 
Intervalo de confiança . 

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DOS RESULTADOS 

METODOLOGIA ................. . 
- Sistema de amostragem ............ . 

Forma e tamanho das unidades de amostras 
Equações de regressão utilizadas para a obtenção do 
volume de biomassa parcial nas Formações Campes-
tres 

354 

356 
356 
356 

356 
356 
356 
357 
357 
357 
357 

357 

358 

359 

360 

360 

360 
360 
360 
360 
360 
360 
360 
360 
360 

361 

361 
361 
361 

361 



4.2.5 - CARACTERIZAÇÃO DAS FORMAÇÕES E CON-
TATO ....•..•.... · · · · . . . . . . . . . . . 361 

4.2.5.1 - Savana Arbórea Aberta (Campo Cerrado) . 361 
4.2.5.1.1 - Localização, extensão e acesso . . . • . . . . . . . 361 
4.2.5.1.2 - Geologia, relevo e solos . . . . . . . . . . . . . . . 361 
4.2.5.2 - Savana Arbórea Densa (Cerradão) . . . . . . 361 
4.2.5.2.1 - Localização, extensão e acesso . . . . . . . . 361 
4.2.5.2.2 - Geologia, relevo e solos . . . . . . . . . 361 
4.2.5.3 - Floresta Estacionai Semidecidual Aluvial . . . 361 
4.2.5.3.1 - Localização, extensão e acesso . . . . . . . . 361 
4.2.5.3.2 - Geologia, relevo e solos . . . . . . . . . . . . 361 
4.2.5.4 - Floresta Estacionai Decidual Submontana 361 
4.2.5.4.1 - Localização, extensão e acesso . . . . . 361 
4.2.5.4.2 - Geologia, relevo e solos . . . . . . . . . 361 
4.2.5.5 - Contato Savana/Floresta Estacionai . . . 361 
4.2.5.5.1 - Localização, extensão e acesso . . . . . 361 
4.2.5.5.2 - Geologia, relevo e solos . . . . . . . . . 361 

4.2.6 - DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS . . . 361 
4.2.6.1 - Savana (Cerrado) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 
4.2.6.2 Floresta Estacionai . . . . . . . . . . . . 363 
4.2.6.3 - Contato Savana/Floresta Estacionai . 364 

4.2.7 

4.2.8 

CONSIDERAÇ0ES FINAIS 

BIBLIOGRAFIA 

TABELAS 
4.1 Distribuição do volume e número de árvores por 

364 

364 

4.11 
amostra (h a) -Savana Arbórea Densa (Cerradão) . . 362 
Distribuição do volume e número de árvores por 
amostra (ha) - Savana Arbórea Aberta (Campo Cer-

4.111 
4.1V 

rado) .•....................... 362/363 
Resumo dos resultados estat(sticos . . . . . . . . . . 363 
Distribuição do volume e número de árvores por 
amostra (ha) - Floresta Estacionai Semidecidual 
Aluvial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 

4.V Distribuição do volume e número de árvores por 
amostra (ha) - Floresta Estacionai Decidual Sub-
montana ........................ . 

4. VI Distribuição do volume e número de árvores por 
amostra (ha) - Contato Savana/Floresta Estacionai 
(Savana Arbórea Densa -Cerradão) ........ . 

4.VII - Distribuição do volume e número de árvores por 
amostra (ha) - Contato Savana/Floresta Estacionai 
(Savana Arbórea Aberta- Campo Cerrado) 

4.VIII - Distribuição do volume e número de árvores por 
amostra (ha) - Contato Savana/Floresta Estacionai 
(Floresta Estacionai) ................. . 

ILUSTRAÇ0ES 

MAPA DE VEGETAÇÃO DA FOLHA SE 21 CORUMBÁ(em envelope) 

FIGURAS 

4.1 Padrões de imagens de radar 
4.2 Padrões de imagens de radar 
4.3 Padrões de imagens de radar 
4.4 Padrões de imagens de radar 
4.5 Padrões de imagens de radar 
4.6 Padrões de imagens de radar 
4. 7 Mapa de vegetação . . . . . . . . . . . . 
4.8 Zonação geobotânica ............ . 
4.9 Mapa de localização- Região da Savana .. 
4.10 Perfil esquemático da Região da Savana . 
4.11 Mapa de localização- Região da Savana Estépica 
4.12 Perfil esquemático da Região da Savana Estépica 
4.13 Mapa de localização - Região da Floresta Estacionai 

Decidual e Semidecidual ............... . 
4.14 Perfil esquemático da Região da Floresta Estacionai 
4.15 Mapa de localização- Áreas de Tensão Ecológica 
4.16 Perfil esquemático das Áreas de Tensão Ecológica 
4.17 Mapa pluviométrico do DNOS . . ......... . 
4.18 Mapa fitoclimático da Folha SE.21 Corumbá e parte 

daSE.20 ......................... . 

364 

364 

364 

364 

334 
335 
336 
336 
337 
338 
341 
342 
343 
343 
345 
346 

347 
348 
349 
350 
352 

353 

4.19 - Curvas ombrotérmicas e análises dos elementos climá-
ticos • • . . . . . . . . . . . . . ........... . 

4.20 Variação do volume (estéreo/ha) e número de árvores 
(ha) por unidade-de amostra- Savana Arbórea Densa. 

4.21 Variação do volume (estéreo/ha) e número de árvores 
(ha) por unidade de amostra- Savana Arbórea Aberta 

4.22 Mapa de localização das unidades de amostra 

ESTAMPAS 

4.1 A 
B 

4.11 A 

B 
4.111 A 

B 
4,1V A 

B 
4.V A 

B 

4.VI A 
B 

4.VII A 
B 

4.VIII A 
B 

Savana Parque ................... . 
Savana Parque ................... . 
Savana Gram(neo-Lenhosa/Fioresta Estacionai 
Decidual ............ . 
Savana Gramfneo-Lenhosa ... 
Savana Arbórea Densa e Aberta 
Savana Arbórea Densa ..... . 
Savana Gramfneo-Lenhosa .. . 
Contato Savana/Floresta Estacionai Semidecidual 
Savana Arbórea Densa . . . . . . . ....... . 
Contato Savana/F lo resta Estacionai Semidecidual 
Aluvial . . . . . . . . . . . ....... . 
Adensamento de babaçu 
Pantanal Mato-Grossense 
Floresta Aluvial 
Vegetação das margens do rio ltiquira 
Panorâmica da Savana 
Área Antrópica ............. . 

5 - USO POTENCIAL DA TERRA 

RESUMO ..... . 

ABSTRACT .... 

5.1 - CAPACIDADE DE USO DOS RECURSOS NA-
TURAIS RENOVÁVEIS ...... . 

5.1.1 - INTRODUÇÃO ..... 
5.1.1.1 - Caracterização da área 
5.1.1.1.1 - Descrição do relevo 
5.1.1.1.2 - Clima 
5. 1.1. 1.3 - Solos . . . 
5.1.1.1.4 - Hidrologia 

5.1.2 - OBJETIVOS. 

5.1.3 - SISTEMÁTICA E METODOLOGIA 
5.1.3.1 Considerações gerais ....... . 
5.1.3,2 - Classificação por capacidade de uso 
5. 1.3.3 - O sistema proposto 
5.1.3.3.1 - Nomenclatura ...... . 
5.1.3.4 - Metodologia ........ . 
5.1.3.4.1 Condicionantes inerentes ao clima 
5.1.3.4.2 - Condicionantes inerentes ao relevo .. . 
5.1.3.4.3 - Condicionantes inerentes ao solo ... . 
5.1.3.5 - Conceituação das classes, subclasses e séries do sis-

5.1.3.5.1 
5.1.3.5.2 
5.1.3.5.3 
5.1.3.5.4 
5.1.3.5.5 
5.1.3.5.6 
5.1.3.5.7 

tema ...... . 
Classe Plenater 
CI asse Lavoter 
Classe Agriter . 
Classe Mesater 
Classe Agroster 
Classe Silvater . 
Classe Silvester 

5.1.4 - LEVANTAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DA CA
PACIDADE DE USO DOS RECURSOS NATURAIS 
RENOVÁVEIS ...... . 

5.1.4.1 - Classe Lavoter ......... . 
5.1.4.1.1 - Subclasse Lavoter-por-CI ima 
5.1.4.1.2 - Subclasse Lavoter-por..Solo .. 
5.1.4.2 - Classe Agriter ........... . 
5.1.4.2.1 - Subclasse Agriter-por-Ciima .. . 

355 

362 

362 
363 

365 
365 

366 
366 
367 
367 
368 
368 
369 

369 
370 
370 
371 
371 
372 
372 

373 

375 

376 

377 

377 
377 
377 
377 
377 
377 

377 

377 
377 
378 
379 
379 
381 
381 
383 
384 

390 
390 
390 
391 
392 
393 
393 
394 

394 
395 
395 
396 
397 
397 

15 



5.1.4.2.2 - Subclasse Agriter-por-Relevo ..... 
5.1.4.2.3 - Subclasse Agriter-por-Solo 
5.1.4.3 - Classe Mesater .............. . 
5.1.4.3.1 - Subclasse Mesater-por-Relevo .... . 
5.1.4.3.2 - Subclasse Mesater-por-Solo ..... . 
5.1.4.4 - Classe Agroster . . . . . . .. . 
5.1.4.4.1 - Subclasse Agroster-por-Relevo 
5.1.4.4.2 - Subclasse Agroster-por-Solo . 
5.1.4.5 - Classe Silvater ......... . 
5.1.4.5.1 - Subclasse Silvater-por-Relevo 
5.1.4.6 - Classe Silvester ........ . 
5.1.4.6.1 - Subclasse Silvester-por-Relevo . 

5.1.5 CONCLUSÃO .. 

5.1.6 BIBLIOGRAFIA 

5.2 - RELAÇÕES USO ATUAL-USO POTENCIAL. 

5.2.1 

5.2.2 
5.2.2.1 
5.2.2.2 
5.2.2.3 

INTRODUÇÃO . 

METODOLOGIA 
Considerações gerais 
Enfoque teórico 
Procedimento 

5.2.3 - USO ATUAL . 
5.2.3.1 Caracterização demográfica 
5.2.3.2 - Utilização do espaço agropecuário 
5.2.3.3 - Estrutura fundiária ... 

5.2.4 - RELAÇÕES USO ATUAL-USO POTENCIAL- RE-

5.2.4.1 

5.2.4.2 
5.2.4.3 

5.2.4.4 

5.2.4.5 
5.2.4.6 

5.2.4.7 

5.2.4.8 
5.2.4.9 

SULTADOS OBTIDOS . . . . . . . ........ . 
Análise de parte da Microrregião Homogênea 338-
Pantanais . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Análise de parte do município de Cáceres 
Análise de parte da Microrregião Homogênea 335-
Baixada Cuiabana ............ . 
Análise de parte da Microrregião Homogênea 336-
Rondonópolis .................... . 
Análise de parte do município de Poxoréo .... . 

- Análise de parte da Microrregião Homogênea 339-
Alto Taquari .................... . 
Análise de parte da Microrregião Homogênea 342-
Pastoril de Campo Grande 
Análise da Folha SE.21 Corumbá ..... 
Análise do gráfico estrelar- 1970 e 1975 

5.2.5 - BIBLIOGRAFIA ... 

TABELAS 
5.1 
5.11 

5.111 
5.1V 
5.V 
5.VI 

5.VII 
5.VIII 
5.1X 
5.X 
5.XI 
5.XII 
5.XIII 
5.XIV 
5.XV 

5.XVI 

5.XVII 
5.XVIII 

16 

- Nomenclatura das classes 
- Símbolos dos graus de restrição para os tipos 

gerais .......... . 
Graus de restrição inerentes ao clima 
Graus de restrição inerentes ao relevo 
fndices de dissecação . . . . . . . . . 
Correspondências das classes de declividade 
com as distâncias horizontais 
Graus de restrição inerentes ao solo 

- Séries na Classe Lavoter 
- Séries na Classe Agriter 
- Séries na Classe Mesater 
- Séries na Classe Agroster 
- Séries na Classe Silvater 
- Séries na Classe Silvester 
- Subdivisões da Classe Lavoter 
- Caracterização das unidades (Subclasse Lavoter-

por Clima) . . . . . . . . . ...... . 
- Caracterização das unidades (Subclasse Lavoter-

por-Solo) ..................... . 
- Subdivisões da Classe Agriter 

Caracterização das unidades (Subclasse Agriter-
por-Ciima) . . . . . . . ............ . 

398 
399 
400 
401 
402 
404 
404 
405 
407 
407 
409 
409 

410 

410 

411 

411 

411 
411 
413 
414 

416 
416 
418 
420 

422 

424 
427 

427 

430 
432 

432 

435 
435 
438 

439 

380 

381 
382 
383 
384 

384 
386 
391 
392 
392 
393 
394 
395 
395 

396 

396 
397 

397 

5.XIX 

5.XX 

5.XXI 
5.XXII 

5.XXIII 

5.XXIV 
5.XXV 

5.XXVI 

5.XXVII 
5 XXVIII 

5.XXIX 
5.XXX 

5.XXXI 
5.XXXII 

5.XXXIII 

5.XXXIV 

5.XXXV 

5.XXXVI 

5.XXXVII 

5.XXXVIII 

5.XXXIX 
5.XL 

5.XLI 

5.XLII 

5.XLIII 

5.XLIV 

5.XLV 

5.XLVI 

5.XLVII 

5.XLVIII 
5.XLIX 

5.L 

5.LI 
5.LII 

5.LIII 

5.LIV 

Caracterização das unidades (Sub classe Agriter
por-Relevo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 
Caracterização das unidades (Subclasse Agriter
por-Solo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 

- Subdivisões da Classe Mesater . . . . . . . . . . 401 
- Caracterização das unidades (Subclasse Mesater-

por-Relevo) 401 
- Caracterização das unidades (Subclasse Mesater-

por-Solo) .................... 402/403 
- Subdivisões da Classe Agroster . . . . . . . . . 404 

Caracterização das unidades (Subclasse Agros
ter-por-Relevo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 

- Caracterização das unidades (Subclasse Agros
ter-por-Solo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406 

- Subdivisões da Classe Silvater . . . . . . . . . . 407 
- Caracterização das unidades (Subclasse Silvater-

por-Relevo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 
- Subdivisões da Classe Silvester . . . . . . . . . 409 

Caracterização das unidades (Subclasse Silves
ter-por-Relevo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 
Classes de capacidade e categorias de uso 415 

- Caracterização demográfica das microrregiões, 
1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 
Caracterização demográfica das microrregiões, 
1975 ....................... . 
Utilização do espaço agropecuário, 1970-75. 
Lavou r as temporárias . . . . . . . . . . . . . 
Utilização do espaço agropecuário, 1970-75. 
Lavouras permanentes ............. . 
Utilização do espaço agropecuário, 1970-1975. 
Rebanhos .................... . 
Estrutura fundiária - Estabelecimentos e áreas 
por tamanho, 1970 ............... . 
Estrutura fundiária - Estabelecimentos e áreas 
por tamanho, 1975 ............... . 
Estrutura fundiária qualitativa, 1972 ..... . 
Área em km2 das classes de capacidade de uso 
da terra . . ................. . 

- Caracterização espacial das microrregiões - Uso 
atual, 1970 ................... . 
Caracterização espacial das microrregiões- Uso 
atual, 1975 . . . . . . . . .......... . 
Coeficientes técnicos das culturas temporárias e 
permanentes (h/d/ha), 1970-75 ........ . 

- Área colhida, coeficientes técnicos e índices 
tecnológicos para as culturas temporárias, 
1970-75 ..................... . 

- Área colhida, coeficientes técnicos e índices 
tecnológicos para as culturas permanentes, 
1970-75 . . . . . . . . . . . . ..... 
População economicamente ativa e setor de 
dependência, 1970-75 ........... . 

- Análise de parte da Microrregião Homogênea 
338 - Pantanais ............ . 
Análise de parte do município de Cáceres ... 
Análise de parte da Microrregião Homogênea 
335- Baixada Cuiabana ........... . 
Análise de parte da Microrregião Homogênea 
336 - Rondonópolis . . . . . ........ . 
Análise de parte do município de Poxoréo 
Análise de parte da Microrregião Homogênea 
339 -Alto Taquari ............... . 
Análise de parte da Microrregião Homogênea 
342- Pastoril de Campo Grande 
Análise da Folha SE.21 Corumbá 

417 

418 

419 

420 

420 

421 
422 

423 

423 

423 

424 

424 

424 

425 

426 
428 

429 

431 

433 

434 

436 
437 

ILUSTRAÇÕES 

MAPA DE CAPACIDADE DE USO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 
DA FOLHA SE21 CORUMBÁ (em envelope) 

FIGURAS 

5.1 - Aptidão das classes de capacidade segundo os diferentes 
usos 380 



5.2 

5.3 

5.4 
5.5 
5.6 
5.7 
5.8 

5.9 

5.10 

5.11 
5.12 

5.13 

5.14 
5.15 
5.16 
5.17 

5.18 
5.19 

Nomograma para a determinação da evapotranspiração 
potencial ......................... . 
Gabarito para o cálculo da declividade em cartas pla-
nialtimétricas . . . . . ............. . 
Padrões de relevo em cartas planialtimétricas 
Padrões de relevo em cartas planialtimétricas 
R elevo não manifesto pelas cartas topográficas 
Classes texturais do solo . . . . . ..... . 
Pesos dos grupos texturais e estruturais e valores adota-
dos para as diferentes combinações ......... . 

- Divisão municipal e microrregional da FolhaSE.21 Co-
rumbá . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · · · · 

- Relações entre tecnologia, infra-estrutura e ocupação 
de mão-de-obra . . . . . . . ............. . 
Relações entre tecnologia, infra-estrutura e o produto . 
Relações entre população ocupada, produto e área 
cultivada . . . . . . . . . ........... . 
Capacidade econômica dos recursos naturais reno
váveis - Determinação das relações uso atual-uso 
potencial .................... . 
Diagrama estrelar a 120° .......... . 
Diagrama estrelar com deslocamento de eixo 
Forma simplificada do diagrama estrelar 
Composição da população economicamente ativa e 
inativa . . · · . . . . . . . . . . 

- Situação do rebanho. Folha SE.21 Corumbá 
Estrutura fundiária - Número e área de estabeleci-
mentos e categoria por tamanho 

382 

384 
385 
385 
385 
387 

388 

412 

413 
413 

414 

415 
416 
416 
416 

417 
419 

421 

5.20 - Uso atual das terras na Folha SE.21 Corumbá ..... 
5.21 - População economicamente ativa e setores de depen-

dência . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
5.22 Representação estrelar dos indicadores de uso, de ex

cesso e de saturação segundo as microrregiões e muni-
cípios- 1970 . . . . . . . . . . .......... . 

5.23 - Representação estrelar dos indicadores de uso, de ex
cesso e de saturação segundo as microrregiões e muni-
c( pios - 1975 . . . . . . . . . .......... . 

ESTAMPAS 

5.1 A 
B 

5.11 A 
B 

5.111 A 
B 

5.1V A 
B 

5.V A 
B 

5.VI A 
B 

5.VII A 
B 

5.VIII A 
B 

Viveiro de seringueiras ... 
Relevo com grau de restrição 070 
Caminho de fazenda alagado 
Criação de búfalos .. 
Serra de Maracaju .... 
Queimada das pastagens . 
Serra da Jibóia . . . . . . . 
Area inaproveitável para utilização agrícola 
Porto de Corumbá 
Destilaria de álcool etílico ....... . 
Rebanho bovino no pantanal ....... . 
Pastos naturais no município de Poconé 
Vista parcial de plantio de soja .. . 
Cultura do feijão ............. . 
Vista panorâmica com pastos plantados 
Agropecuária evidenciando uma erosão 

422 

425 

438 

439 

441 
441 
442 
442 
443 
443 
444 
444 
445 
445 
446 
446 
447 
447 
448 
448 

17 



PREFÁCIO 

Os relatórios de Geologia, Geomorfologia, Pedologia, Vegetação e Uso Potencial da Terra 
que integram este volume, o 27,

0 
da série Levantamento de Recursos Naturais do Projeto 

RADAMBRASIL, têm como objetivo o estudo integrado de uma área de 193.960 km 2 , 

referente às Folhas ao milionésimo, SE.21 Corumbá e pequena parte da SE.20, posiciona
das entre os paralelos 16° a 20°5 e meridianos 54°00' a 60° 11'WGr., compreendendo 
partes dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, localizadas em áreas vizinhas à 
Repúb I ica da Boi ívia. 

Os trabalhos técnicos desenvolvidos para obtenção dos mapas e relatórios se apoiaram 
em metodologias elaboradas pelo Projeto RADAMBRASIL. Fundamentam-se na interpre
tação de imagens de radar, escala 1: 250.000, auxiliadas por fotografias aáreas convencio
nais, infravermelhas e imagens Landsat, além de complementação bibliográfica, observa
ções de operações de campo e resultados de análises de laboratório. 

A topografia está caracterizada por acentuado desnível altimétrico. A norte e leste 
estão as áreas mais acidentadas (300 a 1.000 m) e no centro da Folha ocorrem os menores 
nlveis (80 a 150m) Nos limites do Brasil com a Bol(via erguem-se alguns residuais com al
titudes que vão de menos de 300 a 900 m. As principais denominações para os relevos des
ta área são assim conhecidas: Serra de Santa Bárbara, Serra de São Fabiano, Serra da Jaco
bina, Serra dos Coroados ou São Joaquim, Serra do Taquari, Serra de Maracaju, Maciço do 
Urucum, Serra do Amolar e Pantanais Mato-Grossenses. 

A rede de drenagem é comandada pelo rio Paraguai que atravessa a área de norte para 
sul. Seus principais afluentes Cuiabá, São Lourenço, ltiquira, Taquari e Negro têm suas 
nascentes em zonas planaltinas de norte e leste e são de significativa importância nas cheias 
do Pantanal. 

A densidade demográfica da área é em média 2,48 hab./km 2
• Mesmo sofrendo as 

influências das enchentes o Pantanal não é desabitado. Existem cidades de 2.a ordem 
administrativa como Corumbá e Cáceres, núcleos populacionais menores, lugarejos disper
sos e, ultimamente, vem sendo ocupada por empresários oriundos do Sul e Sudeste do País 
que desenvolvem em suas propriedades criação de gado. Na parte elevada estão localizadas 
cidades como Rondonópolis, Coxim e R i o Verde de Mato Grosso que se prestam às 
atividades agropecuárias. 

Servem à área rodovias federais e estaduais e estrada de ferro e vias fluviais com usos 
mais restritos, 

Para apreciação do interessado serão apresentadas a seguir as considerações técnicas 
pertinentes aos cinco capítulos temáticos existentes neste volume. 

No reconhecimento geológico estão caracterizadas três unidades geotectônicas: Craton 
Amazônico (Complexos Rio Apa e Xingu e Grupo Aguape(); Faixa de Dobramentos 
Paraguai-Araguaia (Grupos Cuiabá, Corumbá, Jacadigo e Alto Paraguai) e Bacia Sedimen
tar do Paraná; além dos Depósitos Cenozóicos representados pelas Formações Xaraiés, 
Pantanal e Guaporé, os Depósitos Detríticos, as Aluviões Atuais e Antigas e a Cobertura 
Detrito-Laterítica (Unidades Edafoestratigráficas). Foram individualizados dois conjuntos 
estruturais: o primeiro verifica-se em rochas pré-cambrianas que evidenciam a ação de 
esforços compressivos e de tensão e o segundo, em rochas fanerozóicas da Bacia Sedimen
tar do Paraná com atuação deu ma tectônica rígida. 

Os principais resultados obtidos no estudo geológico desta área dizem respeito a: 
distinção de dois conjuntos polimetamórficos no embasamento do Craton Amazônico 
(Complexos Rio Apa e Xingu); posicionamento cronoestratigráfico comum para os Grupos 
Corumbá, Jacadigo e Alto Paraguai, com nova caracterização litoestratigráfica para o 
primeiro e o último; e identificação de rochas de caráter vulcânico (Vulcânicas de Mimoso) 
e intrusivo (Intrusivas Rincón dei Tigre, Intrusivas Ponta do Morro e Granito Rio Negro), 
até então desconhecidas, Do ponto de vista econômico, ressalta-se a importância dos 
depósitos de ferro-manganês e calcário na região de Corumbá-MS e os depósitos diamant(
feros aluvionares, 

No relatório de Geomorfologia são apresentadas nove unidades geomorfológicas e 
analisados os diversos fatores da evolução do relevo, constatando-se fases de pediplanação 
ocorridas do Pós-Cretáceo ao Pleistoceno, e interferências da tectônica no relevo. As formas 
de relevo são avaliadas como uma condicionante na sugestão do uso racional da terra e 
melhor aproveitamento do potencial turístico. Os traçados de estradas são analisados, 
propondo-se modificações quando necessárias. São indicados também sítios para a constru
ção da barragem e/ou usinas hidrelétricas e, visando à manutenção do equiltbrio ecológico, 
são sugeridos e analisados os meios de controle das cheias nos pantanais. 

Dentro do Levantamento Exploratório de Solos foi enfatizada a identificação das 
principais classes de solos. No Pantanal Mato-Grossense, onde a maior parte dos solos é 
hidromórfica, predominam os Planossolos e Lateritas H idromórficas e a principal attvidade 
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exercida é a pecuária extensiva. Na parte leste da área aparecem os solos não-h id romórfi
cos, sendo Latossolo Vermelho-Escuro, Areias Quartzosas e Podz61ico Vermelho-Amarelo 
Eutrbfico os de maior ocorrência. É também a mais utilizada sob o ponto de vista 
agropecuário, destacando-se a cultura da soja e do arroz. Os solos de maior potencialidade 
agrícola são representados por Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico, Brunizém, Terra 
Roxa Similar eutrófica e Latossolo Roxo eutr6fico, localizados principalmente nas partes 
leste e sul da Folha, e correspondem às áreas mais favoráveis ao desenvolvimento agr(cola. 

O estudo fitogeográfico mostrou ser a área constitu(da por quatro regiões fitoecológi
cas: a Savana (Cerrado), a Savana Estépica (Vegetação Chaquenha), a Floresta Estacionai 
Semidecidual e a Floresta Estacionai Decidual, além de Áreas de Tensão Ecológica e áreas 
submetidas à Ação Antrópica. Duas áreas climáticas distintas foram separadas seguindo-se 
a relação P.;;2T das curvas ombrotérmicas de Bagnouls & Gaussen (1957), obtendo-se uma 
com período seco de 5 meses e outra com 3 a 4 meses. Foi efetuado também um 
levantamento do potencial madeireiro existente na área, o qual é apresentado no Apêndice 
I - Análise Estatística de Dados. Procurou-se evidenciar os volumes médios de madeira 
bruta encontrados para cada região fitoecológica e indicar a sua utilização, alertando 
sempre para os cuidados no ordenamento visando à proteção dos ecossistemas. 

O levantamento da Capacidade de Uso dos Recursos Naturais Renováveis e o estudo 
das Relações Uso Atual-Uso Potencial são os dois aspectos abordados em Uso Potencial 
da Terra. No primeiro procurou-se correlacionar as caracter(sticas climáticas, geomorfoló
gicas, pedológicas e de cobertura vegetal com as diversas classes de capacidade de uso, e no 
segundo tem-se como objetivo fundamental a análise das Relações Uso Atual-Uso Poten
cial através do dimensionamento dos coeficientes de uso, de excesso e de saturação que se 
basearam em dados obtidos nos anos 1970 e 1975. Neste per(odo, parte das microregiões e 
dos munidpios desta área apresentava subutilização dos recursos naturais com um m(nimo 
grau de saturação, demonstrando amplas possibilidades de expansão da fronteira agr(cola. 

A análise desta Folha como um todo, que em 1970 apresentava excesso de mão-De
obra, em 1975 revelou-se sem excedente, com capacidade de absorção de mão-de-obra, 
tendo em vista a disponibilidade de terras potencialmente aptas. 

Helion França Moreira 
Superintendente Técnico e Operacional 



FOREWORD 

The Geology, Geomorphology, Pedology, Vegetation and Potential Land Use reports 
which are included in this volume, n. 27 in the Natural Resources Survey series of Projeto 
RADAMBRASIL, aim at the integrated study of an area of 193,960 km 2

, corresponding 
to the SE.21 Corumbá Sheet and part of the SE.20 Sheet, at the scale of 1:1 million. This 
areais bounded by the latitudes 16° and 20°S and the longitudes 54°00' and 60°11 'WGr., 
and comprises parts of the States of Mato Grosso and Mato Grosso do Sul, bordering on 
the Republic of Bolivia. 

The technical studies developed to obtain the maps and reports involved methodologies 
worked out by Projeto RADAMBRASIL, and are based on the interpretation of radar 
images at a scale of 1 :250,000, assisted by conventional and infra-red aerial photographs 
and Landsat images, complemented by literature research, field observations and the 
results of laboratory analyses. 

The topography is characterized by a notable variation in altitude, with the most 
irregular areas (300 to 1,000 m) in the north and east and the lowest terra in (80 to 150m) 
in the centre of the Sheet. Residual h ills with altitudes of less than 300 to 900 m are 
prominent on the frontier between Brazil and Bolivia. The main relief features of the area 
are Serra de Santa Bárbara, Serra de São Fabiano, Serra da Jacobina, Serra dos Coroados 
or São Joaquim, Serra do Taquari, Serra de Maracaju, Urucum Massif, Serra do Amolar 
and the Mato Grosso Marshes (Pantanais Mato-Grossenses). 

The drainage network is controlled by the Paraguay river, which traverses the area from 
north to south. lts main tributaries, the Cuiabá, São Lourenço, ltiquira, Taquari and Negro 
rivers, have their sources in the highlands to the north and east and are of significant 
importance in the Pantanal floods. 

The population density of the area shows an average of 2.48 inhabitants/km 2
• The 

Pantanal region is inhabited despite being subject to flooding and includes towns of second 
administrative arder such as Corumbá and Cáceres, smaller population centres and 
dispersed settlements, and recent occupation by entrepreneurs from the south and 
southeast of the country who are developing cattle ranches on their properties. The areais 
served by federal and state roads, and by railway and river transport with more restricted 
use. 

The technical considerations relative to the five thematic chapters of this volumewill 
be presented below for the appraisal of those interested. 

The geological reconnaissance characterized three geotectonic units: Amazonian Craton 
(Rio Apa and Xingu Complexes, and Aguapeí Group), Paraguay-Araguaia Fold Belt 
(Cuiabá, Corumbá, Jacadigo and Alto Paraguai Groups) and Paraná Sedimentary Basin, as 
well as Cenozoic Deposits represented by the Xaraiés, Pantanal and Guaporé Formations, 
Detritic Deposits, Recent and Ancient Alluvia, and the Detrito-Lateritic Cover (Edaphos
tratigraphic Units). Two structural systems were defined: one in Precambrian rocks, with 
evidence of compressional and tensional stresses, and the other in Phanerozoic rocks of the 
Paraná Sedimentary Basin, with rigid tectonics. 

The principal results obtained in the geological study of this area refer to: the 
distinction between two polymetam orph ic un its in the Amazon ian Craton (R i o Apa and 
Xingu Complexes); the common chronostratigraphic position of the Corumbá, Jacadigo 
and Alto Paraguai Groups, with a new lithostratigraphic characterization for the first and 
last; and the identification of previously unrecognized units of volcanic rocks (Mimoso 
Volcan ics) and intrusive rocks (R incón dei Tigre I ntrusives, Ponta do Morro I ntrusives and 
Rio Negro Granite). From the economic point of view, the iron-mànganese and limestone 
deposits of the Corumbá (MS) region and the alluvial diamond deposits are the most 
important. 

Nine geomorphological units are presented in the Geomorphology report and the 
various factors in relief evolution are analyzed, confirm ing pediplanation phases of 
post-Cretaceous to Pleistocene age and tectonic interference in the relief. The relief forms 
are evaluated as a conditioning factor in suggestions for rational land use and a better 
utilization of the tourist potential. The routes of roads are analyzed, proposing modificat
ions where necessary, and sites for hydro-eletric plants and/or dam construction are 
indicated, while ways of controlling the floods in the "pantanal" areas are suggested and 
analyzed, with the aim of maintaining the ecological equilibrium. 

The Exploratory Soil Survey emphasized the identification of the principal soil classes. 
In the Mato Grosso marshes (Pantanal Mato-Grossense), where the soils are mostly 
hydromorphic, Planosols and Hydromorphic Laterites are dominant and extensive cattle 
ranching is the main activity. Non-hydromorph ic soils appear in the eastern part o f the 
area, with Dark Red Latosol, Ouartzose Sands and Eutrophic Red-Yellow Podzolic Soil as 
the most common types. This areais also the most utilized for farming, with emphasis on 
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the cultivation of soya and rice. The soils of greatest agricultura! potential are represented 
by Eutrophic Red-Yellow Podzolic Soil, Brunizem (Prairie Soil), eutrophic Similar Terra 
Rossa and eutrophic Purple Latosol, located mainly in the eastern and southern parts ot 
the Sheet, and corresponding to the most favourable areas for agricultura! development. 

The phytogeographical study sha,ved that the area is formed by four phyto-ecological 
regions: Savanna (Cerrado). Steppe-Savanna (Chaco Vegetation), Semi-deciduous Seasonal 
Forest and Deciduous Seasonal Forest, as well as Ecological Stress and Human Activity 
Areas. Two distinct climatic areas were separated according to the P<2T relation of the 
rainfall-temperature curves of Bagnouls and Gaussen (1957), obtaining one area with a dry 
period of 5 months and the other with 3 to 4 months. A survey of timber potential in the 
area was also made and is presented in Appendix I - Statistical Analysis of Data. This 
aimed at showing the average volumes of raw timber found in each phyto-ecological 
region, and indicating its use, always, with a warning about the care needed in the logging 
arrangement in arder to protect the ecosystems. 

The survey of the Capacity of Use of the Renewable Natural Resources and the study 
of the Present Use-Potential Use Relations are the two aspects considered in Potential 
Land Use. The first was intended to correlata the climatic, geomorphological, pedological 
and vegetation cover characteristics with the various classes of capacity of use, while the 
second h as the fundamental objective of analyzing the Present Use-Potential Use 
Relations through the calculation of the use, excess and saturation coefficients based on 
the data obtained in the years of 1970 and 1975. In this period, part of the microregions 
and townships of this area showed under-utilization of the natural resources with a 
minimum degree of saturation, demonstrating ample possibilities for agricultura! 
expansion. Analyzing the Sheet as a whole, there was an excess of labour in 1970, which 
had been removed by 1975, with the capacity of absorbing labour, taking into account the 
availability of potentially suitable land, 

Helion França Moreira 
Superintendente Técnico e Operacional 
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NOTA EXPLICATIVA 

Em algumas porções da área em epígrafe, mais precisamente na parte leste das Folhas 
SE.21-X-D, X-B e Z-D, ocorrem arenitos finos a médios, algo argilosos, coloração cinza-es
branquiçado a cinza-amarronzado, ricos em estratificações cruzadas planares e acanaladas, in
tercalados a camadas pouco espessas de siltitos e argilitos. Esta seqüência faciologicamente 
fluvial é recoberta por arenitos eólicos bem selecionados e ricos em estratificações cruzadas 
planar-tangencial de grande porte. Tanto os litótipos fluviais como os eólicos foram neste 
trabalho considerados como pertencentes à Formação Botucatu. Soares ( 1975) individuali
zou e caracterizou detalhadamente, no Estado de São Paulo, tais seqüências como 
pertencentes a duas formações distintas: a Formação Pirambóia, que abrangeria os sedi
mentos fluvias, e a Formação Botucatu, que englobaria os arenitos eólicos. Ambas foram 
incluídas no Grupo São Bento, do Mesozóico da Bacia Sedimentar do Paraná, também 
mapeado na Folha SE.21 Corumbá. Devido à exigüidade do tempo e em consonância com 
a escala deste trabalho, não foi possível adotar os critérios que poderiam levar àquelas 
individualizações, os quais deverão ser aplicados no mapeamento da Folha SE.22 Goiânia. 
O mesmo aconteceu com a seqüência sedimentar cretácica, relativa ao Grupo Bauru e neste 
mapeamento tratada como Formação Bauru. Soares et a/ii (1980), em trabalhos sistemá
ticos no oeste paulista, dividiram a Seqüência Bauru em quatro unidades distintas, 
reconhecendo-as como formações, englobando-as no novo Grupo Bauru. Estas unidades, 
da base para o topo, foram denominadas Formações Caiuá, Santo Anastácio, Adamantina e 
Marília. Pelas mesmas razões apresentadas para o Grupo São Bento e ainda devido à 
intensa silicificação que mascarou as características originais das rochas na área, não foi 
possível o reconhecimento em campo das quatro formações do Grupo Bauru e preferiu-se 
oonsiderá-lo como formação, ficando sua provável individualização para o âmbito da Folha 
SE.22 Goiânia. 

Período de elaboração do relatório- janeiro a novembro de 1981 



RESUMO 

São apresentados neste relatório os resultados do mapeamento geoló
gico na escala 1:1.000.000 da Folha SE 21 Corumbá e parte da SE.20, 
do corte cartográfico internacional, elaborado com base na interpreta
ção principalmente de imagens de radar na escala 1 :250.000, pesquisa 
bibliográfica, trabalhos de campo e de laboratório. A área, com 
193.960 km 2 , está compreendida entre os paralelos 16° e 20°S e os 
meridianos 54°00'00" e 60°06'46" WGr., ocupando parte dos Esta
dos de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul Nela são caracterizadas 17 
unidades litoestratigráficas pré-cambrianas: o Complexo Rio Apa, o 
Complexo Xingu, o Grupo Aguapeí (Formações Fortuna, Vale da 
Promissão e Morro Cristalino), as Intrusivas Rincón dei Tigre, o Grupo 
Cuiabá, o Grupo Corumbá (Formações Puga, Cerradinho, Bocaina e 
Tamengo), o Grupo Jacadigo (Formações Urucum e Santa Cruz) e o 
Grupo Alto Paraguai (Formações Moenda, Araras, Raizama e Sepotu
ba); 20 fanerozóicas: Intrusivas Ácidas Cambroordovicianas (Granito 
São Vicente, Granito Coxim, Granito Rio Negro e Granito Tabaco), 
as Vulcânicas de Mimoso, a Formação Coimbra, o Grupo Paraná (For
mações Furnas e Ponta Grossa), a Formação Aquidauana, a Formação 
Palerma, o Grupo São Bento (Formações Botucatu e Serra Geral), a 
Formação Bauru, as Intrusivas Ponta do Morro, a Formação Xaraiés, a 

Formação Pantanal, a Formação Guaporé, os Depósitos Detrlticos, as 
Aluviões lndiferenciadas ou Antigas e as Aluviões Atuais; e uma uni
dade edafoestratigráfica - a Cobertura Detrito-Laterítica. Trata do 
conhecimento sobre cada unidade cartografada, no que se refere a 
nomenclatura, distribuição geográfica, posição estratigráfica e cronoló
gica, conteúdo litológico e paleontológico, comportamento estrutural 
e origem. Analisa todos os dados coletados, assinala as questões duvi
dosas e propõe novas caracterizações para algumas delas. Descreve as 
estruturas regionais principais desenvolvidas nas unidades geotectôni
cas estabelecidas na área, quais sejam: o Craton Amazônico, a Faixa 
de Dobramentos Paraguai-Araguaia e a Bacia Sedimentar do Paraná 
Alinha a seqüência de eventos geológicos que ocorreram na área até o 
presente. Relaciona as ocorrências minerais conhecidas, incluindo as 
metálicas (chumbo, zinco, cobre, ferro, manganês, ouro), as não-metá
licas (calcário, dolomito e mármore, cristal de rocha, diamante, fluori
ta), bem como os materiais de construção, as reservas oficiais e con
cessionários, e indica as possibilidades metalogenéticas da área. Avalia 
os resultados do trabalho e faz recomendações para estudos comple
mentares. 
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ABSTRACT 

This report presents the results of geological mapping ,at 1 :1.000.000 
scale of the SE.21 Corumbá Sheet and part of tfle SE.20 Sheet, of the 
international cartographic system, based on interpretation of mainly 
radar imagery at 1:250.000 scale, literatura research and field and 
laboratory work. The area comprises 193.960 km 2 , bounded by the 
latitudes 16° and 20°S, the longitudes 54°00'00" and 60° 06'46"WGr., 
and the Brazii-Bolivia frontier, and covers parts of M<ato Grosso and 
Mato Grosso do Sul States. The following lithostratigraphic units are 
characterized in this area: 17 Precambrian units- R i o Apa Complex, 
Xingu Complex, Aguapeí Group (Fortuna, Vale da Promissão and 
Morro Cristalino Formations), Rincbn del Tigre lntrusives, Cuiabá 
Group, Corumbá Group (Puga, Cerradinho, Bocaina and Tamengo 
Formationsl. Jacadigo Group (Urucum and Santa Cruz Formations), 
Alto Paraguai Group (Moenda, Araras, Raizama and Sepotuba Forma
tions); 20 Phanerozoic units - Cambro-Ordovician Acid lntrusives 
(São Vicente, Coxim, Rio Negro and Tabaco Granites), Mimoso Vol
canics, Coimbra Formation, Paraná Group (Furnas and Ponta Grossa 
Formations), Aquidauana Formation, Palerma Formation, São Bento 
Group (Botucatu and Serra Geral Formations), Bauru Formation, 
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Ponta do Morro lntrusives, Xaraiés Formation, Pantanal Formation, 
Guaporé Formation, Detritic Deposits, Undifferentiated or Old Allu
vium and Recent Alluvium; and one edaphostratigraphic unit- Detri
to-Lateritic Cover. Each map unit is considered with reference to 
nomenclatura, geographical distribution, stratigraphical and chronolo
gical position, lithological and paleontological content, structure and 
origin. Ali the collected data are analyzed, the areas of u ncertainty are 
pointed out and new definitions for some of the units are proposed. 
The main regional structures are described within the geotectonic 
units established in the area: Amazonian Craton, Paraguai-Araguaia 
Fold Belt and Paraná Sedimentary Basin, and the sequence of geologi
cal events which occurred up to the present is delineated. The econo
mic geology o f the area is considered in terms of the know mineral 
occurrences, including metallic types (lead, zinc, copper, iron, manga
nese, gold) and non-metallic types (limestone, dolomite and marble, 
rock crystal, diamond, fluoritel. as well as construction material, 
official reserves and concession-holders, and the metallogenetic pos
sibilities of the area are indicated. F inally, the results of the survey are 
evaluated and recommendations made for complementary studies. 



1.1 -INTRODUÇÃO 

O presente relatório e o Mapa Geológico anexo tratam das caracterls
ticas geológicas da área do território brasileiro contida na Folha SE.21 
Corumbá e parte da SE.20, do corte cartográfico internacional, na es
cala 1:1.000.000. Esta área engloba 14 Folhas na escala 1:250.000. 
Delas, apenas oito são completas. 

1.1.1 - Localização da área e aspectos fisiográficos 

Compreendida entre os paralelos 16° e 20°S e os meridianos 
54°00'00" e 60°06'46"WGr., confronta a oeste com a República da 
Bolfvia. A área em questão abrange 193.960 km 2

, absorvendo espaços 
dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul A Folha SE.21 Co
rumbá toma quase a totalidade desta extensão, enquanto a parte da 
Folha SE.20 ocupa pequena área no limite norte-noroeste. 

As Planlcies e Pantanais Mato-Grossenses constituem a maior uni
dade geomorfológica da área, ocupando uma posição central. Caracte
riza-se por um relevo plano com complexa rede hidrográfica, sujeito a 
inundações periódicas. Esta unidade geomorfológica representa as por
ções internas da Depressão do Rio Paraguai, na periferia da qual estão 
instalados os Planaltos Residuais do Alto Guaporé e a Provlncia Serra
na, a norte; os Planaltos dos Guimarães, do Taquari-ltiquira e de Ma
racaju-Campo Grande, a leste; o Planalto da Bodoquena, a sul; e os 
Planaltos Residuais do Urucum-Amolar, a oeste (vide 2-Geomorfo
logia). Em área restrita, no extremo noroeste, tem-se parte da Depres
são do Guaporé. A rede de drenagem faz parte da Bacia Platina, abran
gendo na área o alto curso do rio Paraguai e seus afluentes, pela mar
gem esquerda o Cuiabá, o Taquari e o Negro, e pela direita o rio Jau
ru. Dentre esses tributários ressalta-se a sub-bacia do Cuiabá com seus 
afluentes, os rios São Lourenço e Piquiri ou ltiquira. 

Na área das Plan fcies e Pantanais Mato-Grossenses as deficiências 
no escoamento da drenagem facilitam inundações periódicas e prolon
gadas, resultando solos predominantemente hidromórficos, quais se
jam: Laterita Hidromórfica, Podzol Hidromórfico, Planossolo, Glei 
Pouco Húmico, Vertissolo, Solonetz Solodizado, Areias Quartzosas 
Hidromórficas, Solos Aluviais e Solo Podzólico Vermelho-Amarelo 
Eutrófico. Por outro lado, nas partes altas ocorrem solos bem drena
dos. Na porção leste da área predominam solos de fertilidade natural 
baixa, representados por Latossolo Vermelho-Escuro, Latossolo Ver
melho-Amarelo e Solos Litólicos. Secundariamente, ocorrem solos de 
melhor fertilidade, como Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico e 
Latossolo Roxo. Na porção norte têm-se Latossolo Vermelho-Amare
lo, Podzólico Vermelho-Amarelo, Podzólico Vermelho-Amarelo Eu
trófico e Solos Litólicos. A sul e sudeste, nas proximidades de Corum
bá e no Planalto da Bodoquena, são encontradas áreas significativas de 
solos férteis, constituldas por Podzólico Vermelho-Amarelo Eutró
fico, Brunizém Avermelhado e Terra Roxa Estruturada similar eutrófi
ca latossólica (vide 3- Pedologia). 

No que diz respeito à fitoecologia, foram definidas quatro regiões: 
Savana (cerrado), instalada em quase toda a área, principalmente nos 
Pantanais Mato-Grossenses e nos Planaltos que os bordejam a leste; Sa
vana Estépica (wgetação chaquenha), localizada no extremo sudoes
te da Folha; Floresta Estacionai Semidecidual, em trechos dos rios 
Paraguai, São Lourenço e Miranda; e Floresta Estacionai Decidual no 
limite setentrional do Planalto da Bodoquena, na região das 1adoas 
Gnlba e Mandioré (limite oeste da área) e à margem direita do rio 
Jauru (vide 4- Vegetação). O clima é do tipo AW, segundo a classifi
cação de Koppen, e apresenta duas estações distintas - uma chuvosa 
(regionalmente conhecida como "inverno") e outra seca (denominada 
"verão"). O perlodo chuvoso inicia-se em outubro e vai até abril en-
quanto o per lodo seco vai de maio a setembro. ' 

Os núcleos habitacionais mais desenvolvidos são Rondonópolis e 
Coxim, a leste, Cáceres e Poconé, a norte, e Corumbá, a sul. O sistema 
viário na região inclui vias fluviais, rodovias, ferrovias e linhas aéreas. 
Todos os rios maiores são navegáveis no trecho compreendido nas 
Plan fcies e Pantanais Mato-Grossenses, e oferecem condições de tráfe
go para embarcações de pequeno e médio calados. As principais ro
dovias estão localizadas na região leste, destacando-se a BR-364 e a 
BR-163, que soo asfaltadas. As demais soo a BR.070, a BR-262, a 
MT.060 (asfaltada até Poconé), a MT-270 e a MS-228. O transpor
te ferroviário, que constituiu a mais notável via de ocupação da região 
sul da área, é efetuado pela Estrada de Ferro Noroeste do Brasil - E.F. 

NO.B., que faz a ligação Corumbá-Campo Grande-São Paulo. De Co
rumbá a ferrovia estende-se até Santa Cruz de la Sierra em território 
boliviano. O transporte aéreo conta com uma linha co~ercial no tre
cho Cuiabá-Corumbá-Campo Grande, realizada pela Vasp e com 
inúmeras companhias de táxi aéreo. A economia regional fundamenta
se na atividade agropastoril (destacando-se a região pantaneira com 
suas pastagens naturais) e na mineração de ferro, manganês e calcário, 
na zona de influência de Corumbá (vide 5- Uso Potencial da Terra). 

1.1.2 -Objetivos do trabalho 

O presente relatório tem por objetivo efetuar o mapeamento geológi
co básico da área, como parte do levantamento integrado dos recur
sos naturais do Pafs, executado pelo Projeto RADAMBRASIL. 

O mapeamento geológico ora apresentado possibilita o conheci
mento regional das diversas unidades geológicas que compõem a área, 
sua estratigrafia, seus grandes traços estruturais e suas ocorrências 
minerais. Outrossim, estabelece a seqüência dos eventos geológicos 
que a( se desenvolveram Como se depreende da escala de trabalho, 
este mapeamento não pretende ser definitivo. Seu mérito reside na 
possibilidade de oferecer a futuros estudiosos subsidias de base con
fiável para o planejamento e orientação de suas pesquisas. 

1 1.3 -Método de trabalho 

A metodologia utilizada neste trabalho baseia-se nas seguintes etapas 
de atividades: 
-pesquisa bibliográfica dos trabalhos pertinentes à área; 
- interpretação fotogeológica preliminar das imagens de radar a 
1:250.000; 
-composição do mapa geológico preliminar a 1 :1.000.000; 
-seleção dos pontos para observação em campo; 
- controle de campo; 
- reinterpretação fotogeológica das imagens de radar a 1 :250.000 em 
função dos dados de campo; 
-análise do material amostrado; 
-composição do mapa geológico final a 1 :1.000.000; e 
-elaboração do relatório. 

Embora o material básico para as interpretações sejam os mosaicos 
semicontrolados de imagem de radar a 1 :250.000 com suas faixas es
tereoscópicas e o foto-fndice a 1 :1 000.000, utilizaram-se como apoio 
imagens Landsat coloridas e preto-branco na escala 1 :500.000 (canais 
5 e 7), aerofotos ern infravermelho falsa cor, escala 1:130.000 e fotos 
aéreas convencionais na escala 1 :60.000. 

Nos trabalhos de campo foram utilizados barcos e viaturas. Contu
do, nas áreas de diffcil acesso, foi necessária a utilização de helicóp
teros. 

As análises geocronológicas foram efetuadas no Centro de Pesqui
sas Geocronológicas da Universidade de São Paulo, que mantém con
vênio com o Projeto RADAMBRASIL. 

O cadastramento das localidades fossi1fferas que estão indicadas 
no Mapa Geológico foi executado na Seção de Paleontologia do De
partamento Nacional da Produção Mineral. 

Muitas dificuldades foram encontradas no decorrer do mapeamen
to da Bacia Sedimentar do Paraná, principalmente de ordem loglstica 
e de tempo. Em decorrência, não foi efetuado um levantamento com
pleto de todos os trabalhos existentes sobre cada unidade litoestrati
gráfica que a compõem. Do mesmo modo, não foi poss(vel aproveitar 
todos os dados coletados, de forma que se puC:esse compará-los com 
os conhecimentos já divulgados sobre outras áreas da bacia Por estas 
razões muitas informações importantes devem te r sido omitidas. 

1.2.- ESTRATIGRAFIA 

Na área mapeada o embasamento é formado por rochas poli metamór
ficas do Pré-Cambriano Inferior(?) a Médio, que integram a porção 
meridional do Craton Amazônico. Este embasamento afiara em duas 
áreas distintas, que foram caracterizadas como dois Complexos: Rio 
Apa, a sul, e Xingu, a norte. Ainda na área cratônica têm-se as rochas 
metassedimentares do Grupo Aguapef, de idade pré-cambriana supe
rior, composto pelas Formações Fortuna, Vale da Promissão e Morro 
Cristalino, e a suposta ocorrência do complexo máfico-ultramáfico 
cumulado de Rincón del Tigre. Este complexo, também de idade pré
cambriana superior, afiara a oeste da área, em território boliviano As 
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demais unidades litoestratigráficas proterozóicas existentes na Folha 
SE21 Corumbá e parte da SE.20 estão inclufdas na Faixa de Dobra
mentos Paraguai-Araguaia. São elas o Grupo Cuiabá; o Grupo Corum
bá, composto pelas Formações Puga, Cerradinho, Bocaina e Tamengo; 
o Grupo Jacadigo, que engloba as Formações Urucum e Santa Cruz; 
e o Grupo Alto Paraguai, representado na área pelas Formações Mo
enda, Araras, Raizama e Sepotuba. As principais caracterfsticas das 
unidades pré-cambrianas estão sumariadas na Figura 1.1. 

Conforme indicado nesta figura e na legenda do Mapa Geológico, 
estabeleceu-se um posicionamento cronoest1atigráfico comum para os 
Grupos Corumbá, Jacadigo e Alto Paraguai. Essa disposição significa 
que se admite uma contemporaneidade para o in feio da deposição de 
cada seqüência, sem contudo determinar a correlação entre as forma
ções que se encontram alinhadas horizontalmente. 

As rochas fanerozóicas são as que ocupam a maior parte da área 
mapeada e seus registros principiam no Cambroordoviciano, com as 
intrusões gran fticas de São Vicente, Coxim, Rio Negro e Tabaco e o 
magmatismo vulcânico de Mimoso. Seguem-se as formações do Silu
riano ao Cretáceo, quase todas vinculadas à Bacia Sedimentar do Pa
raná, e os depósitos cenozóicos. Na porção sudoeste, em área restrita, 
tem-se a Formação Coimbra (siluriana), único resquicio da Bacia Sedi
mentar do Gran Chaco na área. 

As formações da Bacia Sedimentar do Paraná presentes na área 
são: Formações Furnas e Ponta Grossa, do Grupo Paraná (Silurodevo
niano); Formação Aquidauana (permocarbonffera); Formação Paler
ma (permiana); Grupo São Bento, representado pelas Formações Bo· 
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tucatu e Serra Geral (jurocretácicas); e Formação Bauru (cretácica). O 
Cretáceo foi marcado na área também por magmatismo, que originou 
as Intrusivas Ponta do Morro. 

Os depósitos cenozóicos respondem pela quase total idade da 
superffcie mapeada e constituem a Cobertura Detrito-Lateritica, os 
Depósitos Detrfticos, as Formações Xaraiés, Pantanal e Guaporé e as 
aluviões holocênicas, quais sejam: as Aluviões lndiferenciadas ou An
tigas e as Aluviões Atuais. Os aspectos mais importantes das forma
ções do Fanerozóico estão descritos resumidamente na Figura 1 2. 

Algumas das unidades litoestratigráficas mapeadas, aquelas de ori
gem (gnea ou metamórfica, tiveram amostras submetidas a análise 
geocronológica, conforme indicado na Figura 1.3 e Tabela 1.1 As 
idades radiométricas obtidas constitufram valioso suporte para o em
pilhamento estratigráfico. Outras unidades tiveram sua idade indicada 
por registros fósseis e/ou relações estratigráficas, como se verá a 
seguir, nas descrições de cada uma delas. 

1.2.1 -Complexo Rio Apa 

1.2.1.1 -Generalidades 

Juntamente com o conjunto polimetamórfico denominado Complexo 
Xingu, os litótipos designados Complexo R ia Apa compõem as rochas 
basais mais antigas das Folhas em apreço. Ambos são pertinentes 
provavelmente ao Pré-Cambriano Inferior(?) a Médio, sendo que o 
primeiro, por apresentar grandes oscilações radiométricas, poderá co
locar-se duvidosamente no Pré-Cambriano Superior. 

L ITO LOGI AS- AMBIENTE DE DEPOSIÇÃO E/OU TECTÔNICO 

pE;p- Paraconglomerados com matriz siltico-argilosa e/ou argila-arenosa Sil_ 
titos e margos ocorrem subordinadomente 1 no topo -GIÓcio-morinho o glÓcio-flu_ 
viali pE:ce- arcóseos, arenitos, siltitos, morgos, calcários, dolomitos Contatos tran_ 
sicíonois no topo e base - Marinho transgressivo, nerítico a costeiro pE:bo-Cal. 

cá rios dolomÍticos e dolomitos Calcorenitos dolomíticos 1 ni'veis ooll'ticos, estruturas 

estromotolrfticas - Marinho nen'tico; pEta- Calcários caiCÍferos, folhelhos, siltitos , 

arenitos caiCÍferos, nfveís de calcário ooiÍtico Contato transicionol na base - Mari _ 

nho nen'tico; pE:u- Conglomerados pefromr'ticos de matriz arcoseana, arcóseos 

com cimento caldfero e /ou ferruginoso, grauvacas, paraconglomerados e 
' siltitos subordinados - Continental·, 1 nfluências glaciais (7); pE:sc ~ Jaspelitos ler. 

ruginosos, hematita fitada, camadas e lentes de óxido de Mn; arcÓseos ler. 

ruginosos e manganes{feros Tronsig_ão gradual paro a formação inferior -
-Marinho raso em ambiente peri-glaciali pE:m- para conglomerados com motriz 

sÍitico- argilosa e I ou argila- arenosa, siltitos e morgos ocorrem subordinada_ 

mente no topo - Gla'cio- marinho a giÓcio- fluvial; p €ar- na base calcários 
colc(ticos com intercalações de margas e siltitos Gradam para calcários do_ 

lomfticos e dolomitos no topo Contatos trasicionais na base e topo -
-Marinho nerÍtico; p êr- Arenitos ortoquartzÍticos e fe I dspáti c os com ní-
vais conglomeráticos e i nterca loções de siltitos e argilitos Contatos trosicL 

anais no topo e base - Litorôneoi pE:s- Siltitos e folhelhos bem estrati_ 

ficados com intercalações de finas camadas de arenitos arcoseanos 1 no 

topo e base - Marinho raso 

filitos grafitosos, xistos, ~etorenitos, metarcóseos , metaparacong Jo_ p€cb- Filitos, 

merados, quartzitos, metagrouvacos, mor mores caiCI'ticos e dolomíticos - MarL 

nho com instabilidade tectônica a influências glaciais, localmente 

pE:Yt- Complexo (gneo- Básico- Ultra básico cumulado Ocorrência suposta - Mag. 

mática 

pE:f- Metarenitos ortoquortzfticos1 metoreni tos feldspáticos com nfveis conglome-

ráticos, meta conglomerados oligom{ticos intercalados - Marinho costeiroi p€vp-

- Metassiltitos serict'ticos, filitos e ardósias; metarenitos subordinados Contatos 
transicionais na base e no topo - Marinho em zona epinerÍticai pE:mc- Me. 
tarenitos feldspÓticos e ortoquartz(ticos 1 metorcóseos Finas intercalações de 

metassiltito e ardÓsia - Marinho costeiro 

p E; r a- Granitos, granodioritos, gnaisses gran!'ticos, xistos e diques de qortzo-

-díorito e quartzo- gobro - Poligenético e .polimetomórfico P E;x- Gnoisses 
' 

gnaisses g ran(ticos, granitos, granodioritos, quartzo monzonitos 1 anfibolitos , 

xisto, quartzitos e catoclazitos Potigenético e polimetamórfico 

Fig 1 1 -Coluna estratigráfica do Pré-Cambriano na Folha SE.21 Corumbá e parte da Folha SE 20 
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CRONOESTRATIGRAFIA LITOESTRATIGRAFIA LITOLOGIAS I ESTRUTURAS SEDIMENTARES I ORIGEM E/OU 

GRUPO - FORMAÇÃO - SIMBOLOGIA 
AMBIENTE DE DEPOSIÇÃO 

H c Q o ALUVIÕES ATUAIS I H a) H a -Areias,siltes, argilas, cascalhos Estratificação gradacional, cruzada,laminar, mar 
L c~s de onda, maciça, e~C: Planície flu~ial; H ai -Areias, s!lt~s, argila~, cascalho~ DepQ E u o 

A a s1tos de ter'rpços fluv101s;. 9P- Sedq11entos qrenosos, ~tl11cos -.argilosos, argtl~- a!~ 
N T E ALUVIÕES INDIFERENCIADAS OU ANTIGAS IHai) nosos e arena- conglomerot1cos, sem1- consolidados e mconsolldados Esfratif1cocao 

E N grodocional, cruzada, laminar, marcas de onda}. maciça,etc Planície fluvial e flúVio-o R o PANTANAL IQp) GUAPORÉ (Qgi,Qgs) -lacustre: Qgi/Qgs- Sedimentos arenosos, slltico- argilosos, argila-arenosos e are 
z N 1----- no-conglomera'ticos, semi-consolidados e inconsolidados Areos periodicamente i= 

ó Á ~ r:lundáveis (Qgs), áreas não inundáveis (Ogi) Planície fluvial e fluvio -lacustre; Qx-

R {j XARAIÉS lüx) DEPÓSITOS DETRÍTICOS ( Q d) 
";"Tufos calcários, travertinos, conglomerados com cimento colcífero; geralmente fo.§. 

,._o silíferos Macica, porosa, conglomerótico, concrecionória. Colúvio-aluviaJ Qd -Sedi I I tl mentes congfoilleráticq~ e are no.: siltosos,_parciaf ou tota(mente fat~riza os, lo.tetJ. c o 
Q.'" los ferruginosos Aluv10es, coluv1oes, eluv10es. TOdl- AreJas e ar~1las concrec10nQ. 

o COBERTURA DETRITO- LATERÍTICA (TQdl) rias, lateritos e solos ferruginosos; pedogenética e sedimentar {. ) 

TE:RCIÁRIO 

INTRUSIVAS KYÀp -Granitos, quartzo-monzonitos, sienitos pórfiros, microsienitos, nordmarlti 
M 

CRETÁCEO BAURU (Kb) tos; Mogmótica; Kb- Arenitos vermelhos o ro·seos, moi classificados, às vezes cal 
E PONTA DO MORRO ( K'Y ~ p I cíferos: níveis de conglomerado e sílex Estratificação plano- pqralela e cruzada, 

s Fluvial e lacustre 

o 
~i ---
I JURÁSSICO 

{SERRA GERAL (JKsg) JKsg- Basaltos finos a afaníticos, amigdalóides no topo; lentes de arenitos in 

c SÃO BENTO tertrapes na base Vulcanismo ~i~surol· cont.i~entaJ; JKb- Areni,tç>s eÓlico~, loca] 

o 
BOTUCATU ( JKb) ! mente fluviais; lentes conglomeratJcos EstratJfJcaçao cruzado, eoiJca e ffuvtal, IQ. 

TRIA'SSICO 
minar Continen1al com fdcies flúvio-lacustre 

PALERMO ( Pp) 
Pp- Siltitos, bancos de sílex oolítico e/ou pisolítico, coquinas silicificadas,congiQ 

PERMIANO merado basal Estratificação ondulada Marinho nerítico a litorâneo 

~ 

p r----
<f PC a- Arenitos, siltitos, argilitos 1 folhelhos, lentes de diamictitos, orcóseos 1 congiQ 

A :1~ AQUI DAUANA I PC a) 
merodo basol Estratificação cruzado (fluvial), acamamento grodocionol 1 laminação 

L .,o paralelo) esfrutur~ .de sobreçarc;Jo,. dobras. convolu~o.s Con.tínental ( fluvio-lacustre e 
(f de plamcies oluvlals) Provave1s mfluenc1as glaclOlS 1oco1s 

E () 

o 
z DEVONIANO 

·~{PONTA GROSSA (Dpg) 
Dpg - Intercalações de silfitos, arenitos e foll1elhos, localmente fossilíferos Lomj 

ó nocâo plano- paralela MOfinho nerí1ico e infronen'tico S Df- Arenitos ~rosseiros 
dofninontemente quartzosos, n(veis connlomeráticos Estratificação cruza O acanQ 

I 
- COIMBRA (Se) lado, lominacão paralela Continental, r uviol e marinho costeiro (?)i Se- Arenitos 

SILURIANO ;f FURNAS ( S Df) grosseiros cõm n1veis conglo~eráticos, folhelhos subordinados Eslrotificacão pia 
c no- paralelo e cruzado Monnho costeiro -

o r----
CAMBROOR VULcÂNICAS GRANITO GRANITO GRANITO GRANITO -€O Um- Dacitos 1 riodocitos, riolitos; Mogmática; tOYv , # -€0Y C1 -€ O Yn , 

DE MIMOSO SAOVICENTE COXIM RIO NEGRO TABOCO -€0Y t ~Granitos, adameli1os e tonolitos pós- tectonicos, isotropos, intrusivos no 

DCNICIANO eoam -eoYv €0Yc €0Yn eoYt 
Grupo Cuiabá, Metamorfismo de contato Magmático 

Fig 12 -Coluna estratigráfica do Fanerozóico na Folha SE 21 Corumbá e parte da Folha SE20 

Fonseca ( 1880) foi quem fez os primeiros manifestos a respeito 
das rochas cristalinas que afloram nos arredores da cidade de Corum· 
bá. Este autor, descrevendo o solo da região, mencionou alguns gnais
ses, rochas feldspáticas, gnaisses e xistos ferrosos, além de outras que 
chamou de rochas de "cristalização", como xistos filitosos de cores 
diversas, passando do cinzento para o preto e do vermelho ao 
violeta. Ademais, Fonseca (op. cit.) fez citações a "ofiolitos", rocha 
diorftica, a qual comparou com uma grande "massa férrea" (ferrffe· 
ra), diques e veeiros de leptinito Tais ocorrências foram observadas 
no leito do córrego Piraputangas, próximo a morraria de São Domin
gos, região que aquele autor definiu como montanhas "de origem plu· 
tônica". Essa morraria é constitufda por formações ferrfferas que in
tegram o Grupo Jacadigo. 

Evans (1894) fez sucintos relatos das rochas basais dos arredores 
de Corumbá, às quais atribuiu a designação de Rochas Cristalinas An
tigas. Em suas observações, o referido autor mencionou rochas folia
das e xistosas provavelmente derivadas de rochas fgneas, como grani
tos, gabros e ouHas rochas básicas. 

Lisboa (1909) realizou reconhecimentos, principalmente por vias 
fluviais, no sul e centro do Mato Grosso do Sul e em Corumbá, além 
de outras regiões, quando então fez referências a rochas magmáticas 
e metamórficas ocorrentes naquela região. Em Corumbá este autor 
identificou micaxisto e granito cortados por diorito na base dos sedi 
mentos do morro do Urucum, porém não as considerou as rochas mais 
antigas da região por ele estudada. Lisboa (op. cit.) mencionou ainda 
a presença de "gneiss-biot ftico" na região do rio Apa, descrito por 
Pohlman. Carnier em 1911 fez notificações acerca de rochas pré-cam
brianas aflorantes na calha do rio Apa, em Mato Grosso do Sul As 
rochas coletadas por esse pesquisador foram a posteriori descritas pe
trograficamente por Goldschlag (1913 apud Almeida, 1965a). 

Paiva (1937) assinalou rochas pré-cambrianas nas porções sul e 
sudoeste do Mato Grosso do Sul, mais precisamente ao longo da Estra
da de Ferro Noroeste do Brasil e das estradas que ligam Aquidauana a 
Bela Vista e esta a Porto Murtinho. Os resultados obtidos por Paiva 
(op cit.) foram divulgados dois anos depois por Paiva & Leinz (1939). 
Esses autores descreveram, sob a denominação de rochas típicas da 
"Baixada Paraguaia", como pertencentes ao "Escudo Cristalino Fun
damental" gnaisses, granitos e micaxistos do Arqueano. Paiva & Leinz 
(op. cit.) apresentaram diversas descrições petrográficas e dados analí
ticos dessas rochas e citaram também os filitos, quartzitos e mármores 
da "Série Baixada Paraguaia" de Lisboa ( 1909) 

Avelino Ignácio de Oliveira e Pedro de Moura em 1941 (apud 
Oliveira & Leonardos, 1943) observaram a ocorrência de granito róseo 
a sul de Corumbá, cortado por diques de diorito, bem como a de um 
granito similar encontrado na porção sul da serra da Bodoquena. OI i· 
viera & Leonardos (1943) relataram a distribuição do Granito de Co· 
rumbá, o qual consiste no embasamento do morro do Urucum. Olivei
ra & Moura ( 1944) citaram as mesmas ocorrências de granito do 
"Complexo Fundamental" divulgadas por Oliveira & Leonardos 
( 1943) e referiram-se a estudos recentes do Granito de Corumbá que 
haviam sido feitos por John Van Nostrand Dorr li e Octávio Barbosa. 

Dorr 11 (1945 e 1946) fez ligeira abordagem sobre as rochas cris
talinas que afloram na região circunvizinha ao morro do Urucum. 
Citou uma pequena pedreira de clorita-gnaisse e xisto, localizada a 
cerca de 200 m a norte da sede da fazenda do Urucum e a presença, 
em vários locais, de granito róseo a microclina, não metamórfico. 
Aquele autor mencionou a possibilidade de o granito ser intrusivo nos 
gnaisses e xistos, bem como a existência de diques de diorito cortando 
o granito. 
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Fig 1 3 - Localização das amostras com determinações geocronológicas 

Almeida (1945) foi quem forneceu as melhores informações sobre 
as rochas fgneas e metamórficas pré-cambrianas que constituem o em
basamento da região de Corumbá Este autor descrewu as caracterís
ticas petrográficas do "Granito Urucum", gnaisses, micaxistos e anfi
bolioxistos, englobando-os no Complexo Brasileiro. Para Almeida 
(op. cit.) o granito sofreu efeitos de metamorfismo termodinâmico, o 
qual ocasionou deformações e estruturas cataclásticas, originando lo
calmente os gnaisses e micaxistos. Os anfibolioxistos pareceram-lhe 
ser provenientes de eruptivas básicas metamorfizadas. Apresentou 
também as particularidades de rochas básicas intrusivas no granito, 
que classificou como quartzo-gabro. Estas rochas aquele autor não in
cluiu no Complexo Brasileiro. 

Almeida (1965a) apresentou os resultados dos estudos e informa
ções sobre a região cristalina a oeste da serra da Bodoquena, que per
correu em vários locais nos anos de 1961 e 1963. O referido autor en
globou como pertencentes ao Complexo Brasileiro, de idade pré-cam
briana inferior, xistos, quartzitos, gnaisses e anfibolitos, ora cortados 
por inúmeras intrusões gran fticas de grande porte e diques diorfticos. 
Em caráter preliminar, Almeida (op. cit.) concluiu que essas rochas re
presentavam um "complexo de metassedimentos de origem detrftica 
com eruptivas básicas associadas, metamorfizado em grau médio a alto 
(fácies anfibolito) do metamorfismo regional". Observou ainda que o 
conjunto de rochas não sofreu migmatização extensiva, fato comum 
nas áreas do Complexo Brasileiro, mas registrou tal fenômeno jUI)tO às 
intrusões granfticas Essas intrusões aquele autor supôs constitufrem, 
em sua maioria, granitos sintectônicos. 

Posteriormente surgiram trabalhos fundamentados sobretudo em 
datações radiométricas. Dentre estes destacou-se primeiramente o de 
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Hasui & Almeida (1970), que apresentaram resultados geocronológi
cos obtidos a partir de algumas amostras coletadas em pontos espar· 
sados da Plataforma do Guaporé (ou Craton Amazônico) Uma das 
amostras datadas foi do granito da região do Urucum, no mun icfpio 
de Corumbá (MS) Os resultados divulgados por Hasui & Almeida 
(op. cit.) denotaram, de forma genérica, amplas oscilações, de manei
ra que os valores mais elevados (2 070 MA e 1.517 MA) registraram
se num pegmatito e num gnaisse ocorrentes na região do rio Tapirapé, 
a oeste da Ilha do Bananal. Em contrapartida, o menor valor (889 
MA) foi encontrado no granito da região de Corumbá, significando 
para aqueles autores uma idade mfnima. 

Comte & Hasui (1971) publicaram informações de estudos geocro
nológicos utilizando método K/Ar realizados na porção leste da Re
pública do Paraguai, na região lim Ctrofe ao território brasileiro Duas 
idades, uma obtida a partir de um pegmatito (1.250 MA) e outra a 
partir de um anfibolito (1 056 MA), levaram aqueles autores a admitir 
a extensão do craton do Guaporé para sul do rio Apa. Com referência 
àquelas cifras, embora possam ser representativas da orogenia do Ciclo 
Minas-Uruaçuano (900 MA a 1.300 MA), Comte & Hasui (op. cit.) 
preferiram considerá-las como idades m fnimas. 

Souza ( 1973), sob a denominação "Terras Altas" '(referindo-se aos 
agrupamentos de formações rochosas que ultrapassam a altitude de 
100 m, na região pantaneira), mencionou os afloramentos de granito 
róseo, localizado a sul da cidade de Corumbá, ao qual referiu-se como 
de idade arqueana. 

Corrêa et ali i ( 1976) propuseram incluir no Complexo Basal (Pré
Cambriano Inferior a Médio) as rochas gnáissicas, os gnaisses granfti
cos e granitos que afloram nas cercanias de Corumbá, na região do 



TABELA 11 
Dados analíticos Rb/Sr das amostras da Folha SE 21 Corumbá 

* N • de campo Folha Litologia Unidade Análise N• lab Rb (ppm~ Sr(ppm~ Rb117/S,.. Sr17/Sr"0 Idade (MA)*' Rei 

1 4005/JD-IT/62 1 SE21-X-A Leucogranito Granito São Vicente . 5321 308,5 44,3 20,43 0,8478 490± 15 1 
2 4005/JD-IT/54 3 SE21-X-A Sienito lnt Ponta do Morro . 5314 92,4 79,2 3,38 0,7114 133±31 1 

4005/JD-IT/54 4 SE21-X-A Sienito lnt Ponta do Morro . 5360 318,6 12,99 71,5 0,7917 85±4 1 
4005/JD-IT/54 5 SE21-X-A Sienito lnt. Ponta do Morro . 5361 244,9 34,66 20,5 0,7343 100 ±8 1 

3 4005/JD-IT/75 1 SE21-X-A Dacito Vulcânicas de Mimoso . 5318 179,0 177,1 2,93 0,7230 432 ± 18 1 
4 4005/JD-IT/76 2 SE21-X-A Dacito Vulcânicas de Mimoso . 5322 220,5 170,0 3,76 0,7309 483 ± 26 1 

4005/JD-IT /76 3 SE21-X-A Riolito Vulcânicas de Mimoso . 5319 174,6 221,5 2,29 0,7284 718 ±57 1 
5 CSF1 SE21-Z-B Granito Granito Coxim . 3666 190,4 86,4 6,41 0,7555 552 ±31 2 
6 458/0P-EP/036 SE21-Z-B Granito Granito Coxim . 5320 188,3 66,8 8,21 0,7717 570± 20 1 
7 4013/LP-SL/031 SE 21-Z-D Tonalito Granito Rio Negro . 5317 135,2 394,0 0,99 0,7184 (+) 1 
8 4013/LP-SL/13 2 SE21-Z-D Granito Granito Tabaco 

& 
5316 180,7 143,3 3,66 0,7382 636± 38 1 

9 4044/JD-SL/1 082 SE21-Y-D Granodiorito Complexo Rio Apa 5313 75,5 397,5 0,55 0,7180 (++) 1 
10 Corumbá- SPK 1183 SE21-Y-D Granito Complexo Rio Apa 6. 1183 889 ±44 3 
11 SAC353 SE21-V-A Granodiorito Complexo Xingu . 167,4 65,1 7,54 0,8364 1 255 ± 37 4 

*Números seqüenciais plotados na Figura 1.3; '*Idades calculadas com Rj = 0,705 
(+)Idade isocrõnica = 490 ± 8 MA;(++) Idade isocrõnica = 1 726 ± 38 MNPelo método K!Ar = 1 730 ± 22 MA 
• Datação Rb/Sr; L:> Datação K/ Ar; & Datação K/ Ar e Rb/Sr 
Referências: 1- Projeto RADAMBRASIL; 2- Schobbenhaus Filho e! a/ii(apudTassinari, 1981 b); 3- Hasui & Almeida (1970); 4- Hama (apudTassinari, 1981b); R i= 0,702 

N<i:>ileque e em toda a porção sudoeste do Estado do Mato Grosso do 
Sul. Esses autores descreveram ainda, na Folha SF.21 Campo Grande, 
uma seqüência de rochas metamórficas com fácies variando de xistos 
verdes a anfibolito, à qual atribuíram a denominação Associação 
Metamórfica do Alto Tererê. A individualização dessa unidade, com
posta principalmente por gnaisses, quartzitos e xistos, bem como do 
Complexo Basal, naquela área, foi aceita também por Nogueira et ali i 
(1978). 

Schobbenhaus Filho & Oliva (1979) apresentaram um mapa geo
lógico, na escala 1:1.000.000, em que as áreas cartografadas no pre
sente mapeamento como Complexo Rio Apa e Complexo Xingu fo
ram designadas Pré-Cambriano I ndiferenciado. Este embasamento foi 
caracterizado como composto por gnaisses, gnaisses gran lticos, biotita 
gnaisses e/ou hornblenda gnaisse, com diques de quartzo dioritos e 
quartzo gabros. 

No histórico apresentado constata-se que os diversos autores não 
utilizaram a mesma denominação para o conjunto de rochas aqui 
considerado. Com o intuito de homogeneizar o mapeamento geológi
co regional e considerando a distribuição em área das rochas cristali
nas no âmbito da Folha SF.21 Campo Grande, entre outros aspectos, 
Araújo & Montalvão ( 1980a) propuseram o nome Complexo R i o Apa 
para o embasamento daquela área. Esses autores executaram diversos 
perfis geológicos na região meridional da serra da BcxJoquena, e a 
oeste dela, e chegaram a conclusões diversas das obtidas por Corrêa et 
alii ( 1976) e Nogueira et ali i (1978). Para Araújo & Montalvão 
(1980a) a Associação Metamórfica do Alto Tererê não constitui uma 
unidade litoestratigráfica à parte do Complexo Basal e sim a ele 
pertence. Alicerçados nas seções realizadas entre o Posto Tupã e a 
cidade de Porto Murtinho, pelas estradas BR-267 e a antiga Jardim
Porto Murtinho, aqueles autores assim se reportaram: "Com base 
nestas duas seções não se vêem critérios para considerar-se duas 
unidades litoestratigráficas; na realidade existe uma unidade constituí
da quase que exclusivamente de granitos e migmatitos potássicos, de 
intercalações de quartzitos e anfibolitos bem localizados, assim como 
xistos ricos em muscovita e sericita, que são verdadeiros "diaftoritos" 
formados por processos dinâmicos". Araújo & Montalvão (op. cit.) 
compararam as rochas do Complexo R i o Apa com as do Complexo 
Xingu de Silva et alii (1974) e verificaram que neste último há um 
maior número de tipos litológicos tonalíticos, trondjemi'ticos e grano
diodticos, ao contrário do primeiro, que demonstra intensa atividade 
potássica. Também por essa razão, e por que o embasamento cristali
no da Folha SF.21 Campo Grande ocorre isolado da área do Comple
xo Xingu, foi justificada a proposição de uma nova denominação. O 
Complexo Rio Apa naquela área contém, segundo Araújo & Montai
vão ( 1980a), granitos, granitos cataclásticos, granodioritos, gnaisse 
granítico, biotita-muscovita gnaisse, muscovita gnaisse, hornblenda
biotita gnaisse, gnaisse cataclástico, gnaisse retrometamórfico, migma
tito, leptinito, anfibolitos, xistos e quartzitos 

No presente mapeamento geológico, embora com poucas informa
ções disponfveis, verificaram-se semelhanças no comportamento lito
lógico, estratigráfico e geocronológico das rochas cristalinas que afio-

ram a sul de Corumbá, constituindo o embasamento para os Grupos 
Corumbá e Jacadigo, com as do Complexo Rio Apa. Assim sendo, 
aliado ao fato dessa área não ter ligação flsica com o embasamento a 
norte, adotou-se a mesma denominação proposta por Araújo & Mon
talvão (op. cit.). Na área mapeada o Complexo Rio Apa está represen
tado por granitos, grancd ioritos, quartzo sienitos, gnaisses gran fticos, 
gnaisses, xistos e diques de quartzo diorito e quartzo gabro. 

1.2. 1.2 - Distribuiçoo na área 

As rochas do Complexo Rio Apa estoo representadas apenas na Folha 
SE.21-Y-D, onde se expõem em uma área total aproximada de 164 
km2 _ Soo observadas a sul da cidade de Corumbá, nos seguintes 
locais principais: na estrada para a fazenda Paiolzinho, a sul do Clube 
do Tiro; na área adjacente a leste da Pedreira da Lajinha; a sul da mor
raria de São Domingos e a sudoeste da morraria do Zanetti e, em áreas 
restritas, como "ilhas", entre as morrarias da Tromba dos Macacos e 
do R<i:>ichão (Fig. 1.4). Na imagem de radar apresentam textura ho
mogênea e relevo aplanado, localmente dissecado. No campo verifi
cam-se sua topografia horizontalizada e a escassez de afloramentos, os 
quais, via de regra, estoo ocultos sob os sedimentos quaternários das 
Formações Xaraiés, Pantanal e Depósitos Detríticos. Localmente po
dem ocorrer em pequenos morros, em geral nas baixas encostas, soto
postos a rochas carbonatadas da Formação Bocaina ou a arcóseos e 
conglomerados da Formação Urucum. 

1.2.1.3 -Posição estratigráfica 

O conjunto de rochas cristalinas que constitui o embasamento deno
minado Complexo Rio Apa apresenta contatos dos tipos inconformi
dade e tectônico, com as rochas dos Grupos Jacadigo e Corumbá, bem 
como está recoberto pelos sedimentos quaternários dos Depósitos De
trfticos, Formaçoo Xaraiés e Formaçoo Pantanal 

Com o Grupo Jacadigo, o co'ntato se faz por discordância litológi
ca com a Formaçoo Urucum e pcxJe ser observado, entre outros lo
cais, nas cabeceiras do córrego Morrinhos, próximo à Estação Ferro
viária de Urucum e nas imediações da Mina Santana. Com o Grupo 
Corumbá, o contato é também discordante litologicamente com a 
Formação Bocaina, como ocorre, por exemplo, próximo às morrarias 
do Zanetti e Pelada, e por falha normal, com a Formação Tamengo. 
Esta última relação é verificada no flanco oriental da sinclinal da 
Lajinha (Fig. 1.5). 

1.2.1.4 - Geocronologia 

Foram realizadas até o momento apenas três determinações radiomé
tricas em rochas do Complexo Rio Apa na Folha SE.21 Corumbá, 
sendo uma pelo método Rb/Sr e duas pelo método K/Ar 

Devido à insuficiência de datações Rb/Sr nesta unidade litoestra
tigráfica, foram utilizados os resultados obtidos na FolhaSF.21 Cam
po Grande, para auxiliar nas interpretações geocronológicas. Desta 
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Fig. 1.4- Reg1ao do maciç<> do Urucum. Destacam-se os aspectos morlológicos e estruturais dos Grupos Jacadigo (pE:u, pE:sc) e C<>rumbá (p&bo. peta). as áreas de ocorrência do 
C<>mplexo Rio Apa (pera) e dossedlmentos cenozóicos (Qx, Qd, Qp, H a). Folha SE21: Y-0 (as convenções gráficas das figuras de imagem de radar se encontram definidas no mapa 

geológiCO 1:1.000.000). 

forma foi possfvel elaborar um diagrama isocrônico Rb/Sr de referên
cia, onde conseguiu-se a idade de 1. 726 ± 38 MA, com uma razão 
Sr8 7 /Sr36 inicial de 0,705 ± 0,001 (Fig. 1.6). Os dados anal(ticos 
utilizados constam na Tabela 1.1 L Esta idade é confiável ao conside
rar-se que os pontos estão bem d istribufdos ao longo da reta e são 
colineares. O valor do MSWD, de 1.4548, demonstra a congeneticida
de das amostras datadas. 

Segundo Tassinari (1981 bl. o ""lar obtido para a razão inicial su
gere que a idade acima corresponde à época de formaçã'o destas ro· 
chas; entretanto, também se dew considerar a hipótese do Complexo 
Rio Apa ser mais antigo, pois o mesmo é constituldo em grande parte 
por granitos potássicos e esta fase potássica poderia ser posterior à 
formação das rochas, o que causaria um rejuvenescimento na idade 

34/GEOLOGIA 

real. De qualquer maneira a idade de 1.726 ± 26 MA pode ser consi
derada como m fnima, mas na opinião de Tassinari (op. cit.) na'o mui
to distante da época real de formação deste complexo. 

As duas amostras analisadas pelo método K/Ar, cujos dados analf
ticos encontram-se na Tâ)ela 1.1 11, apresentaram idades de 1.730 ± 
22 MA e de 889 ± 44 MA. A primeira idade, obtida em biotita, repre
senta provawlmente a época de resfriamento regional e de estabiliza
ção tectônica do Complexo Rio Apa. J<f a segunda datação, realizada 
em feldspato potássico por Hasui & Almeida (1970), dew ser conside
rada como mfnima para esta unidade, tendo em vista que feldspatos 
em rochas ácidas não são bons retentores de Ar4 0 radiogênico, forne
cendo, conseqüentemente, idades bem mais jovens do que as reais. 



FIQ 1.4 - Conc1usao 
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Fig. l.S-Perto! geotógoco do mecoçodo Urucum. 
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Flg. 1.6- lsócrona Rb/Sr de referência Complexo Alo Apa. 

1.2 .1.5 - Li to log ias e pet rografia 

Devido à restrita e quase inexpressiva distribuição do Complexo Rio 
Apa na área mapeada e ao pequeno número de exposições de seus 
litótipos, poucos dados foram coletados. As informações mais expres
sivas sobre esta unidade litoestratigráfica poderão ser encontradas em 
Corrêa et a/ii (1976), Araújo' & Montalvoo (1980a) e Araújo et alii 
(1982), os quais apresentaram bons relatos a sul da área, na Folha 
SF.21 Campo Grande, onde a extensão do Complexo Rio Apa é 
máxima. 

Durante as investigações de campo efetuadas para o presente ma
peamento na Folha SE.21-Y-D,foramestudadas algumss seções geo
lógicas. No lado direito da estrada que liga a BR-262 à fazenda 
Paiolzinho, próximo ao córrego Morrinho, observou-se um biotita 
granito grosseiro, bastante fraturado, constituido por biotita, felds
pato e quartzo. Localmente são observados diques apl lticos, variando 
entre 10 em e 50 em de largura, e de rocha máfica. Em alguns locais 
o granito apresenta-se porfir(tico, com fenocristais de feldspato po
tássico, dispersos em massa cristalina composta por "ripas" de pla
gioclásio e minerais máficos. As fraturas estoo dispostas principal
mente segundo as atitudes N30°0/45°NE; N30°0/70°SO e N40°0/ 
35°NE. 

Na mesma estrada, próximo ao retiro Gervásio, em direção à sede 
da fazenda Paiolzinho, afloram blocos, matacões e lajedos de rocha 
gran(tica leucocrática, rósea, com granulaçoo variável entre fina e 
muito grossa. Esta rocha é constitufda, basicamente, de feldspato 
potássico, plagioclásio, quartzo e biotita. Mostra localmente textura 
profiróide e os fenocristais, de feldspato potássico, estão envoltos pela 
associação quartzo-plagioclásio com biotita. Comumente estão presen
tes veios apl (ticos, registrando~e ainda epfdoto. No retiro Gervásio ve
rificou-se, em grande lajedo de rocha granitóide, de cor rósea e granu-

lação fina, "bolsões" do próprio material, porém muito grosseiros e 
pegmatóides, em que sobressaem cristais bem formados de feldspato 
potássico. 

Às margens da rodovia MS-228, na fazenda Morro Azul, extremi
dade sul da morraria do Rabichão, observaram-se rochas gnáissicas que 
afloram nas laterais da estrada até a meia encosta dos morros Os 
gnaisses apresentam-se bastante fraturados, com preenchimento por 
veios de quartzo e epfdoto. As bandas félsicas compõem-se por felds
pato, quartzo, clorita e pouca biotita, e alternam-se com bandas má
ficas, ora mais ora menos espessas, constitufdas por biotita e/ou anfi
bólio. Também foi registrada, ao longo dos afloramentos da estrada, 
uma significativa variação litológica local, em que se destacam alter
nâncias irregulares de gnaisse granftico leucocrático, de granulação 
fina, com gnaisse diorftico e/ou anfibol(tico, granulação ora fina, 
ora mais grosseira, mesocrático. Comumente, sobretudo na zona 
gnáisssica granftica, aparecem "bolsões" e veios de granito róseo, com
posto por feldspato potássico, quartzo, plagioclásio e biotita. 

Nas proximidades da Estação Ferroviária Maria Coelho, ao longo 
da BR-262, próximo ao çruzamento com a BR-454, observaram-se, 
na meia encosta dos morros e em suaves ondulações, afloramentos de 
rochas leucocráticas, com textura granolepidoblástica, granulação fina 
a média, bandeada e constitu ida mi neralog icamente por feldspato, 
quartzo, biotita e clorita. Trata-se de um granito-gnaisse, em que os 
minerais planares (biotita) determinam, na banda máfica, uma folia
ção orientada segundo a direção geral N30°E. Nas bandas félsicas tam
bém aparecem os "bolsões" e veios de quartzo, com espessuras irregu
lares e, às vezes, dispostos paralelamente à orientação gnáissica. Os fra
turamentos têm as seguintes atitudes gerais: N20°0/60°SO, N70°0/ 
65°NE e N60°0/ subvertical para NE 

Ao longo da BR-454, no trecho entre a Estação Ferroviária Maria 
Coelho e a fazenda Aguaçu, a cerca de 5 km a sul da BR-262, obser
varam-se, nas margens da estrada, afloramentos de rocha gnáissico
gran ftica, com caracteristicas similares às já mencionadas, sotopostos 
a sedimentos conglomeráticos quaternários. Neste local a orientação 
metamórfica dos minerais máficos obedece uma direção N25°E. Já 
bem próximo da sede da fazenda Aguaçu constata-se, no sopé de rele
vo da morraria Pelada, um granito róseo com discreta orientação 
gnáissica, apresentando esfoliação esferoidal. 

As amostras do Complexo Rio Apa coletadas na área, em número 
reduzido, foram submetidas a análise petrográfica. Como já constata
do em trabalhos anteriores, a gama de litologias naquela área é restrita 
e não reflete a amplitude litológica do referido complexo. Foram ma
cro e microscopicamente estudadas as seguintes rochas: diorito gnais
se, granada-quartzo-hornblenda-feldspato gnaisse, oligoclásio-microcl i
nio-quartzo gnaisse, gnaisse granodiorftico oftalmitico, quartzo-felds
pato gnaisse, granitos e granodioritos (Tab. 1.1V). 

A) G naisses- Cinco amostras dessas litologias apresentaram as seguin
tes caracterlsticas: colorações cinza, rosada e esbranquiçada, bastante 
anisotrópicas, nem sempre caracterizando um bandeamento, granula-

TABELA 111 
Dados analíticos Rb/Sr para as rochas do Complexo Rio Apa 

No de campo Folha Litologia Rb(ppm) 

4007-HA-624 SF21-X-C Biot gnaisse 207,8 
4007-HA-600 SF21-X-C Monzonito 230,3 
578-HA-509 SF21-V-D Granito 238,0 
4007-HA-547 3 SF21-X-C Gnaisse 222,8 
4044-JD-1 08 2 SE21-Y-D Granodiorito 75,5 

*Razão (Sr" 7/Sr"6) inicial utilizada= 0,705; **Idade isocrõnica = 1 726 ± 38 MA 
Referência: 1- Projeto RADAMBRASIL 

Sr(ppm) 

190,2 
259,0 

75,7 
289,9 
397,5 

TABELA 1111 

Rb67/Sr'" 

3,18 
2,59 
9,30 
2,24 
0,55 

Dados analíticos K!Ar para as rochas do Complexo Rio Apa 

N° de campo Folha Litologia Material %K Ar"' ( ccSTP) x 10_5 
rad g 

4044-JD-108 2 SE21-Y-D Granodiorito Biotita 4,5407 51,24 
Corumbá SE21-Y-D Granito Feldspato K 8,82 39,91 

Referências: 1 -Projeto RADAMBRASIL; 2- Hasui &Almeida (1970) 
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Sr"7/Sr"6 N° lab Idade (MA)* Rei 

0,7812 5191 1664±55 1 
0,7722 5193 1744±62 1 
0,9340 5194 1713 ±51 1 
0,7600 5195 1653±74 1 
0,7180 5313 ** 1 

%Aratm N° lab ldade(MA) Rei 

11,06 4627 1 730± 22 1 
1,2 1183 889 ±44 2 



TABELA 11V 
Amostras do Complexo Rio Apa observadas em seção delgada 

Gnaisses 

~ 
(1) (1) (2) (3) 

4044/EG-44/ 4044/EG-44/ 4044/EG-44/ 4044/EG-44/ 
1151 1152 115.3 1351 

SE21·Y·D SE21·Y·D SE21·Y·D SE21·Y·D 
s 

Microclinio X X X X 

Plagioclásio X X X X 

Quartzo X X X X 

Biotita X X 

Muscovita X 

Hornblenda X X 

Granada X 

Clorita X 

Epidoto X X X X 

Opacos X X X 

Apatita X 

Titanita X X X 

Sericita X X X 

Saussurita X X X X 

(1) Dioritico; (2) Granítico; (3) Granodiorftico 

ção fina a grosseira. São constituídas essencialmente por feldspatos, 
quartzo, biotita e/ou anfibólio, com pontuações escassas de opacos. 

Ao microscópio duas amostras revelaram-se gnaisses de composi
ção granltica. Mostram texturas xenoblãstica e porfiroblãstica, granu· 
!ação fina, cataclasados, algo alterados. Os minerais essenciais são mi
crocl lnio, quartzo e plagioclásio, com pontuações ou nlwis de biotita 
ou muscovita. Os feldspatos perfazem a maioria, podem configurar 
textura em mosaico poligonal onde predomina microcl (nio, às vezes 
na forma de porfiroblastos, intercalados por nlwis ou acúmulosquart
zosos grosseiros. O plagioclãsio mostra-se saussuritizado, originando 
sericita, epldoto e argila, e pode exibir macia da Albita. O microcll
nio noo apresenta macia, só em casos raros, encontrando-se intima
mente associado ao plagioclãsio e ao quartzo, com contatos tipo lo· 
bula r, curvos e retos. O quartzo cataclasado pode apresentar-se mais 
bem desenvolvido que os feldspatos, dispondo-se constantemente 
em n lwis alternados, muito bem orientado, atenuando processos de 
segregação metamórfica. A biotita é rara ou ausente, alterada, ocor· 
rendo como pequenos cristais isolados; enquanto a muscovita pode, 
quando presente, constituir delgados nlwis descontlnuos. Pontuações 
aleatórias de opacos encontram-se distribu Idas 

Uma amostra foi classificada como granodioritoi)naisse. Exibe tex
tura xenoblástica, granulação fina, com porções grosseiras de quartzo. 
Bastante cataclasada e alterada, tem como principal constituinte o 
plagioclásio argilitizado, seguido de quartzo e de microcllnio, com del· 
gados nlwis nem sempre continuas de muscovita. Como acessórios 
foram encontrados esparsos grãos de titanita, epldoto e opacos. 

B) Dioritos gnaisses -São de certo modo mais escuros que os demais 
gnaisses. Ao microscópio apresentaram textura granonematoblãstica a 
hipidioblástica, granulação fina a média, por wzes muito alterados 
compostos essencialmente por grãos anédricos de plagioclásio ~ 
hornblenda, com álcali-feldspato, biotita e quartzo em quantidade 
inferior. O plagioclásio é o principal componente, tem granulação 
fina, exibindo-se com freqüência maclado segundo a lei da Albita e 
mais raramente Periclina. A hornblenda, variedade wrde, com forte 
pleocrolsmo, apresenta-se em grãos anédricos, pouco alterada, orien
tada, exibindo transformações par~ clorita, biotita, ep I doto e titani
ta. O quartzo ocupa posição intergranular ou está incluso no anfibó-

Granitos Granodioritos 

(2) 

4044/EG-44/ 4044/EG-44/ 4044/EG-75/ 4044/EG-34/ 4044/EG-75/ 
1352 1154 1352 1082 1361 

SE21·Y·D SE21·Y·D SE21·Y·D SE21·Y·D SE21·Y·D 

X X X X X 

X X X X X 

X X X X X 

X 

X 

X 

X X X 

X X X X X 

X X X X X 

X X X 

X X X X 

lia. Granada representa pontuações esporádicas. Em complemento à 
associação mineralógica, ocorrem pontuações de apatita, opacos, seri· 
cita e manchas de saussurita, os dois últimos minerais oriundos das ai· 
ter ações do plagioclásio. 

C) Granitos - As amostras estudadas apresentam macroscopicamente 
coloração rosada, mostrando por wzes manchas de cores verde e pre
ta. Apresentam anisotropismo, estão cataclasadas e alteradas. A gra
nulação é média a grosseira e se constituem essencialmente por felds· 
patos róseos, mais raramente esbranquiçados, seguidos de quartzo, 
com pontuações máficas e/ou muscovita. Ao microscópio rewlaram 
textura heterogranoblástica a xenomórfica, cataclasada, constituídas 
essencialmente por grãos grosseiros, anédricos, raramente subeuédri· 
cos, de microcllnio, plagioclásio e quartzo, com pontuações esporá
dicas de minerais acessórios. O microclln ia apresenta-se maclado po· 
lissinteticamente, ou com macia reliquiar Carlsbad do ortoclásio, bem 
como pode conter inclusões de quartzo e de plagioclásio. O plagioclá· 
sio está maclado segundo a lei da Albita, constantemente saussuriti· 
zado, possuindo forma subeuédrica e granulação fina a média. E: iden
tificado como oligoclásio. O quartzo é anédrico, de granulação predo· 
minante grosseira, bastente fraturado e pode constitui r finos n lw is 
puros, ou porções recristalizadas bem individualizadas. Pode também 
ocupar fraturas na forma de finos filmes recristalizados. Os acessórios 
são apatita, opacos, clorita, saussurita e epldoto, onde os dois últimos 
representam produtos da transformação do plagioclásio. 

D) Granodioritos - Em amostra de mão são rochas bastante seme
lhantes aos granitos, de certo modo mais claras ou mais escuras. Ao 
microscópio revelaram texturas alotriomórficas a hipidiomórficas e ca
taclasadas, granulação predominante grosseira, constituindo-se esssen
cialmente por plagioclásio, quartzo e microcllnio. Subordinadamente 
têm-se biotita e hornblenda como acessórios, complementados por 
pontuações de opacos indiferenciados, apatita, clorita, epldoto e saus
surita. O plagioclásio, em grãos anédricos e subeuédricos, apresenta-se 
maclado segundo a lei da Albita. Pode mostrar-se dobrado e microfa
lhado e quase sempre está transformado em epldoto, sericita e argila. 
Alguns grãos apresentam-se zonados, podendo conter inclusões de 
quartzo e opacos. O quartzo, com granulação grosseira a fina, ocupa 
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posição intergranular e intersticial, mostrando constantemente limi
tes retos, decorrentes do contato com o plagioclásio. Encontra-se fra
turado, com as caracterfsticas peculiares à cataclase, podendo preen
cher fraturas sob a forma de recristalizado fino. O microcl inio, em 
grãos anédricos, finos a médios, por vezes pertitico, pode conter in
clusões parciais ou totais dos constituintes máficos. A associação máfi
ca está representada por biotita, apatita, clorita, opacos, ep !doto e 
hornblenda. Ao que parece, quase todos esses minerais derivaram-se 
da hornblenda, exceto a apatita e parte do epidoto, este também 
oriundo do plagioclásio. 

1.2.2 -Complexo Xingu 

1.2.2.1 -Generalidades 

As rochas que compõem o embasamento da porção norte da área ma
peada e arredores têm sido objeto de algumas especulações, as quais 
resultaram em diversas denominações. Os conhecimentos evolu iram a 
partir de Francis Castelnau (1851 apud Cunha, 1943), que mencionou 
uma ocorrência de cobre, detectada à margem direita do curso inter
mediário do rio Jauru, a norte da área mapeada. Em seu relatório 
aquele autor referiu-se à presença de um filoo de malaquita e men
cionou ainda, segundo Hasui & Almeida (1970), ter encontrado ro
chas graniticas na mesma área. Fonseca (1880), em viagem que fez 
através do rio Guaporé, citou a presença de "leptinitos", os quais se
riam grande fonte de caulim. 

Depois destas duas referências do século passado, os trabalhos se
guintes, até aproximadamente a década de sessenta, foram sobretudo 
dirigidos aos interesses da economia mineral, ou mesmo pesquisa mi
neral, com pouqu issimas informações sobre a geologia regional. Cunha 
(1943) apresentou dados petrográficos, resultantes de estudos realiza
dos por Evaristo Pena Scorza, em rochas do embasamento, provindas 
das proximidades daquela ocorrência de cobre, já citada. Tais rochas, 
como anfibólio gnaisses, anfibolitos, quartzitos e clorita e hornblenda 
xistos, foram referidas com o intuito de atentar para suas afinidades 
com ocorrências de minérios de cobre. 

Ahlfeld (1946), em trabalho de levantamento geológico na Repú
blica da Boi i via, apresentou resultados, sobretudo cronoestratigráfi
cos, que levaram a correlações das rochas constituintes do maciço cris
talino oriental daquele pais, com o embasamento brasileiro a ele li
mftrofe. 

Almeida (1954), após estudar um conjunto litológico formado por 
mica xistos, anfibolitos e granitos suavemente orientados, que ocorrem 
como componentes do embasamento do vale do rio Jauru resolveu 
reuni-los ao chamado Complexo Brasileiro. Ademais, para ~unidade 
geomórfica que constitui aquele conjunto de rochas, Almeida (op. 
cit.) atribuiu a denominação Planfcie Cristalina do Jauru. 

Vieira (1965b) fez uma ligeira referência ao Complexo Brasileiro, 
tido como pertencente ao Arqueano e constitufdo por gnaisse rico em 
feldspato e algo xistoso, quartzo-sericita xisto de coloração azulada e 
quartzo-biotita xisto cinza-escuro Tais descrições foram executadas 
em rochas oriundas das cercanias de Porto Esperidião. Lobato et alii 
(1967) mencionaram granulitos, gnaisses, anfibolitos e granitos porfi
róides, observados em áreas logo acima da Folha SD.21 Cuiabá. 

Almeida (1967) fez comentários sobre a plataforma baicaliana do 
Guaporé, comparando-a, em idade e desenvolvimento, à do São Fran
cisco, acusando idades superiores a 1.800 MA, sendo que este valor 
representaria somente a idade m fn i ma da área cratonizada, em torno 
da qual evolu fram as faixas de dobramento baicalianas. 

A LASA - Engenharia & Prospecção S. A. (1968) foi de fato a 
primeira equipe a realizar um reconhecimento geológico mais amplo 
e metódico, com vistas a uma melhor definição litoestratigráfica re
gional. Neste trabalho, realizado por solicitação do DNPM o Com
plexo Cristalino foi correlacionado com o Complexo Crist;lino Bra
sileiro, bem como recebeu a inclusão em seu conjunto litológico de 
granitos, migmatitos, gnaisses, anfibolitos, xistos e escarnitos. Além da 
inclusão dessas rochas, aqueles autores também criaram uma nova 
unidade litoestratigráfica, chamada de Grupo Jauru, caracterizada por 
duas fácies: uma nerftica, representada por uma seqüência constituí
da de ortoquartzitos, arcóseos, quartzitos, leptitos e granitos, e outra 
batia I, de componentes pel iticos, como gnaisses, anfibolitos e xistos. 

Hasui & Almeida (1970), depois de terem realizado estudos 
geocronológicos em rochas, das quais algumas oriundas da Plataforma 
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do Guaporé, admitiram uma incerta definição cronoestratigráfica para 
esta unidade geotectônica. Desta forma apenas conclufram, em con
cordância com Comte & Hasui (apud Hasui & Almeida, 1970), que as 
grandes divergências observadas nas poucas idades K/Ar, indicadas 
pelos minerais do Craton do Guaporé no Brasil, à semelhança das 
obtidas em rochas do Pré-Cambriano do Paraguai, são de diHcil inter
pretação diante das informações geológicas disponfveis, conquanto 
venham a induzir uma relativa antiguidade daquele dominio cratôni
co. Hasui & Almeida (1970), baseados nos resultados obtidos em 
amostras pericratônicas, aventaram a possibilidade dessas indicarem 
efeitos resultantes de eventos térmicos posteriores, impostos aos geos
sinclfneos marginais. Este fato justificaria a perda parcial de argônio, 
indicando idades aparentemente mais jovens. 

Comte & Hasui (1971) realizaram estudos geocronológicos na por
ção oriental do Paraguai e admitiram que a parte norte daquela área 
constitui a extensão para sul do Craton do Guaporé. 

Figueiredo & Olivatti (1974), num trabalho em que abrangeu 
grande extensão do embasamento, fizeram um estudo mais apurado 
da unidade em questão. Apoiados em trabalhos anteriores e auxilia
dos por suas próprias informações de campo, os referidos autores 
trataram informalmente as rochas mais antigas da área levantada, com 
a denominação de Complexo Basal, ao qual, aproveitando as datações 
de Hasui & Almeida (1970), atribuiram a idade pré-cambriana in
ferior. Como resultado dos trabalhos efetuados e auxiliados pelas da
tações disponfveis, Figueiredo & Olivatti (1974) separaram dentro do 
Complexo Basal uma subunidade, diferenciada por rochas de caracte
res intrusivos, posicionando-as no Pré-Cambriano Médio a Superior. 

Padilha et alii (1974) realizaram levantamento geológico sistemáti
co numa extensa área que abrange parte da Folha SD.21 Cuiabá, 
também usando a denominação, para as rochas mais antigas da região, 
de Complexo Basal. Esses autores trataram a unidade como sendo de 
idade pré-cambriana média (ou inferior?) e como componente do Cra
ton do Guaporé. 

Olivatti & Ribeiro Filho (1976) fizeram uma coerência dos proje
tos Centro-Oeste de Mato Grosso, Alto Guaporé e Serra Azul, todos 
executados pela CPRM, em que apresentaram resultados que corro
boram aqueles já manifestados por Figueiredo & Olivatti (1974) e Pa
dilha et ali i (1974). 

Pinto Filho et ali i (1977) executaram um levantamento geológico 
numa área que abrange parte do quadrante nordeste da Folha SD.20 
Guaporé. Como resultado, reconheceram os granitos de anatexia, 
migmatitos, gnaisses e anfibolitos ali encontrados como sendo as ro
chas do embasamento regional e a elas admitiram a denominação 
informal de Complexo Basal, bem como atribu fram a idade pré-cam
briana inferior, ou Evento Transamazônico. 

Bloomfield & Litherland ( 1979) realizaram na parte oriental da 
República da Bolfvia um mapeamento geológico sistemático, com 
estudos geoqufmicos, nas escalas 1:250.000 e 1 :1.000.000. Como um 
dos resultados dessa pesquisa, aqueles autores definiram a seguinte 
cronoestratigrafia: o Proterozóico Inferior, constitufdo pelo Grupo 
dos Granulitos e pelo Complexo dos Paragnaisses, os quais formaram
se durante o Ciclo Orogênico Transamazônico (± 2.000 a± 1.800); o 
Proterozóico Médio, que foi subdividido em dois ciclos distintos o 
Ciclo San Ignácio (± 1.800 a± 1.300 MA), constitufdo pelo co'm
plexo de Paragnaisses, Grupo Esquisto, um conjunto de rochas Bási
cas e Ultrabásicas e rochas Granitóides, e o Ciclo Sunsas (± 1.300 a 
± 9~ MA), constitu f do pelos Grupos Sunsas e Vibosi, pelo Comple
xo lgneo "Rincón dei Tigre" (rochas ultrabásicase associadas em for
ma de si/1, com idade em torno de 992 MA), por Granitóides Sintec
tônicos e por Granitóides Pós-Tectônicos; e finalmente o Proterozóico 
Superior (acima de± 950 MA), constituldo pelos Grupos Boqui e Tu
cavaca. 

Ao comparar-se o mapa geológico, na escala 1 :1.000.000, apresen
tado por Bloomfield & Litherland (op. cit.), com o mapa da mesma 
escala da Folha SE.21 Corumbá e parte da SE.20, observou-se que o 
Grupo dos Granulitos, o Complexo de Paragnaisses e o Grupo Esquis
to. correspondem à extensão, para território boliviano, do Complexo 
Xingu. Por outro lado, as unidades constituintes do Grupo Boqui e o 
Grupo Tucavaca pertencem ao Ciclo Orogênico Brasiliano, à seme
lhança e em correspondência com a Faixa de Dobramentos Paraguai
Araguaia. 

Schobbenhaus Filho & Oliva (1979) apresentaram um mapa geoló
gico em que a área do "embasamento", correspondente àquela do 



Complexo Xingu da área em apreço, é definida por granitos, gnaisses 
graníticos, biotita gnaisse e/ou hornblenda gnaisse, com diques de 
quartzo dioritos e quartzo gabro. Este embasamento recebeu a designa
çoo de Pré-Cambriano lndiferenciado e, além disso, aqueles autores in
clufram nessa unidade as rochas cristalinas basais da região sudoeste 
da área, nos domlnios da Folha SE.21-Y-D. Estas rochas foram reco
nhecidas, neste mapeamento, como pertencentes ao Complexo Rio 
Apa. 

Estudos e referências mais recentes e complementares sobre a 
unidade litoestratigráfica em questão têm surgido com os resultados 
dos mapeamentos geológicos sistemáticos publicados pelo Projeto 
RADAMB R ASI L. Desde a criação deste, abrangendo inicialmente ape
nas parte da Amazônia e posteriormente todo o restante do território 
brasileiro, as rochas polimetamórficas e fgneas associadas que inte
gram o "embasamento" da porção sul do Craton Amazônico têm sido 
tratadas sob a denominação formal de Complexo Xingu. Tal designa
ção foi outorgada por Silva et alii (1974) para caracterizar aquelas 
rochas na área da Folha SB.22 Araguaia e parte da Folha SC.22 To
cantins. A escolha do nome foi justificada pelo fato de os litótipos 
aflorarem nas proximidades da bacia hidrográfica do rio Xingu, aci
dente geográfico de maior destaque naquela área. Para Silva et a/ii 
(op. cit.) a unidade em pauta constitui-se por uma associação polime
tamórfica pouco homogênea e de caráter cronoestratigráfico bastante 
indefinido. Posicionada no Pré-Cambriano Inferior a Médio, foi re
sumida na definição inicial por granitos, granodioritos, dioritos, 
trondjemitos, sienitos, anfibolitos, quartzitos e xistos com enclaves, 
de diffcil enquadramento metamórfico. Contudo, para Montalvão 
& Bezerra (1979), no "embasamento" da "Plataforma Amazônica" 
(ai incluem-se os Complexos Xingue Guianense). formado por rochas 
crustais arrasadas, foram identificadas as fácies anfibolito, granulito e, 
resultante de processos retrometamórficos, a fácies xisto verde. Ou
tros autores também fizeram menções ao grau metamórfico, como, 
por exemplo, Santos et ali i (1979), que definiram a unidade como um 
conjunto litológico formado por granitos anatéticos, gnaisses, migma
titos, granodioritos, anfibolitos, granulitos, quartzitos e xistos com 
enclaves; todos inclusos nas fácies epldoto-anfibolito e almandina-an
fibolito, com associação da fácies xisto verde. 

A imagem de radar com sua escala regional permitiu que se verifi
casse a continuidade flsica dos aspectos do Complexo Xingu além da 
área da Folha SB.22 Araguaia e parte da SC.22 Tocantins. Com base 
nesse fato, associado a consideráwis semelhanças nos padrões estrutu
rais e tectônicos, além da pouca variação litológica, foi que a unidade 
em questão estendeu-se largamente para as áreas vizinhas a oeste e a 
sul. Deste modo, no Craton Amazônico as rochas que constituem o 
"embasamento" a sul da Sinéclise do Amazonas foram consideradas 
como pertencentes ao Complexo Xingu por Santos et alii (1975), 
Folha SB.21 Tapajós; Araújo et a/ii (1976), Folha SA.21 Santarém; 
Silva et a/ii (1976), Folha SC.19 Rio Branco; Barros et alii (1977), 
Folha SB.SC 18 Javari-Contamana; Leal et alii (1978), Folha SC.20 
Porto Velho; Araújo et a/ii (1978), Folha SB.20 Purus; Silva et alii 
(1980), Folha SC.21 Juruena; Santos et alii (1979), Folha SD 20 
Guaporé; Cunha et ali i (1981 ), Folha SC.22 Tocantins; e Barros et ali i 
(1982), Folha SD.21 Cuiabá. 

Um fato antagônico diante do modo similar de ocorrência do 
Complexo Xingu nas diwrsas áreas são as idades radiométricas, que 
apresentam notáwis oscilações nos diversos metamorfitos datados. 
Constata-se, comparando-se os valores obtidos em cada área, que à 
medida que se aproxima dos limites ocidentais do Craton Amazônico 
as idades vão se tornando cada wz mais jovens. Em função dessa in
congruência geocronológica, muitos autores se têm preocupado na 
busca de justificativas que possam responder satisfatoriamente tal 
questão. Silva et alii (1974) já defendiam a hipótese de um rejuvenes
cimento isotópico, processado durante o Ciclo Transamazônico, con
seqüente de processos reomórficos crustais, os quais causaram consi
deráveis transformações nas rochas do craton. Autores como Cordani 
et alii (1979), assegurados principalmente por algumas centenas de 
determinações radiométricas realizadas em rochas da "Plataforma 
Amazônica" (métodos Rb/Sr e K/Arl, datações estas associadas a 
subsídios petrográficos e geológicos, sustentam a idéia de que os resul
tados obtidos indicam a época da formação das rochas do "embasa
mento". Cordani et alii (op. cit.) justificaram tal hipótese alegando 
sobretudo a baixa razão inicial dos elementos obtidos em tipos lito
lógicos similares, fato esse indicativo de que o material diferenciado 

do manto, em cada época, aparece em maior quantidade do que 
aquele originário de regeneração crustal. Desta forma, acreditam aque
les autores que a crosta vem se formando mais por acréscimo de ma
terial do que por retrabalhamentos. 

No presente trabalho, para este embasamento polimetamórfico 
será mantida a designação de Complexo Xingu, obedecendo-se àque
les mesmos critérios já utilizados anteriormente nos relatórios do 
Projeto RADAMBRASIL. Todavia os autores consideram inadequado 
o nome Xingu, por achá-lo de pouca expressão regional, visto repre
sentar um acidente geográfico localizado. Outrossim, o conjunto de 
rochas englobado no "Complexo Xingu" poderá ser subdividido 
futuramente em várias unidades litoestratigráficas, com base em estu
dos de detalhe, a exemplo do que fizeram Pessoa etalii (1977) no su
doeste do Estado do Pará. Esses autores desenvolveram mapeamento 
geológico sistemático na Folha SB.21-X-C e abandonaram a denomi
nação formal de Complexo Xingu, propondo quatro principais unida
des como representantes daquela unidade basal. Para sustentar as 
proposições, Pessoa et ali i (op. cit.) basearam-se na favorável escala de 
trabalho (1 :100.000), que possibilitou a visualização dos contrastes 
estruturais e de composição litológica. Tais diferenças responderam 
pela caracterização individual do Grupo Cuiú-Cuiú, do Granodiorito 
Jamanxim, do Granito Mangabal e do Ouartzo-Monzonito Santa 
Helena. Pessoa et ali i (1977) ainda individualizaram corpos intrusivos, 
com a designação própria de Gabro lngarama, os quais comprovada
mente cortam pelo menos o Grupo Cuiú-Cuiú e o Granodiorito Ja
manxim. 

A pequena extensão aflorante nos domfnios da Folha SE.21 Co· 
rumbá e parte da SE.20, bem como a reduzida escala de trabalho, 
não permitiram reunir informações suficientes que justificassem quais
quer reformulações nas caracterizações pretéritas do Complexo Xingu. 
Por esse motivo aproveitaram-se, em grande parte, os resultados apre
sentados por Barros et a/ii (1982). que mapearam aquele conjunto de 
rochas na Folha cont fgua a norte (SD.21 Cuiabá), em uma área maior. 
Para aqueles autores, o conjunto polimetamórfico aqui tratado consti
tui-se basicamente por gnaisses, anfibolitos, migmatitos, granitos de 
anatexia, granodioritos e rochas cataclásticas. Associados aos gnaisses, 
ocorrem veios e diques de pegmatitos, bem como intrusões ácidas e 
básico-ultrabásicas. Entretanto, conforme acrescentam Barros et alii 
(op. cit.), na Folha SD.21-Y-C, a textura da imagem de radar aliada 
aos dados de campo permitiu supor um processo de granitizaçoo dife
renciada nos gnaisses ali existentes. Na porçoo norte daquela Folha 
observam-se intrusões ácidas (principalmente granitos) em maior 
quantidade que na porção sul. 

1.2.2.2- Distribuiçoo na área 

As rochas do Complexo Xingu ocupam cerca de 1.400 km2 da área 
total mapeada e ocorrem apenas na Folha SE.21-V-A, sendo obser
vadas a sudoeste, sul e a leste da serra de Santa Bárbara, e circundan
do a serra das Salinas. Na imagem de radar, conforme ilustra a Figura 
1.7, estas rochas apresentam textura homogênea, com relevo disseca
do geralmente em formas de topo plano. Essa característica de relevo 
aplanado, sem grandes ressaltas topográficos, é wrificada no campo, 
e constata-se que os afloramentos são escassos, devido principalmente 
à presença de coberturas arenosas e de solos laterlticos. As cotas alti
métricas oscilam entre 200 e 250m, sendo que, raramente, conforme 
observaram Figueiredo & Olivatti (1974), chegam a atingir 300m, em 
cristas ou morros que constituem testemunhos de erosão. O acesso 
para essa região é feito atraws da rodovia MT -265, que liga, entre 
outras localidades, os Destacamentos Militares de Santa Rita e 
Fortuna. 

1.2.2 .3 -Posição estratigráfica 

O conjunto de metamorfitos englobados no Complexo Xingu faz 
parte da unidade basal do Craton Amazônico de Almeida (1978), sen
do, assim, a seqüência de rochas mais antigas da região. Sobre ele dis
põem-se em discordância litológica erosiva os metassedimentos do 
Grupo Aguapel (Pré-Cambriano Superior) e os sedimentos quaterná
rios das Formações Guaporé e Pantanal, dos Depósitos Detr lticos e 
das Aluviões Atuais. Com as rochas do Grupo Aguapel este "embasa
mento" também é encontrado em contato tectônico, por falha. Esta 
relação de contato pode ser constatada em dois locais distintos: um 
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próximo à cabeceira do córrego do Pita (rochas do Complexo Xingu/ 
metassedímentos pellt ices da Formação Vale da Promissão) e o ou
tro ao lado da Falha de Santa Rita, a qual, do tipo inverso, lançou o 
Complexo Xingu sobre os metarenitos da Formação Fortuna (Fig. 1. 7). 

1.2.2.4 - Geocronologia 

O Complexo Xingu revela, na região do rio Bacajá, conforme resulta· 
dos apresentados por Basei (1974 apud Santos er alii, 1979), uma 
isócrona de referência Rb/Sr com idade de 1.864 ± 60 MA a partir de 
uma razão Sr8 7fSr86 inicial de 0,705 ± 0.004. Base i ( 1974 apud San
tos er alii, 1979), com base nos dados obtidos, concluiu que esta 
idade representava a época da formação das rochas, sem, no entanto, 
deixar de éKlmitir a evidência de uma fase de rejuvenescimento do 
Ciclo Transamazônico. Este complexo de rochas polimetamórficas 
constitui, na opinião de Tassinari (1981bl, parte integrante da chama
da Provlncia Rondoniana, de Cordanl era/li (1979), que se teria for· 
mado através de um "Superevento de acreção e diferenciação conti· 
nental" (segundo Moorbath & Taylor 1980 apud Tas.sinari, 1981b), 
desenvolvido entre 1.400-1.100 MA. 

Devido ã existência de apenas um dado geocronológico referente 
ao Complexo Xingu na área da Folha SE.21 Corumbã e parte da 
SE.20, os comentários geocronológicos que aqui serão tecidos são 
relativos a datações realizadas em amostras pertencentes à Folha 
SD.21 Cuiabá. Nesta área, oontlgua a norte, co letou-se um número 
substancial de informações sobre esta unidade litoestratigráfica que 
permitiram melhor caracterizá-la na área em questão. 

Tassinari (1981a) elaborou um diagrama isocrônico Rb/Sr de refe
rência com 12 pontos anallticos, datados pelo Projeto RADAMBRA· 
Sll, por Barreto & Mantovani (1976 apud Tassinari , 1981a) e Hama 
l.apud Tassinari, 1981a), que forneceu a idade de 1.433 ± 69 MA e 
uma razão (Sr87 fSr86) Inicial de 0.701 ± 0.001. Esta idéKle foi Inter-

pretada por aquele autor como representativa da época da formação 
das rochas, considerando que o valor da razão inicial está extrema
mente próximo da relação Sr87fSr86 do manto naquela época. A 
amostra SAC-353, datéKla por H ama (op. cit. ), apresentou idade 
Rb/Sr convencional próxima a 1.250 MA (Tab. 1.1), o que caracteriza 
um evento tectonotermal de importância regional ou mais local, 
dentro do intervalo de tempo 1.400-1.100 MA, intervalo este adota
do por Tassinari ( 1981 b) como perlodo de formação deste embasa
mento. 

Segundo Tassinari (1981a e b), "hipóteses de retrabalhamento 
crustal e adoção de métodos f ixistas, tais como reativações de crosta 
arqueana ou proterozóica inferior ou ainda destruição da crosta con
tinental, conforme modelo de Kroner (1977), são improlláveis, pois 
caso isso tivesse acontecido deveriam aparecer idades Rb/Sr mais 
antigas, próximas da época de formação das rochas, e idades hlbridas 
entre a idade verdadeira e a idéKle do evento de rejuvenescimento, o 
que não ocorre". Além disso, argumentou Tassinari (1981bl, "o 
estudo dos isótopos do Sr, utilizéKlos largamente como indicadores 
de processos de diferenciação do manto, sugerem que em 1.400 MA 
houve aeração de uma parcela significativa de material proveniente 
do manto na crosta continental, até então existente" e concluiu que 
esse embasamento não foi uma crosta continental arqueana, remobili· 
zéKla durante um ou mais eventos intracratônicos, e sim foi produto 
do desenvolvimento do cinturão mówl Rondoniano. Entretanto, 
Barros e r ali i ( 1982) constataram que duas das amostras datadas por 
Tassinari (1981a) relacionavam-se a corpos granlticos intrusi vos. 
Assim sendo, a idade 1.433 ± 69 MA dew ser considerada mfnima, 
podendo-se então indicar para o Complexo X ingu uma idéKle pré-<:am
briana in ferior(? J à média. A seta colocéKla na Figu ra 1.1 e no Mapa 
Geológico demonstra a variação de idade deste conjunto de rochas 
polimetamórficas, o qual, ainda pouco conhecido, poderá vir a ser 
subdividido em unidades litoestratigráfleas. com estudos de detalhes. 

Fog. 1.7- Serras do Aguapel e Santa Bárbara. Área·topO do GrupO Aguapel onde se observam os contrastes morfológicos e estruturaos entre as Formações Fortuna (p€1), Vale da 
Promissao (p6vp) e Morro Cristalino (p€mc) e o Complexo Xlrogu (p€x). Folha SE2t ·V·A. 
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Amostras deste embasamento cristalino datadas pelo método K/Ar 
apresentaram, segundo Tassinari I 1981b), idades vari<!wis no interva
lo de tempo 1.300-1.000 MA, que refle tem diversas épocas de resfria· 
mento. 

1.2.2 .5 - Litologias e petrograf ia 

Em virtude da restrita área de exposição e a resumida coleção de in· 
formações obtidas do Complexo Xingu, na Folha SE.21 Corumbá e 
parte da SE.20, fez·se necessário considerar os dados apresentados nos 
trabalhos de Barroser alii 11982) e de Figueiredo & Olivatti 11974). O 
primeiro, porque na área da Folha SD.21 Cuiabá é maior a ocorrência 
daquela unidade polimetamórfica e foi possfwl observar·se um consi
den!wl \lO lume de detalhes, sobretudo fito lógicos. que permitiram me
lhores e mais diwrsificadas caracterizações petrográficas. O segundo, 
por outro lado, apresentou resultados que inclulram dados de uma 
investigação especifica na Folha SE.21 -V-A. 

Figueiredo & Olivatti (op. cir.) caracterizaram as rochas como me
tamórficas da fác ies anfibo li to e, fundamentados em critér ios compo
sicionals, apresentaram uma subdivisão em diversos li tótipos: biotita 
gnaisse, biotita-hornblenda gnaisse, hornblenda-biotita gnaisse, anfibo
litos, muscovita-biotita gnaisse, filonitos, cataclasitos e mllonitos. De 
acordo com as descrições citadas por aqueles autores, os tipos gná issl
cos. dentre os quais predominam os biotita gnaisses, apresentam co
loração rósea, cinzâ-róseo e cinza-amarelado, com tons eswrdeados se 
presente a clorita. A granulação é. geralmente, méd ia a grossa, sendo 
que podem ser identificados fenocr istais de feldspatos com até 3 em 
de tamanho, dispersos em matriz fina a média. O bandeamento é dis
creto, com bandas féls icas feldspáticas, alternadas a bandas máf icas 
ora continuas, ora interrompidas. A composiçâ'o mineralógica essen
cial dos biot ita gnaisses é quartzo I 15 a 35%), plagioclásio I 15 a 45%). 
microcllnio (25 a 55%), biotita 15 a 15%) e, como acessórios, apare
cem óxido de ferro, sericita, zircão, pistacita, esfeno, prenita , allanita 

e saussurita. Em termos de composição mineralógica, o mesmo suce· 
de nos biotita-hornblenda gnaisses, no entanto, o teor em hornblenda 
aparece de 5 a 10%. Em exame microscópico estas rochas rewlaram 
uma textura granular hipidiomórf ica a hipidioxenomórfica. O quart
zo, quase sempre, é anédrico ; já os feldspatos são anédricos a subédr i· 
cos. Certas amostras apresentam a biotita como desenvolvida a part ir 
da hornblenda, segundo os planos de fratura. Dentre os feldspatos, o 
mais intensamente sericitizado é o plagioclásio, enquanto que a biot i· 
ta apresenta-se quase totalmente cloritizada. 

Nos anfibiolitos, conforme descrewram Figueiredo & Olivatt i 
(1974), a granulação é média, a coloração cinza, com tons eswrdeados 
a escuros e os prismas curtos de hornblenda são comumente bem ori
entados. São constitufdos mineralogicamente por hornblenda comum 
180% a 90%1, plagioclásio e saussurita 15% a 10%), como essenciais, e 
óxido de ferro, apatita e restos de clinopiroxên io, como acessórios. 
Ewntualmente, o quartzo pode aparecer, com teor de até 10%. Vistas 
ao m icroscópio, essas rochas apresentam textura granular hipidiomór· 
fica, sendo a hornblenda euédrica e o plag ioclásio, o quartzo e a saus· 
su ri ta lpseudomórfica sobre o plagioclàsio I. anédricos. Processos de 
saussuritização, possiwlmente deram origem ao quartzo. 

Os muscovita-biotita gnaisses possuem coloração cinza-róseo a cin· 
za<:laro, granulação média a grossa, com bandeamento ora evidente, 
ora discreto. As bandas escuras, continuas ou não, alteram-se com 
bandas h!lsicas. Possuem a seguinte constitu ição de minerais essen· 
c iais: quartzo (30% a 35%1. microcl(nio (25% a 35%). plagioclásio 
(20% a 25%), biotita (5 a 10%1 e muscovita 15%1. Os acessórios são 
óxido de ferro, zircão, allan ita e pistacita. Observados ao microscópio, 
estes gnaisses apresentam, segundo Figuei redo & Olivatti ( 1974). 
textura granular alotriomórf ica e. amiúde. desenvolvimento de mirme
quita. Todos esses tipos litológ1cos, quando afetados por falhamentos. 
deram origem a cataclasitos, milonitos e filonitos. 

Algumas rochas deste complexo, coletadas no presente mapeamen· 
to geológico. foram submetidas a análises macroscópica e microscópi. 

F.g. 1.7- ConcluSêo 
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ca (Tab. 1. V), sendo classificadas como granitos-gnaisses, quartzo 
monzonitos, granitos anatéticos e/ou metassomáticos e granodioritos. 
Estas rochas representam produtos polimetamórficos em condições ul
trametamórficas ou próximas, ou ainda restos magmáticos intrusivos 
antigos, submetidos aos eventos tectonomagmáticos por que passou 
a área. Macroscopicamente apresentam colorações dominantes cinza e 
rosada, com variações cinza-escuro e creme. São quase sempre aniso
tr6picas, podendo mostrar bandeamento perfeito ou ausência deste A 
granulação varia de fina a grosseira, por vezes exibindo porfiroblastos, 
nalguns casos com formas oftálmicas ou então como nucleações 
grosseiras. Os feldspatos constituem os principais componentes, segui
dos de quartzo, com pontuações máficas, quase sempre representadas 
por biotita. 

Os gnaisses ao microscópio revelaram textura predominante grano
lepidoblástica, com variações xenoblásticas, fortemente atuada por 
tectonismo e alteração. A granulação varia de média a fina com 
alguns exemplares grosseiros. Os principais constituintes são mi~rocl i
nio, quartzo e plagioclásio, com biotita e hornblenda podendo se 
constituir em varietal, enquanto pistacita, opacos, biotita cloritizada 
e titanita representam os principais acessórios. O microcl inio constitui 
o componente mais abundante, em grãos anédricos, dispostos orienta
damente, fraturados, com contatos suturados. Apresenta extinção on
dulante e pode exibir-se maclado polissinteticamente ou sem macia. 
Ao microcl lnio seguem, em associação, grãos irregulares de quartzo, 
com caracterlsticas cataclásticas bem evidentes. O plagioclásio repre
senta o terceiro componente, mostrando-se quase sempre saussuriti
zado, transformado em sericita, clinozoisita e argila-minerais. A asso
ciação máfica encontra-se representada por biotita, principalmente, 
em I ameias anédricas orientadas, em constante transformação para pis
tacita e clorita. Associados à biotita podem ocorrer hornblenda, tre
molita, zircão e com freqüência opacos, titanita e os demais acessórios 
referidos. 

Os granitos - aqui inclu Idas como tais as rochas que de um modo 
geral exibem anisotropismo discreto e composição mineralógica com
patlvel- exibiram microscopicamente texturas xenoblásticas, porfiro-

blástica em matriz granoblástica e granolepidoblástica, cataclasada, 
quase sempre alterada, A granulaçoo predominante é média, chegando 
a fina, e em alguns casos ocorrem esparsas porções de granulação gros
seira. O microcllnio é o constituinte predominante, com formas ané
dricas, e pode exibir macia polissintética mal definida, macia reliquiar 
Carlsbad, do ortoclásio, ou sem macia. O microcllnio representa por 
vezes produto da microclinizaçoo do plagioclásio e nalguns casos ocor
re como porfiroblastos e poiquiloblastos, onde o microcl In i o engloba 
os demais constituintes. O plagioclásio é pouco comum, quase sempre 
saussuritizado, maclado segundo a lei da Albita e encontra-se constan
temente transformado ou em transformação para álcali-feldspato. O 
quartzo, em grãos anédricos, tem contatos suturados, está fraturado 
e associa-se aos feldspatos em posição intergranular ou apresenta-se 
sobre a forma de inclusões residuais, oriundas de reações metassomá
ticas. Pode constituir porfiroblastos ou agregados recristalizados finos, 
distribu Idos ao longo de fraturas, inclusive fraturas do próprio 
quartzo. Os máficos são raros, com predomlnio de biotita parda, por 
vezes avermelhada, que se exibe em grãos anédricos orientados, com 
granulação fina, ocupando eventualmente zonas de fraquezas. A ela 
se associam freqüentemente pistacita, clorita, muscovita, opacos e 
titanita, onde os três primeiros são derivados da biotita, com a mus
covita por vezes independente, mas sempre posterior. Ocorrem ainda 
pontuações de zircoo, clinozoisita e apatita, quase sempre em associa
ção com biotita, enquanto que carbonato, sericita, argila-minerais 
e parte de pistacita representam produto da saussuritização do pla
gioclásio. 

Os granodioritos possuem macroscopicamente caracterlsticas bas
tante sim i lares aos granitos, mas de certa forma são mais claros ou 
mais escuros. Em seção delgada revelaram predominantemente textu
ras xenoblásticas, esporadicamente xenomórficas, alteradas e catacla
sadas, granulação média a fina, constitulda em essencial por grãos ané
dricos a subeuédricos de plagioclásio, seguido de quartzo e microcll
nio, com biotita cloritizada bastante subordinada. Os acessórios 
encontram-se representados por pistacita e opacos, com apatita, titani
ta, zircão e muscovita, pontuando aleatoriamente. O plagioclásio é 

TABELA 1 V 
Amostras do Complexo Xingu observadas em seção delgada 

Gnaisses graníticos Granitos Granodioritos 

~ 473/EP-PH/ 473/EP-PH/ 473/EP-PH/ 473/EP-PH/ 473/EP-PH/ 473/EP-PH/ 473/EP-PH/ 473/EP-PH/ 473/EP-PH/ 
08 28A 288 012 020 021 011 010 0108 

SE21-V-A SE21-V-A SE21-V-A SE21-V-A SE21-V-A SE21-V-A SE21-V-A SE21-V-A SE21-V-A 
s 

Microclínio X X X X X X X X X 

Quartzo X X X X X X X X X 

Plagioclásio X X X X X X X X X 

Biotita X X X X X X X X X 

Clorita X X X X X 

Hornblenda X 

Muscovita X X X 

Tremolita X 

Apatita X X X X 

Pistacita X X X X X X X 

Clinozoisita x' X 

Opacos X X X X X X X X X 

ntanita X X X X X X 

Zircão X X X 

Saussurita1 X X X X X X X X X 

Carbonato X 

1 -Inclui argila-minerais; 2 - Allanita 
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anédrico, exibindo-se por vezes totalmente saussuritizado, podendo 
em alguns exemplares mostrar desenvolvimento de mirmequitas, zo
neamento de cristais e corrosão de bordos de grãos. O quartzo, em 
grãos anédricos, muito fraturado, estirado, freqüentemente recristali
zado, apresenta-se em perfeita associação com os feldspatos; em alguns 
casos ele é tardio e apareoa preenchendo fraturas. O álcali-feldspato é 
escasso, mostra-se em grãos anédricos, mal maclado ou sem macias, e 
representa por vezes produto metassomático do plagioclásio. Observa
se ainda em algumas amostras, álcali-feldspato constituindo uma 
estreita faixa nos bordos do plagioclásio, com intercrescimento sim
pléctico de quartzo. Atuação de processos hidrotermais levaram pla
gioclásio a muscovita, sericita, argilo-minerais e pistacita; os mesmos 
processos transformaram biotita em clorita, muscovita e pistacita. 

1.2.3- Grupo Aguapel 

1.2.3.1 -Generalidades 

A unidade em questão constitui-se por uma seqüência de rochas me
tassedimentares que se caracterizam por uma homogênea seqüência li
to lógica, exposta em morfologia de acentuados desn lveis topográficos. 
Em trabalhos anteriores ao de Figueiredo & Olivatti (1974), as rochas 
que atualmente são denominadas Grupo Aguapel não foram indivi
dualizadas ou estiveram inclu Idas em outras unidades. Como exemplo, 
destaca-se Lamego (1960 apud Olivatti & Ribeiro Filho, 1976) que 
incluiu parte dessas rochas na antiga Série Cuiabá e parte na antiga 
Série Parecis. 

Menções sobre rochas de caracterfsticas semelhantes a esta unida
de foram feitas por Ahlfeld (in Handbook of South American Geolo
gy, apud Figueiredo & Olivatti, 1974). Neste trabalho aquele autor 
citou os filitos, as ardósias e os quartzitos, de idade algonquiana, iden
tificados a nordeste de Santa Cruz e também a leste de San José (Bo
llvia). 

Os primeiros estudos sobre essas rochas foram efetuados pela 
LASA- Engenharia e Prospecção S. A. (1968), tratando-se de um tra
balho executado para o DNPM. Neles foram mapeados os metassedi
mentos que ocorrem nas serras do Aguape f, de Ricardo Franco, do 
Roncador, do Rio Branco e no !erro do córrego Morro Branco. Esses 
metassedimentos foram descritos sob a denominação de Grupo 
Cubencranquém. Essa designação, a LASA- Engenharia e Prospecção 
S. A. (op. cit.) adotou de Barbosa (1966), o qual a utilizou para 
definir as rochas arenlticas quartz(ticas, suavemente dobradas e falha
das, que formam os platôs de Gorotire (rio Fresco), de Cubencran
quém (rio Xingu). do Cachimbo (bacia do Tapajós), de Dardanelos 
(rio Aripuanã) e dos Pacaás Novos (rio Madeira). 

Embora a LASA- Engenharia e Prospecção S. A. (1968) tenha in
clu Ido os metassedimentos da área no Grupo Cubencranquém de Bar
bosa (op. cít. ), admitiu para estes idade pré-cambriana e não siluriana. 
Tal divergência é sustentada pela seguinte tese: "A paleogeografia das 
camadas Cubencranquém, segundo O. Barbosa, está a indicar que ela é 
uma sedimentação epinerftica e costeira, formada na plataforma de 
um mar, não siluriano, como admite aquele autor, mas sim, para nós, 
certamente pré-cambriana. Note-se que o embasamento que ali é bem 
antigo, no mlnimo Pré-Cambriano C, tomou parte ativa no movimen
to que afetou estas camadas. E, devido ao seu estilo e associações, a 
orogênese que atuou sobre esses sedimentos é, no mfnimo, de idade 
Orogênese Brasiliana (Baikaliana ou Ass(ntica). ou seja, aquela que 
ocorreu há mais ou menos 550 milhões de anos, isto é, no Cambriano 
Inferior". 

No Projeto Alto Guaporé (Figueiredo & Olivatti, 1974), as rochas 
metassedimentares que foram incluldas no Grupo Cubencranquém 
pela equipe da LASA passaram a ser tratadas como uma nova unida
de, porém em caráter informal e denominada de Unidade Aguapef. A 
seção-tipo, reconhecida por Figueiredo & Olivatti (1974), situa-se no 
extremo sul da serra do Aguape r ou Santa Bárbara, acerca de 12 km a 
oeste do Destacamento Fortuna, na Folha SE.21-V-A. Neste local é 
que a unidade foi subdividida em superior, média e inferior. Embora 
Figueiredo & Olivatti (op. cit.) tivessem reconhecido que os dados ob
tidos nas serras Ricardo Franco e São Vicente e no morro Branco fos
sem insuficientes para melhor qualificar a nova unidade, admitiram 
que somente os caracteres estratigráficos, estruturais, litológ icos e 
geográficos, diferentes daqueles da Formação Cubencranquém, já jus
tificariam sua separação desta unidade. Esses autores apresentaram 

ainda um quadro comparativo entre a Formação Aguapef (sic) e a 
Formação Cubencranquém. 

Olivatti & Ribeiro Filho (1976), numa revisão dos Projetos Centro
Oeste do Mato Grosso, Alto Guaporé e Serra Azul, ratificaram as de
nominações propostas por Figueiredo & Olivatti ( 1974) aos metasse
dimentos da serra do Aguapel. Outrossim, ampliaram sua área de 
ocorrência, incluindo as rochas existentes nas serras do Roncador e 
Rio Branco (Folha SD.21-Y-D), anteriormente mapeadas por Figuei
redo & Olivatti (op. cit.) como pertencentes à Formação Bauxi. 

Com a implantação da Base de Apoio de Goiânia (BAGO I) do Pro
jeto RADAMBRASIL, a partir de 1976 foram desenvolvidos alguns 
estudos por parte dos técnicos deste projeto, em que se acrescentaram 
novos conhecimentos tanto aos metassedimentos da serra do Aguapef 
quanto às rochas circunvizinhas ou a ela relacionadas. Montalvão 
(1977) realizou perfis geológicos na seção tipo da Unidade Aguapef, 
reconhecendo as caracterfsticas descritas por Figueiredo & Olivatti 
(1974) e atribuiu a designação de Formação Aguapef à seqüência ob
servada. Dei'Arco & Barros (1978) verificaram também os aspectos 
principais daquela seqüência. 

Rivetti & Cardoso (1978) e Barbosa (1978), em levantamentos 
geológicos executados com auxilio de helicóptero, nas Folhas SD.20-
Z-B, SD.21-Y-A, SD.21-Y-C e SE.21-V-A, descreveram diversos aflo
ramentos dos rnetassed imentos Aguape r. 

Souza & Hildred ( 1978) adotaram a categoria de formação para a 
seqüência Aguapef e sugeriram, em caráter preliminar, denominações 
formais para as subunidades de Figueiredo & Olivatti (1974) na seção
tipo. As sugestões apresentadas por aqueles autores foram: para a sub
unidade inferior, Membro Fortuna (nome do córrego que nasce no 
patamar inferior da serra e atravessa a MT-265 confrontando com o 
destacamento militar de mesmo nome); para a subunidade média, 
Membro Vale da Promissão (nome do vale e da fazenda, situados no 
patamar intermediário da serra); e para a subunidade superior, Mem
bro Morro Cristalino (nome do morro localizado no patamar superi
or da serra) Estas denominações foram posteriormente formalizadas 
no XXXI Congresso Brasileiro de Geologia (Souza & Hildred, 1980). 
quando então a seqüência foi elevada à categoria de grupo e as subuni
dades à de formação. !: importante ressaltar que esses autores (infor
mação verbal, 1978), durante o desenvolvimento dos trabalhos de 
campo, encontraram-se na área com os geólogos do "Provecto Pre
cambrico" do Servicio Geológico de Bolfvia e confirmaram em 
comum acordo a extensão dos metassedimentos Aguapef para o 
território boliviano. 

Santos et alii (1979). no mapeamento da Folha SD.20 Guaporé, 
registraram na serra Ricardo Franco metarenitos e metassiltitos sob a 
denominação de Formação Aguapef, em acordo com Montalvão 
( 1977 ). Outrossim observaram naquela serra a presença de corpo in
trusivo básico, do tipo si// intercalado aos metarenitos e metassiltitos. 
Deve-se ressaltar que Bloomfield & Litherland (1979), referindo-se à 
geologia da República da Bolfvia, registraram rochas intrusivas, em 
forma de si/1, ao longo da discordância verificada entre o Grupo Sun
sas e o Grupo Vibosi. Tais Grupos, devido a continuidades ffsicas, cor
respondem, no Brasil, respectivamente, ao Grupo Aguapel e talvez à 
Formação Urucum. Segundo Bloomfield & Litherland (op. cit.) este 
conjunto de rochas intrusivas apresentou idade de 992 MA, e está 
associado ao ciclo Orogênico Sunsas (1.300-950 MA). 

Bloomfield & Litherland (op cit.) correlacionaram litoestratigrafi
camente o Grupo Sunsas com os metassedimentos da serra do Agua
pef. Tal grupo constitui-se por uma seqüência de uns 6.500 m de 
espessura, subdividida em: Formación de Conglomerados Guapama, 
Unidad Inferior Psammítica (± 2.580 m), Unidad Arcíllosa (± 1.250 
m) e Unidad Superior Psammftica (± 1.400 m). A correlação é ex
pressada da seguinte forma: "la misma suceción, reducida a 800 m, 
forma la serran fa A{Juapeí en Brasil, de la cual se encuentram fnsulas 
tipo "outlíers" en Bolívia, en Ascensión v Las Petas donde secuen
cias hasta e/ nível estratigráfico de la Unidad Arcillosa están expues
tas". Além disso, acrescentaram esses autores que um fato significati
vo desta área é o aumento de espessura da formação conglomerática 
de 100 m, em Ascensión, para 600 m, em Las Petas, a qual é acompa
nhada pelo desenvolvimento de uma matriz ferruginosa nas lentes 
conglomeráticas 

Cardoso, Dei'Arco e Souza ( 1980) verificaram as extensões dos 
metassidementos Aguape f a norte da seção-tipo e adotaram as deno
minações de Souza & Hildred (1978). 
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Posteriormente, Souza & Hildred (1980) elevaram os metassedi
mentos Aguapef ao status de Grupo Aguape(, conservando as denomi
nações que haviam proposto em 1978 para as subdivisões (Fortuna, 
Vale da Promissão e Morro Cristalino), porém, na categoria de forma
ções, proposição que foi mantida neste relatório. 

1.2.3.2- Distribuição na área 

O Grupo Aguapef expõe suas rochas em terras ocidentais do Estado 
de Mato Grosso e na República da Bolfvia. Na Folha SD.20 os me
tassedimentos do Grupo Aguapef ocorrem sobretudo na serra Ricardo 
Franco. Tal serra apresenta um aspecto topográfico, de âmbito geral, 
tabular, sendo localmente escalonada em três patamares distintos, 
semelhantes à serra do Aguape ( ou Santa Bárbara. A serra Ricardo 
Franco estende-se no sentido noroeste, adentrando os limites do ter
ritório boliviano. 

Na Folha SD.21 Cuiabá, o Grupo Aguape( ocorre nas Folhas 
SD.21-Y-A e SD.21-Y-C. Na primeira destaca-se a serra de São Vicen
te restrita ao quadrante sudoeste e apresentando direção sudeste-noro
este. Na segunda, registra maior área de ocorrência, abrangendo dife
rentes serras, dentre as quais se destacam a de Santa Bárbara (como a 
principal), a do Salto do Aguapef, a do Pau-a-Pique, a da Borda, a do 
Cágado, a Azul e a parte setentrional da serra das Salinas. Todas elas 
estão relacionadas a falhamentos de direção N e NNO. 

Na Folha SE.21 Corumbá, as rochas do Grupo Aguapef restrin
gem-se à Folha SE.21-V-A, configurando diversas ocorrências. Uma 
delas constitui o prolong9mento meridional da serra de Santa Bárbara, 
área que corresponde à seção-tipo desta unidade. Outra refere-se ao 
Morro da Boa Vista, que constitui uma sinclinal, onde se encontra a 
fronteira Brasii-Bollvia. Uma terceira ocorrência do Grupo Aguapef 
foi observada nas cristas alinhadas, das serras do Buriti e de São Fa
biano e do extremo sudeste da serra das Salinas. Há ainda uma possf
vel ocorrência dessas litologias no interflúvio entre os córregos Grande 
e Morro Branco. Contudo, a impossibilidade de um reconhecimento 
de campo mais acurado deixa o registro no nlvel apenas da hipótese. 
A seguir, será efetuada uma descrição dos aspectos principais da se
ção-tipo. 

Como ilustram as Figuras 1. 7 e 1.8, esta área caracteriza-se por um 
relevo escalonado em três patamares principais, cada qual coincidente 
com uma formação do grupo. O inferior, que corresponde à Forma
ção Fortuna, mostra bordos escarpados e topo tabular. Nas encostas 
do vale existente na frente deste patamar (serra do Aguape(), seguindo 
a estrada que leva à fazenda Vale da Promissão, afloram blocos e ma
tacões de metarenitos ortoquartzlticos de granulação grossa, bem se
lecionados, com grãos de quartzo predominantemente arredondados, 
de esfericidade bastante variada, hialinos e foscos, com contatos tan
genciais e matriz (ou cimento?) silicosa. Em algumas amostras obser
vam-se grãos orientados, sendo alguns intensamente fraturados, com 
granulação fina, cimento a base de óxido e/ou hidróxidos de ferro em 
concentrações disformes, com veios irregulares, ou mesmo em zona de 
fraqueza da rocha. Ocorrem também, embora pouco comuns, veios de 
quartzo leitoso com espessuras que variam até mais de 1 em. Os 
metarenitos são geralmente coesos, duros, de coloração esbranquiça
da, e apresentam variações amareladas e avermelhadas, ou até mesmo 
arroxeadas, em função de teores de óxidos e hidróxidos de ferro. 

Seguindo a mesma estrada da fazenda Vale da Promissão, porém já 
na superffcie de topo do patamar, observam-se novamente metareni
tos, que afloram na encosta como pequenas elevações. São constitu f-

o 

dos predominantemente por ,Jrãos de quartzo de granulação média, 
arredondados e subarredondados, de esfericidade alta e baixa, conta
tos tangenciais e, subordinadamente, por palhetas de minerais 
micáceos brancos e, dispersos, raros grãos de opacos e de feldspatos 
caulinizados. Localmente observam-se estratificações plano-paralelas e 
discreta orientação dos grãos. Em algumas amostras observou-se o au
mento da percentagem dos minerais micáceos, em plaquetas com d iâ
metros médios menores ou iguais a 1 mm. Os grãos apresentam-se às 
vezes triturados; a matriz (ou cimento?) é de natureza silicosa. As 
rochas são coesas, de coloração predominantemente esbranquiçada, 
com n fveis arroxeados e pontuações pretas, possivelmente hema
tl'ti'<,as. 

A margem direita do córrego Barbado, em local próximo às cabe-
ceiras, verificaram-se metarenitos ortoquartzfticos com nlveis conglo
meráticos de até 20 em de espessura, contendo seixos de quartzo 
leitoso. Alguns blocos mostram estratificação plano-paralela e grada
cional. Já nas cabeceiras do referido córrego, em área de aproxima
damente 10.000 m2

, afloram lajedos de metaconglomerado oligom(
tico, com suave mergulho para SE. Tal rocha constitui-se de seixos 
arredondados de quartzo com diâmetros variáveis entre 1 e 3 em, 
dispersos em matriz quartzosa fina. Está fraturado em planos verticais 
e subverticais, principalmente segundo N40° e N60°E, Ressalte-se que 
ao longo da primeira direção ocorrem comumente concentrações de 
minerais de ferro e manganês e, na segunda, veios de quartzo leitoso. 
Para o pacote sedimentar que constitui o patamar inferior, na porção 
denominada serra do Aguapef, obteve-se uma espessura aproximada 
de 120m. 

O segundo patamar, próprio da Formação Vale da Promissão, se 
caracteriza por formas de relevo dissecado. Foram realizadas observa
ções inicialmente na fazenda Vale da Promissão, margem esquerda do 
córrego Barbado. O aspecto geomorfológico resultante é o de formas 
alongadas com topos convexos, eventualmente.tabulares, com encos
tas de forte declividade e muito ravinadas, conforme ilustra a Estampa 
1.1 A. Muitas apresentam cobertura vegetal de gramlneas, com árvores 
esparsas, que contrasta com aquela do patamar inferior (cerrado) e 
com as matas que ocorrem em seus vales. 

As litologias observadas nestes locais são predominantemente de 
granulação sfltico-argilosa e arenosa muito fina, com estratificação 
plano-paralela semelhante à dos folhelhos. As rochas mostram evidên
cias de ter sofrido um leve metamorfismo, indicado por uma foliação 
caracterizada pela presença de minerais micáceos. Esta foliação condi
cione uma clivagem às rochas, que se fragmentam em placas. São so
bretudo metassiltitos, que mostram colorações esverdeadas, amarelo
ocre, arroxeadas, avermelhadas e marrom-avermelhadas pálidas. Lo
calmente ocorrrem concentrações ferruginosas. 

Em algumas amostras de metassiltitgs, nota-se uma superffcie lus
trosa, provavelmente devido à presença de sericita. Além do material 
sfltico e dos minerais micáceos, são comuns grãos dispersos de quartzo 
e alguns seixos de arenito muito fino, ferruginoso, com diâmetro em 
torno de 3 em. Foram também observadas algumas estratificações, 
com atitudes N60°E/15°SE, N30°E/12°SE e N20°E/6° SE, bem 
como ondulações locais ou pequenos dobramentos. 

A partir das cabeceiras do córrego Barbado, a norte, em direção ao 
topo da serra, podem-se observar, em algumas ravinas, metassedimen
tos de caráter pelftico com estratificações laminadas e mergulho geral 
para SE. 

O patamar superior, coincidente com a Formação Morro Cristali
no, também apresenta bordos escarpados, porém mo.stra-se dissecado 
em formas de topo plano. Nas proximidades do topo da serra, no 
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morro Cristalino, encontram-se blocos e matacões de metarenitos or
toquartzlticos e feldspáticos, de granulação média e, já nas escar
pas do patamar superior, afloram metarenitos com estratificações dos 
tipos plano-paralela e cruzada tabular, fraturados, silicificados e bre
chados. De maneira geral as fraturas estão preenchidas por veios de 
quartzo leitoso, com até 2 em de diâmetro, localmente hematlticos. A 
hematita, que é compacta, também ocorre associada a cristais de 
quartzo. Os metarenitos são basicamente constituldos por grãos de 
quartzo de granulação média a grosseira, subarredondados, com nlveis 
conglomeráticos. Em menor percentagem ocorrem grãos de feldspato 
geralmente caulinizados, além de alguns raros minerais micáceos. As 
rochas apresentam colorações que variam entre arroxeadas, marrom
avermelhadas pálidas, acinzentadas e avermelhadas, quando ferrugi
nosas. Nestas rochas do patamar superior são mais freqüentes as 
evidências de esforços tectônicos, provavelmente relacionados a gran
des falhamentos. 

1.2.3.3- Formação Fortuna 

1.2.3.3.1 -Distribuição na área e espessura 

As rochas desta formacyão abrangem cerca de 760 km2 e configuram 
os relevos que constituem o patamar inferior da serra de Santa Bár
bara (a serra do Aguapel e a serra do Baú) e as serras do Buriti, de São 
Fabiano, do Barbicha e o morro da Boa Vista. Encontram-se também 
no interflúvio Morro Branco-Grande, em raros afloramentos. Sua es
pessura na área é de aproximadamente 200m. 

1.2 .3.3.2 - Lito log ias e estruturas 

A Formação Fortuna é representada inicialmente por metaconglome
rados oligomlticos basais, com eventuais intercalações lenticulares, de 
metarenito À medida que se sobe na seqüência, a granulometria das 
rochas vai passando gradativamente para um metarenito médio a fino 
Localmente, nas zonas de falha, observa-se um grau metamórfico 
mais elevado, conferindo às rochas caracteres de quartzito 

Os metaconglomerados apresentam seixos de quartzo leitoso e se
cundariamente de quartzito, os quais são subarredondados a bem arre
dondados, com diâmetros variáveis geralmente entre 1 e 3 em, chegan
do ocasionalmente até 5 em A matriz é arenosa, média e grosseira, 
e sua composição mineralógica média, de acordo com Figueiredo & 
Olivatti (1974), é formada por quartzo (70% a 80%), quartzito (10% a 
15%) e argila-minerais mais sericita (5% a 20%). 

Os metarenitos mostram cores branca, cinza-amarelado ou rósea e 
granulação média a grosseira. São comumente mal selecionados, com 
grãos de quartzo subangulosos a subarredondados, de esfericidade 
bastante variável e matriz arena-argilosa com cimento silicoso. Cons
tituem-se mineralogicamente por quartzo (85% a 95%), sericita (5% 
a 15%), argila-minerais e raramente epídoto. 

Os metassedimentos da Formação Fortuna exibem-se acamados 
plano-paralelamente, com estratos geralmente de espessura média. 
Contudo, observa-se localmente estratificação cruzada, do tipo tabu
lar e com pequenas amplitudes. 

Na área a sul da fazenda Vale da Promissão, assentada sobre os 
hornblenda.granito.gnaisses do Complexo Xingu em discordância 
litológica e erosiva, a Formação Fortuna inicia-se por um pacote, com 
mais de 50 m de espessura, de metaconglomerado basal, passando 
em seguida gradativamente para um metarenito ortoquartzltico, às 
vezes contendo veios de quartzo. Litologias semelhantes à esta últi
ma, freqüentemente com n lveis conglomeráticos, foram observadas 
mais para leste, próximo a uma zona de falhamentos, na área do 
morro da Graciosa e em terras da fazenda Santa Bárbara, bem como 
a oeste, na área das cabeceiras dos córregos Barbado e Monte Cristo. 
Nas encostas do morro da Boa Vista foi observado um conglomerado 
basal de grande espessura, o qual se repete na fronteira com a Re
pública da Boi I via, a sudeste do Destacamento de Fortuna. Neste 
local constatou-se a presença de fragmentos xistosos esverdeados, mas 
que não excedem a quantidade dos seixos de quartzo, ainda bem mais 
abundantes. Na área da serra do Aguape(, as camadas desta formação 
têm mergulhos suaves, dirigidos nos sentidos SE e NE. A litologia pre
dominante a sudeste da serra de Santa Bárbara, nas serras do Buriti e 
São Fabiano, à semelhança das serras Pau-a-Pique, do Cágado, Azul 
e da Borda, a norte da área, é de quartzitos cataclásticos com granula
ção fina, dominantemente sericlticos, com associação de veios de 

quartzo leitoso. Os grãos de quartzo apresentam-se triturados, com 
desen110lvimento local de microdobras. No topo do pacote, os quart
zitos apresentam nlveis conglomeráticos, de coloração cinza-claro, 
com seixos essencialmente de quartzo, que possuem até 3 em de diâ
metro médio. Nas Folhas SD.20-Z-B e SD.20-Z-D, na serra Ricardo 
Franco, onde as escarpas mais inferiores também representam a For
mação Fortuna, ocorrem metarenitos de cores creme, cinza, rósea e 
avermelhada, com intensa recristalização, exclusivamente quartzosos, 
em matriz arena-argilosa silicificada, apresentando na base intercala
ções de n lveis conglomeráticos, compostos por seixos de quartzo 
subarredondados a arredondados. Este fato indica o comportamento 
similar da sedimentação dessa unidade litoestratigráfica. 

Poucas amostras da Formação Fortuna foram analisadas petrogra· 
ficamente. Uma delas, coletada às margens da estrada que leva ao 
morro da Graciosa, apresentou o seguinte resultado: rocha de textura 
elástica, com fração arenosa constitu Ida por quartzo, fragmentos de 
siltito (ou chert?), de quartzito médio a grosseiro, de quartzito fino e 
de xistos(?), por muscovita, opacos e zircão. A matriz, de granulação 
síltico-argilosa, é composta sobretudo por sericita. Esta parece se ter 
originado da argila preexistente, por transformação metamórfica de 
muito baixo grau. Os grãos apresentam-se ligados por cimento ferrugi
noso. Observam-se também clastos de muscovita e zircão, raramente. 
São evidenciados, em caráter incipiente, alguns esforços tectônicos, 
com grãos de quartzo fraturados, às vezes com extinção ondulante, e 
mica retorcida. Contudo, é importante ressaltar que alguns grãos com 
extinção ondulante já deveriam apresentar essa caracterlstica quando 
depositados. Trata-se de metarenito lltico (Est. 1 I B) 

Em outra amostra descrita, coletada no leito do córrego Santo An· 
tônio, afluente do rio Tarumã, na Folha SE.21·V-A, obteve-se o se· 
guinte resultado microscópico: rocha bem selecionada, em que há pre· 
dominância da granulação grosseira (0,5 a 1 ,O mm), com grãos em sua 
maioria variando entre subarredondados a subangulosos. Os grãos de 
quartzo e os fragmentos de rocha apresentam alto grau de compacta
ção, dificultando o preenchimento dos interstícios. Estes quando exis
tem são ocupados por minerais argilosos e sericita, sendo que esta últi
ma sugere um leve metamorfismo sofrido pela rocha. Trata-se de me
tarenito ortoquartzltico. 

1.2.3.4- Formação Vale da Promissão 

1.2.3.4.1 -Distribuição na área e espessura 

Esta unidade ocupa cerca de 250 km2 e ocorre nas serras de Santa 
Bárbara e do Aguape I; entre as serras do Buriti e de São Fabiano e a 
sul do morro da Graciosa. Nas duas primeiras serras constitui um pata
mar intermediário, onde o aspecto geomorfológico é de relevo disseca
do com drenagem dentrltica, coberto por vegetação de campo sujo 
nos interflúvios e de mata exuberante, nos vales (Est 1.1 A). Os estu
dos de campo, os mais bem detalhados desta formação, foram realiza
dos em cortes da MT-265, no trecho entre as serras do Buriti e de 
São Fabiano, bem como em perfil desde a sede da fazenda Vale da 
Promissão até o topo do morro Cristalino. Sua espessura é de cerca de 
280m. 

1 2.3.4.2 - Litologias e estruturas 

O pacote sedimentar que forma esta unidade é constituldo basicamen
te por ardósias, filitos, metassiltitos e metarenitos de granulação fina, 
de cores roxa, esverdeada e vermelha, abundantemente sericlticos, 
chegando a apresentar taxas de até 90% desse mineral. Na parte inter
mediária da seqüência foram observados nlveis ferruginosos e de sllex, 
aflorantes no leito do rio Azul. Já no topo, ocorrem lâminas de metar
cóseos de coloração rósea, caracterizando a gradação para a formação 
superior do Grupo Aguapel. Sobretudo os filitos e metassiltitos apre
sentam microestratificações cruzadas 

A composição mineralógica média, segundo Figueiredo & Olivatti 
(1974), das rochas desta unidade é sericita (60% a 70%), argila-mine
rais (15% a 25%) e opacos mais limonita (5% a 15%). As análises 
petrográficas revelaram que os fi I i tos apresentam níveis quartzosos e 
micáceos, com feições que evidenciam deformações estruturais. 

Na área da fazenda Vale da Promissão a litologia que predomina é 
um metassiltito ou metarenito muito fino, cinza-claro e amarelado ou 
rosado, micáceo, com estrutura bem laminada, às vezes apresentando 
fraca clivagem, em geral, exibindo pouca evidência de metamorfismo. 
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A sul desta mesma área, na estrada rumo à fazenda Santa Bárbara, ob
servaram-se metassiltitos estratificados, com atitude geral N40°E, 40° 
SE e a oeste do morro Cris,talino registraram-se camadas com latitude 
N50°E, 50°SE. Nesta área.'o contato dos metassiltitos com os metare
nitos da Formação Fortuna, parece ser bastante brusco, embora se te
nha observado interdigitação em outras áreas. Por outro lado, o conta· 
to com a unidade superior (Formação Morro Cristalino) é transicional, 
caracterizado pela intercalação de metassiltitos com metaren itos. Ou· 
tras litologias da unidade em questão são os filitos do interior da 
sinclinal balizada pelas serras de São Fabiano e do Buriti. Além desses, 
fora da área mapeada, a norte, são observados metassiltitos, no inte· 
rior das sinclinais desenvolvidas entre as serras do Cágado e da Borda 
e a leste da serra da Borda. 

No estudo petrográfico das amostras desta formação destacaram
se duas lâminas. Uma delas foi feita em amostra coletada em corte de 
estrada, próximo ao Destacamento Militar de Santa Rita, a qual apre
sentou-se como rocha de textura granolepidoblástica. Em lâmina são 
distintas duas direções: uma definida por um sistema de microfratu
ramentos, preenchidos por óxido de ferro, e outra, de direção quase 
perpendicular, caracterizada por quartzo, serícita e óxidos de ferro 
orientados. O conjunto que compõe a massa ferruginosa obedece a 
primeira direção, embora os fragmentos individuais obedeçam a se
gunda direção. Também foram identificados fragmentos de metassilti
tos e outros de granulação extremamente fina, de díf(ci 1 identificação 
mineralógica. Esta rocha foi classificada como um serícita metargilito 
sfltíco (filito?). 

A outra lâmina é de amostra coletada ao longo do perfil fazenda 
Vale da Promissão-Morro Cristalino. Apresentou o seguinte resultado: 
rocha de textura elástica muito fina a sfltica, constitufda essencial· 
mente por quartzo, como mineral primário e, secundariamente, por 
serícíta, sendo que esta última é conseqüente de alterações metamórfi
cas de componentes pellticos. Ocorrem vênulas preenchidas por quart
zo, e estão presentes também elementos argilosos, que ocupam espa
ços ínterstíciais, como componentes da matriz. Como acessórios apa
recem opacos, zírcão e turmalina. Alguns fragmentos de rochas, de di· 
Hcil identificação, parecem síltito muito fino, ou mesmo rocha de na
tureza pelltíca, que estão sericitizados por efeitos metamórficos. Iden
tificou-se essa rocha como serícíta metassiltíto (metarenito muito 
fino). 

1.2.3.5 -Formação Morro Cristalino 

1.2.3.5.1 -Distribuição na área e espessura 

As ocorrências desta unidade restringem-se a uma área total de aproxí· 
madamente 160 km2, e podem ser individualizadas perfeitamente, nas 
partes mais elevadas da serra de Santa Bárbara e no topo do morro 
Cristalino. Tais ocorrências adentram para norte, no âmbito da Folha 
SD.21 Cuiabá, onde se apresentam mais amplamente dístríbufdas. Na 
área sua espessura máxima é da ordem de 300 m. 

1.2.3.5.2 - Litologias e estruturas 

A Formação Morro Cristalino expõe-se com textura regionalmente 
lisa e localmente ravinada, apresentando cobertura vegetal principal
mente de cerrado. Na porção sul da serra de Santa Bárbara possuí 
uma espessura em torno de 300 m, sendo sua constituição litológica 
básica de metarenítos ortoquartzfticos a feldspáticos e metarcóseos 
de cores cinza, rósea e avenmelhada. As rochas apresentam n fveis 
conglomeráticos e finas intercalações de metassíltítos e, mais espora
dicamente, ardósias, sendo ainda de granulação média a grosseira. 
Freqüentemente observam-se veios de quartzo leitoso, silicifícação 
e fraturamentos. Os metarenítos feldspáticos apresentam cores 
creme, cinza e avermelhada, granulação média a grossa, com grãos 
de quartzo mal classificados, subarredondados, ligados príncípalmen· 
te por cimento sflíco-ferrugínoso, o que lhes garante as tonalidades 
avermelhadas. 

Segundo Figueiredo & Olivattí (1974) essas rochas apresentam a 
seguinte composição mineralógica média: quartzo (50% a 60%), seri· 
cita mais argila-minerais (20%a 30%), feldspatos (10%a 15%) e muito 
raramente a turmalina. 

Nas encostas superiores do morro Cristalino, onde se verifica a se
ção-tipo dessa formação, predomina um pacote de metarenito grossei
ro, mal selecionado, cinza-rosado e arroxeado, quartzftico, contendo 
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subordinadamente grãos de feldspato alterado. Aparecem intercala· 
ções conglomeráticas com seixos de 5 mm a 2 em, de quartzo hialino, 
subangulares a subarredondados. Foram tambám observados, em âm
bito local, fragmentos angulosos de metassiltito e metarenito fino, 
dispersos em matriz arenosa grosseira. Nfveis milimétricos e centimé· 
tricos de metassiltito micáceo (ou filito) aparecem comumente na se
qüência, quase sempre intercalados com as camadas que apresentam 
estratificação cruzada, a qual é dos tipos planar e tangencial. Estas es
tratificações têm amplitudes algo maiores que as verificadas na Forma
ção Fortuna. Comumente observam-se dobras convolutas, as quais 
identificam deformações não diastróficas e sim quase contemporâ
neas à sedimentação. A descontinuidade dos veios de quartzo é conse
qüência dos sistemas de fraturamentos. 

Em termos litológicos a seqüência descrita no topo da serra Ricar
do Franco, à quase semelhança daquela verificada no topo do morro 
Cristalino (serra de Santa Bárbara), é constitufda por metarenitos 
avermelhados, com granulação grosseira, finas intercalações de metas
síltitos, silicificação e n fveis conglomeráticos. 

Apenas uma lâmina de metarenito ortoquartzftico de amostra co
letada no topo do morro Cristalino pôde ser analisada petrografica
mente. Obteve-se o seguinte resultado: rocha de textura elástica, com 
granulação muito grossa a grossa. Possui moderada seleção, o mesmo 
ocorrendo com a esfericidade, com grãos angulosos a subarredonda
dos. Como principal constituinte mineralógico aparece o quartzo, às 
vezes apresentando extinção ondulante, tensíonado e fraturado. Ocor
rem também fragmentos de quartzito, metassiltíto e alguns opacos. Os 
ínterstfcios estão preenchidos por material pel ftíco sericitizado. Ve
rificou-se também um feldspato não geminado e com sinal ótico ne
gativo. 

1.2.3.6 -Posição estratigráfica 

As rochas do Grupo Aguapef estão assentadas, em discordância lito
lógíca, diretamente sobre as rochas cristalinas do Complexo Xingu, 
bem como por falhamentos inversos (Fig. 1.8). Tais modalidades de 
contatos foram verificadas anteriormente por Figueiredo & Olivatti 
(1974). O contato por discordância observa-se melhor nas bordas sul e 
oeste da serra de Santa Bárbara, enquanto que os contatos através de 
falhamentos inversos ocorrem na borda oriental da mesma serra e nas 
serras da Borda, do Pau-a-Pique e do Cágado (Folha SD.21 Cuiabá). 

1.2.3.7- Geocronologia 

Não foram encontrados fósseis no Grupo Aguapef, bem como existem 
poucos dados disponfveis que possam adicionar maior contribuição e 
definir melhor sua posição cronoestratigráfica. A partir de rochas bá· 
sicas, caracterizadas como intrusivas nos metassedimentos do flanco 
leste da serra Ricardo Franco, chegou-se à idade de 936 ± 20 MA, pelo 
método K/Ar, resultado esse divulgado por Santosetalii (1979). 

Em outras unidades de cobertura sedimentar do Pré-Cambriano 
Superior do Craton Amazônico, tais como as Formações Gorotire, 
Cubencranquém, Dardanelos e Pacaás Novos, encontram-se ídentida· 
des principalmente litológicas e deposicionais com o Grupo Aguapef 
que sugerem correlações, não se levando em conta certos detalhes. As
sim sendo, pode-se mencionar, por exemplo, a idade radiométríca de 
922 ± 20 MA, obtida através de datações nas efusivas básicas origina
das no graben dos Pacaás Novos, na Folha SC.20 Porto Velho (Leal 
et ali i, 1978). 

Ao contrário de Figueiredo & Olivatti (1974), que mapearam 
como Formação Bauxi os metassedimentos das serras do Roncador e 
do Rio Branco na Folha SD.21 Cuiabá, Olivatti & Ribeiro Filho 
(1976) englobaram tais metassedimentos do Grupo Aguapef. 
Ademais, estes autores mencionaram idades radiométricas, pelo méto
do Rb/Sr, entre 1.057 e 1.480 MA, obtidas através dos ríodacitos, 
pertencentes ao conjunto das rochas fgneas de Rio Branco, que são in
trusivos naqueles metassedimentos. Estas rochas intrusivas, englobadas 
por Barros et a/ii (1982) no Grupo Rio Branco, foram datadas pelo 
Projeto RADAMBRASI L e apresentaram uma idade isocrônica Rb/Sr 
de 1.100 MA aproximadamente. Em território boliviano o Grupo 
Sunsas, equivalente ao Grupo Aguapef, foi intrudido pelo complexo 
básíco-ultrabásico de Rincón del Tigre (Bioomfield & Lítherland, 
1979), datado em 992 MA. 

Como os metassedímentos do Grupo Aguapel repousam sobre um 
embasamento rejuvenescido em 1.400 MA, perece plausfvel supor um 



intervalo de tempo entre 1.400-1.100 MA para a deposição e meta
morfismo deste grupo. 

1.2.3.8 -Ambiente de sedimentação, metamorfismo e estruturas 

A inexistência de fósseis no Grupo Aguapel dificulta um estudo mais 
fidedigno de sua origem e ambiente de deposição. Desta forma, a 
litoestratigrafia serviu de fundamento para que se apresentasse uma 
hipótese da gênese dos metassedimentos Aguapel. As rochas sugerem 
uma seqüência transgressivo-regressiva marinha, depositada inicial
mente sobre um embasamento aplanado, fato esse constatado pela 
maturidade mineralógica dos litótipos basais. Os sedimentos da For
mação Fortuna parecem ter sido depositados na época da transgre~
são em ambiente litorâneo. Conforme observaram Figueiredo & Oh
vat;i (1974) a grande evidência deste fato é a quase completa falta 
de fragmentos de rochas do Complexo Xingu nos níveis conglomerá
ticos. A Formação Vale da Promissão, dominantemente pelftica, 
reflete um depósito de ambiente epinerltico, processado ainda du
rante a fase transgressiva. Finalmente a Formação Morro Cristalino, 
por seu caráter litoestratigráfico, parece determinar a fase regressi
va depositada em ambiente costeiro. 

Embora esta mesma evolução possa adaptar-se a depósitos lacus
tres, esta hipótese torna-se pouco pr~vável, como mencionaram Fi
gueiredo & Olivatti (op. cit. ), na medida em que se considera a ho
mogeneidade litológica, em extensa área, das rochas do Grupo 
Aguapel. 

Toda a seqüência foi afetada por um metamorfismo regional de 
grau muito baixo, sendo que algumas hipóteses chegam a caracterizá
lo, de modo incerto, corno uma transição entre diagênese e meta
morfismo de epizona. Segundo Dapples (1962 apud Figueiredo & Oli
vatti, 1974), este metamorfismo de epizona é denominado estágio 
filomórfico, no qual começa a ocorrer formação de micas e o de
senvolvimento de filossilicatos, além de alguns outros minerais 
autigênicos, tais como a turmalina. Para Dapples (op. cit. ), aquele 
estágio vem em conseqüência do aumento da pressão e da tempera
tura, habitualmente em arenitos expostos a fortes pressões, em faixas 
dobradas ou ao longo de falhamentos. Estas considerações podem 
ser perfeitamente adaptadas ao estágio diagenético em que se encontra 
o Grupo Aguapel, bem como às evidências de dobramentos e falha
mentes nele observadas. 

Nas áreas de ocorrência do Grupo Aguape(, onde existem melhores 
exposições dos arranjos estruturais (serra de Santa Bárbara e serra Ri
cardo Franco), os mergulhos são de pouca intensidade, e o metamor
fismo regional incipiente faz-se representar pela presença de sericita 
e da recristalização. Uma clivagem distinta, com planos micáceos, 
observa-se com relativa freqüência nos metassiltitos, filitos e ardó
sias da seqüência média (Formação Vale da Promissão)_ No âmbito 
local, os mergulhos tornam-se mais acentuados, onde acompanha um 
maior grau metamórfico, em função do metamorfismo dinâmico. À 
medida que se atingem as zonas de falhamentos e cisalhamentos mais 
intensos, tornam-'se mais evidentes os efeitos da cataclase e microde
forma·ções, dando origem aos cataclasitos, filonitos, milonitos e quart
zitos. 

Tratando-se do metamorfismo dinâmico, observou-se que sua ação 
principal foi na zona de falha, segundo aproximadamente a direção 
N20°-40°0, que vai desde a serra de São Fabiano (fronteira com aRe
pública da Bollvia) até o norte da serra São Vicente e, segundo Loba
to (1966 apud Figueiredo & Olivatti, 1974), prossegue até o Territó
rio Federal de Rondônia. Estes esforços estão evidenciados nas ocor
rências de cataclasitos e milonitos, em que houve defonmação e cisa
lhamento dos grãos de quartzo, bem como mobilização da sllica, o 
que provavelmente resultou na formação dos veios de quartzo. 

Registros desses intensos esforços tectônicos, devidos a falhamen
tos, podem ser constatados nas serras do Buriti e de São Fabiano, as 
quais constituem os flancos de uma estrutura sinclinal. Na imagem de 
radar (Fig. 1.7) o flanco oriental aparece como uma crista alongada, 
segundo a direção aproximadamente N-S, que representa a Falha de 
Santa Rita, falhamento inverso com mais de 60 km de extensão. Nos 
cortes de estrada, observação feita acerca de 10 km da fazenda Caro I, 
em direção ao Destacamento Militar de Fortuna, constatam-se estrutu
ras do tipo boudinage, de composição quartzftica, com dimensões 
desde 5 em x 10 em a 0,5 m x 1,0 m, ou até maiores, envoltas por ro
chas filitosas e megabrechas (dimensões de 5 m x 3m). Estas megabre-

chas são constitu Idas por quartzito muito fino e veios de quartzo de 
até 2 em de possança, dispostos em diversas direções (Est. 1.11A). 
Foram também tomadas medidas de folia~o. nos filitos e quartzitos, 
e obteve-se a atitude geral N10°-15°0/70 NE, provavelmente coinci
dente com o plano de falha. 

No flanco ocidental da sinclinal, na serra do Buriti, observação 
feita a cerca de 2 km da fazenda Carol, ao longo da mesma ostrada, 
constataram-se rochas cataclasadas constitu Idas por porfiroclastos 
de quartzo com formas alongadas, diâmetros em torno de 1 em, com 
orientação metamórfica, envoltos em matriz micácea (clorita e seri
cita) o que confere o caráter xistoso às rochas. Também existem mui
tos veios de quartzo, dispostos nas mais variadas direções e com até 
10 em de espessura. As rochas são relativamente friâveis, devido ao ca
taclasamento e têm colorações que variam desde a esverdeada, quando 
frescas, até amareladas, quando intemperizadas. 

A cerca de 5 km da fazenda Carol, na estrada rumo ao Destaca
mento Militar de Santa Rita, em afloramento no corte da estrada e 
nas encostas do morro, as rochas são quartzlticas, com orientação 
mineral conseqüente da presença da sericita e da clorità. Essas rochas 
m<~ntêm localmente núcleos com caracteres de arenito de granulação 
média, bem selecionado, semelhantç ao encontrado no patamar infe
rior (Formação Fortuna) da serra do Aguape( (ou Santa Bárbara). 
Também este local preserva evidências de esforços tectônicos. Via de 
regra os metassedimentos do Grupo Aguapel na área apresentam-se 
em disposições suborizontais ou ligeiramente inclinados, mostrando 
direções gerais de N40°-70°0, com suaves mergulhos, de variações lo
cais, entre 10°-30° para NE e às vezes para SO. 

Com muita freqüência, as direções das falhas e fraturas observadas 
nos metassedimentos Aguape ( são coincidentes com as direções es
truturais (foliações, falhamentos e outras direções de zonas de fra
queza) do Complexo Xingu. Este fato, aliado a algumas outras evi
dências, sugere o controle estrutural do embasamento nos movi men
tes tectônicos seguintes, com reativação de falhamentos e fraturas. 
Ademais, é admissivel a hipótese de que alinhamentos, de direção 
geral NO-SE, no Complexo Xingu, tenham controlado a bacia de de
posição dos sedimentos agora descritos no Grupo Aguapel, hipótese 
esta já aventada por Figueiredo & Olivatti (1974). 

1.2.4 -Intrusivas Rincón del Tigre 

1.2.4.1 - Generalidades 

Bloomfield & Litherland (1979) referiram-se a um complexo ígneo 
básico-ultrabásico no oeste boliviano, descrito durante os levantamen
tos geológicos do "Projecto Precambrico". Este complexo tem sua 
ocorrência maior na região de Rincón dei Tigre, dai' sua denomina
ção, situada a cerca de 100 km a noroeste de Puerto Suares, que dista 
17 km de Corumbá (MS). Ocorrências menores destas rochas, citadas 
como satélites, foram identificadas em outras áreas daquele Projeto, e 
uma delas está posicionada a sul da lagoa Mandioré, na fronteira Bra
sil-Boi ívia. Este corpo possivelmente se estende para o território bra
sileiro, porém, como sua existência não está comprovada, fez-se uma 
indicação duvidosa no Mapa Geológico anexo, na área onde se supõe 
que ocorra. 

A única referência encontrada sobre rochas desta natureza na I i
teratura geológica da área é de Frankie (1957 apud Souza, 1973, p. 
54) que afirmou: "Há inúmeros afloramentos de intrusivos eruptivos 
na região (lagoa Gafba e Mandioré), e o próprio morro do Dente de 
Amolar nada mais é que um canal vulcânico desnudado de andesita, 
cujos canais laterais são perfeitamente visíveis nas vizinhanças". Este 
autor aconselhou, outrossim, que se fizesse prospecção para tungstê
nio na área "pelas grandes possibilidades de existência de Wolframita 
nas fonmações locais". 

Corrêa et alii (1976). por ocasião dos trabalhos desenvolvidos no 
Projeto Bodoquena, trabalharam na serra de Santa Tereza (Bonfim) e 
na região da lagoa de Mandioré, mas não fizeram observações na área 
em apreço, que, foto interpretada, foi mapeada como depósitos colu
vionares. 

O Projeto RADAMBRASIL tomou conhecimento da existência 
desta ocorrência através do trabalho de Bloornfield & Litherland 
(1979). quando já havia terminado sua campanha de campo na região, 
razão por que a referida área não foi visitada. 
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1.2.4.2- Distribuição na área 

Sem caracterização de campo, mas identificável em imagem de radar, 
e extrapolando-se as informações de Bloomfield & Litherland (1979), 
o corpo satélite de rochas básico-ultrabásicas do Complexo lgneo de 
Rincón del Tigre deve estender-se para sul da lagoa Mandioré, até o 
sopé da serra do Bonfim (ou Santa Tereza), localizada na Folha SE 
21-Y-B. 

A área suposta, com aproximadamente 4 km2, tem uma forma 
alongada segundo a direção sudoeste-nordeste e está cortada, quase 
ao meio, pela linha de fronteira, localmente orientada segundo E-0. 

1.2.4.3- Posição estratigráfica e cronoestratigráfica 

Localizada em sua quase totalidade em território boliviano, a grande 
intrusão de Rincón del Tigre compõe-se de rochas cumuladas básico
ultrabásicas, ocupando uma área aproximada de 720 km2 e espessura 
estimada em 3.000-4.600 m. 

Bloomfield & Litherland ( 1979) subdividiram esta seqüência em 
três unidades: Ultramáfica na base (1.900-3.000 m), com unidades 
cfclicas de dunito-bronzitito e picrita e de bronzita-melanorito· Uni
dade Máfica (700-1.500 m). ocupando posição intermediária, su,bdivi
dida em uma capa superior de gabro e outra inferior de no rito· e Uni
dade Félsica (300-750 m) no topo, composta por granófiros. E~es au
tores sugeriram uma semelhança desta seqüência com as rochas máfi
co-ultramáficas de Barro Alto e Niquelândia, no Brasil. 

Na Boi ívia este conjunto de rochas intrudiu em forma de si// ou 
capa, há cerca de 992 MA, ao longo da discordância existente entre os 
grupos Sunsas (equivalente ao Grupo Aguape r no Brasil) e Vibosi (tal
vez correlacionável à Formação Urucum). Esta intrusão está associada 
à fase tectonometamórfica do Ciclo Orogênico Sunsas ( 1.300-950 
MA). 

Na suposta área de ocorrência em território brasileiro, estas rochas 
deverão estar em contato discordante com arenitos arcoseanos e 
arenitos médios a grosseiros, com níveis conglomeráticos, da Forma
ção Urucum. 

1.2.5- Grupo Cuiabá 

1.2.5.1 - General idades 

As rochas pertencentes a esta unidade são citadas na literatura geológi
ca brasileira desde meados do século passado D'Orbigny (1842 apud 
Almeida, 1954) correlacionou a série xistosa da baixada de Mato 
Grosso com rochas similares da região chiquitana na Bolfvia e com a 
Série de Minas, considerando-as de idade siluriana. O estudioso francês 
Conde Francis de Castelnau (1850 apud Almeida, 1954) fez referên
cias às rochas metassedimentares dos arredores de Cuiabá e às rochas 
xistosas da região de Miranda, a sul da área, onde também encontrou 
calcários. Evans (1894) descreveu as ardósias altamente clivadas e 
outros metassedimentos expostos na região cuiabana, supondo-lhes 
grandes espessuras (mesmo reconhecendo repetições nas camadas, 
devido a dobramentos) e as denominou Cuyabá Slates. Derby (1895) 
referiu-se a "schistos metamorphicos altamente inclinados" e "schis
tos argilosos contendo fetos fósseis", no vale do rio Miranda. 

Lisboa (1909) relatou metassedimentos que afloram ao longo do 
traçado da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil - E.F.NO.B., que 
então se construía, no interflúvio dos rios Miranda e Aquidauana cor
relacionando-os às ardósias aflorantes na região cuiabana e estudadas 
por Evans (1894). A este conjunto de rochas Lisboa (1909) chamou 
de "Série da Baixada Paraguaia", considerando ai as rochas metamór
ficas que afloram no vale do rio Apa. Cícero de Campos (apud Leme, 
1911 ), falecido em naufrágio no rio Sepotuba, fez ligeiras observações 
sobre a morfologia entre Cuiabá e Cáceres, caracterizando-a como 
uma série de co li nas orientadas segundo N20°E, além de observar a 
grande abundância de veios de quartzo (rochas do Grupo Cuiabá), 
eventualmente auríferos. Gerth (1932 apud Almeida, 1944), em sua 
síntese geológica da América do Sul, equiparou a Série Cuiabá à Série 
Bambu r. Euzébio de Oliveira (apud Almeida, 1944) fez referência à 
Série Cuiabá, posicionando-a em 1930, no Siluriano. Posteriormente, 
em 1939, esse mesmo autor colocou-a no Algonquiano. Guimarães 
(1936 apud Almeida, 1944) considerou as rochas de Cuiabá como per
tencentes ao Siluriano (Gotlandiano). 

Paiva (1937) visitou a região da E.F.NO.B. e descreveu os mesmos 
metassedimentos, bem como as rochas metamórficas do rio Apa, ob
servadas por Lisboa (1909). Paiva (op. cit.) incluiu neste conjunto os 
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mármores e filitos encontradiços no vale do rio Apa, bem como as ro
chas xistosas associadas ao "Complexo Cristalino", que afloram no di
visor de águas dos rios Paraguai e Miranda, entre Bela Vista e Porto 
Murtinho. Oliveira & Leonardos ( 1943), no célebre Geologia do Bra
sil, citaram Evans (1894) como o criador da Série Cuiabá, por ter-lhe 
atribuído a denominação Cuyabá S/ates. Segundo Oliveira & Leonar
dos (1943), essa seqüência, com direção geral NE-SO, é constituída 
principalmente por filitos ardosianos, com quartzitps e conglomerados 
xistosos subordinados, à semelhança da Série Minas. Oliveira & Moura 
( 1944) descreveram aspectos dos metassed imentos da Série Cuiabá na 
região-tipo e citaram outras ocorrências das mesmas rochas na região 
da serra da Bodoquena, nas proximidades de Miranda e um pequeno 
afloramento na região de Corumbá ao norte das morrarias do Urucum. 
Almeida (1948b), referindo-se aos trabalhos efetuados nos planaltos 
do interflúvio entre os rios Araguaia e São Lourenço e outros, forne
ceu descrições sucintas de filitos e quartzitos da Série Cuiabá, que ocor
rem na região drenada pelo rio das Mortes, entre a serra Azul e a do 
Roncador. Posteriormente Almeida (1954). descreveu as rochas da
quela Série corno formadas por sedimentação predominante, senão in
teiramente marinha, e que foram dobradas e epimetamorfizadas. Os 
litótipos por ele encontrados e descritos foram filitos e quartzitos, su
bordinados; não encontrou calcários e/ou dolomitos. 

Ab'Sáber (1954) fez considerações sobre aspectos geomórficos do 
Planalto dos Parecis, no norte de Mato Grosso, citando xistos argilo
sos, ardósias e pequenas lentes quartzíticas como litologias caracte
rfsticas da Série Cuiabá Segundo Oliveira (1964a), os litótipos predo
minantes da Série Cuiabá são filitos, localmente ardosianos e grafito
sos, com intercalações subordinadas de siltitos, arenitos (argilosos e 
metamorfizados) e conglomerados, estes encontrados entre Cuiabá e 
Jangada (Folha SD.21 Cuiabá). Este autor citou ainda a abundância 
de veios de quartzo que cortam esta seqüência. 

Almeida (1964a) postulou para a sedimentação da Série Cuiabá 
um ambiente marinho nerítico a batia!, em geossinclíneo de acentua
da instabilidade, com caracterfsticas de miogeossinclinal, em virtude 
da ausência de material vulcânico. A esse ambiente geotectônico Al
meida (op. cit.) denominou Geossincl íneo Paraguaio. Neste trabalho 
esse autor separou da Série Cuiabá os metassed imentos cong lomeráti
cos que afloram nas proximidades de Jangada, reconhecendo-lhes ori
gem glacial, e os considerou uma seqüência mais jovem, à qual 
chamou Grupo Jangada Almeida (1965a), alicerçado em suas inves
tigações e de pesquisadores anteriores, considerou imprópria a desig
nação "Série da Baixada Paraguaia", criada por Lisboa (1909), pois 
nela haviam sido engloba das rochas com idades diferentes. Com base 
nessa constatação sugeriu o abandono daquela designação, prevale
cendo o termo "Série Cuiabá" para os xistos, quartzitos e mármores, 
expostos nos vales dos rios Miranda e Aquidauana. Ouanto ao aspecto 
estrutural destas rochas, Almeida (1965a) afirmou que "os processos 
orogênicos que atuaram no interior do geossincl íneo lançaram para 
oeste, contra o craton, suas dobras e falhas de empurrão, sentindo este 
em que diminuem o metamorfismo e a intensidade do tectonismo". 
Mais uma vez Almeida (1965b) caracterizou a sedimentação da Série 
Cuiabá com caráter de flysh e com ausência de material vulcânico 
associado, posicionando-a nas áreas mais internas ligadas ao ciclo geo
tectônico do Geossinclineo Paraguaio. Esta seqüência, segundo sua in
terpretação, teria 3.000 a 4.000 m de espessura. 

Sob a denominação Série Cuiabá, Vieira (1965b) descreveu um 
pacote com espessura duvidosa de 5.500 a 6.000 m, subdividindo-o 
em três membros, litologicamente diferenciados entre si: membro in
ferior, constituldo por filitos sericfticos e caullnicos, com intercala
ções de metarcóseos finos e metaconglomerados; membro intermediá
rio, por metaparaconglomerados de matriz argilosa, com seixos de 
granitos, gnaisses, metargilitos, quartzo, quartzitos, com intercalações 
quartzíticas; membro superior, composto por filitos arenosos e sllti
cos, com intercalações lenticulares de metarenitos e metaconglomera
dos. Segundo este autor, o ambiente de sedimentação dessa seqüência 
litológica seria marinho, em clima frio. 

O termo Grupo Cuiabá foi utilizado pela primeira vez por Hennies 
( 1966), em substituição à designação Série Cuiabá até então vigente. 
Almeida (1968), tenaz e obstinado no afã de compreender a geologia 
de Mato Grosso, estudou mais uma vez a região, considerando o Gru
po Cuiabá como sendo o mais antigo dos estágios estruturais que ocor
rem na Faixa Orogênica Paraguai-Araguaia. Guimarães & Almeida 
(1969) fizeram observações preliminares sobre a estratigrafia do Grupo 



Cuiabá. Logo depois, Guimarães & Almeida (19701 atribufram àquela 
seqüência uma deposição em ambiente marinho profundo, com "ins
tabilidade moderada e cfclica e subsidência progressiva, denunciada 
pela pre~nça de turbiditos". Admitiram ainda que no final da sedi
mentação Cuiabá predominava um clima frio, sob o qual depositaram
se sedimentos periglaciais. A essa seqüência de topo do Grupo Cuiabá 
aqueles autores denominaram Formação Coxipó. Penalva (1971) fez 
algumas considerações sobre os metassed imentos Cuiabá, consideran
do-os de idade provavelmente eocambriana. 

Ao conjunto litológico classicamente atribufdo à "Série Cuiabá", 
Corrêa & Couto (1972) reconheceram metamorfismo regional de epi
zona, enquadrado na fácies xistos verdes. Observaram ainda a grande 
quantidade de veios de quartzo, os quais na região de Cuiabá foram 
considerados os responsáveis pelas ocorrências de ouro aluvionar. Fi
gueiredo & Olivatti (1974) não conseguiram estabelecer uma coluna 
estratigráfica na unidade, mas distinguiram zonas com predominância 
de determinadas litologias. Fizeram também considerações sobre a 
sedimentação do Grupo Cuiabá, corroborando as observações de Al
meida (1964a), que indicou ambiente de miogeossinclinal. Ribeiro Fi
lho et a/ii (1975) teceram observações sobre as litologias do Grupo 
Cuiabá. 

Corrêa et alii (1976) estimaram possança superior a um milhar de 
metros para essa unidade e, embora noo estabelecendo base e topo na 
seqüência, reconheceram faixas de litologias predominantes. Estes au
tores inclu fram, outrossim, no Grupo Cuiabá, os calcários com filitos 
intercalados e os filitos que ocorrem a leste da serra da Bodoquena, 
aos quais Almeida (1965a) denominou, respectivamente, Formação 
Tamengo e Formação Guaicurus (pertencentes ao Grupo Corumbá). 
Baseado na ocorrência vulcanossedimentar observada na base do Gru
po Cuiabá, na região de Bom Jardim de Goiás, Olivatti (1976) atri
bui-lhe deposiçoo em ambiente eugeossinclinal, diferente dos autores 
anteriores, que propuseram sedimentação em condições de miogeos
sinclfneo. Como a maioria dos autores, também Olivatti & Ribeiro 
Filho (1976) consideraram o Grupo Cuiabá indiviso. Estes autores 
descreveram-no como constitu f do por filitos, filitos com seixos dis
persos, metaparaconglomerados, metassi ltitos, metagrauvacas, quart
zitos e calcários, e constataram nessas rochas evidências de pelo 
menos dois dobramentos, provenientes de esforços segundo NO-SE. 
De acordo com Olivatti & Ribeiro Filho (op. cit. ), nos arredores da 
Provlncia Serrana, a oeste de Cuiabá, "estas rochas apresentam dobra
mentos isoclinais, cujos planos possuem direções N30°-40°E e mergu
lhos de 40°-60°SE". 

Nogueira et alii (1978) distinguiram 19 tipos litológicos no Grupo 
Cuiabá, agrupando-os em duas grandes subunidades litoestratigráficas: 
uma elástica, inferior •. e outra clástico-qufmica, essencialmente carbo
nática, superior. A identificação de vários corpos de metabasitos asso
ciados a esta unidade levou-os a atribuir uma deposição em ambiente 
eugeossinclinal. Esses autores identificaram registros de três esforços 
compressivos que atuaram nas rochas do Grupo Cuiabá, da mesma for
ma que Corrêa et a/ii ( 1976) o fizeram anteriormente. 

Schobbenhaus Filho & Oliva (1979) apresentaram um mapa geo
lógico da Folha SE.21 Corumbá e parte da SE.20, onde algumas áreas 
foram indicadas duvidosamente como de ocorrência de rochas do Gru
po Cuiabá. Os principais locais de dúvida situam-se na região compre
endida entre as lagoas Uberaba e Bafa Vermelha, à margem direita do 
rio Paraguai, e a noroeste da serra Solteira, na região pantaneira adja
cente ao rio São Lourenço. No presente mapeamento essas áreas 
foram estudadas e pode-se esclarecer aquelas dúvidas. Constatou-se na 
primeira região, do mesmo modo que Corrêa et alii (1976). a presen
ça de sedimentos arenosos e conglomeráticos da Formação. Urucum, 
do Grupo Jacadigo, localmente metamorfizados em zona de falha. 
Na segunda, os relevos que se destacam topograficamente na planfcie 
aluvial pantaneira, constituindo entre outras a serra do Tamanduá, são 
testemunhos de erosão dos sedimentos da Bacia Sedimentar do Para
ná, especificamente da Formação Furnas. 

Os estudos mais recentes sobre o Grupo Cuiabá divulgados são os 
de Luz et a/ii (1980). Esses autores conseguiram dividir aquela se
qüência em nove subunidades litoestratigráficas, das quais apenas uma 
ficou sem posição .estratigráfica definida. Para essa subunidade foi 
atribu Ida a denominação Grupo Cuiabá Indiviso. Luz et ali i (op. cit.) 
registraram naquelas rochas, da mesma forma que Corrêa et a/ii 
(1976) e Nogueira et alii (1978), evidências da atuação de três esfor
ços compressivos. 

Devido à escala do mapeamento geológico ora apresentado, o Gru
po Cuiabá não foi dividido em subunidades litocronoestratigráficas. 
Entretanto, essas subdivisões são passfveis de caracterização, com ma
peamento de detalhe e manejo de fotografias aéreas em escala maior. 
As principais litologias identificadas durante os trabalhos de campo 
foram filitos, xistos, metarcóseos, ar9ósias, metassiltitos, metapara
conglomerados, metagrauvacas, hornfe/s, quartzitos (qz), metarenitos 
(ma) e mármores calclticos e dolomfticos (mm), estas três últimas di
ferenciadas no Mapa Geológico. 

1.2.5.2- Distribuição na área 

As rochas do Grupo Cuiabá distribuem;se em três regiões definidas, 
ocupando uma área total de aproximadamente 4.000 km2 , represen
tando cerca de 2% dos domlnios da Folha SE.21 Corumbá e parte da 
SE.20. 

A primeira região está situada na porção centro-norte, entre a Pro
vlncia Serrana e o rio Cuiabá, nos arredores da cidade de Poconé (Fo
lhas SE.21-V-B e SE-21-X-A). Ali ocorrem filitos, filitos grafitosos, fi
litos conglomeráticos, metarenitos, metaparaconglomerados e metar
oóseos, com lentes de calcário subordinadas. As melhores exposições 
destas litologias são observadas ao longo da rodovia MT451, no tre
cho compreendido entre as MT ,060 e MT-370, sustentando relevo 
da chamada Baixada Cuiabana, conforme definição dada por Almeidà 
(1964a). O mapeamento geomorfológico do Projeto RADAMBRASIL 
denominou esta unidade como Depressão Cuiabana, subunidade da 
Depressão do Rio Paraguai, caracterizada como uma região baixa, com 
cotas oscilando entre 160-200 m, formada por relevos de topos plano 
e convexo, soerguidos de até poucas dezenas de metros em relação ao 
nfvel dos talvegues. As drenagens ocupam vales encaixados, geralmen
te condicionados aos rasgos estruturais NE e NO, conspícuos nos epi
metamorfitos do Grupo Cuiabá. Esta seqüência de rochas desaparece 
sob os sedimentos semiconsolidados e inconso\idados da Formação 
Pantanal e secundariamente chs Depósitos Detr íticos, emergindo lo
calmente como morros residuais (inse/bergs), sustentados por meta
renitos, mármores calcfticos ou dolomfticos e por quartzitos, como 
visto na Figura 1.9. Entre o rio Cuiabá e a serra de São Jerônimo, me
tarenitos com intercalações subordinadas de filitos, ardósias e xistos 
mantêm as serras de Barão de Melgaço e' Mimoso, alinhadas segundo o 
padrão estrutural NE, no extremo nordeste da Folha SE.21-X-A (Figs. 
1.10 e 1.11 ). Como pode ser observado na Figura 1.10, as rochas apre
sentam estilos de dobramento assimétrico e quase isoclinal,localmen
te perturbado por falhas transcorrentes e/ou de natureza indetermina
da. Para leste os metarenitos tornam-se subordinados aos filitos e xis
tos, os quais se ocultam sob os sedimentos da Formação Furnas (Fig. 
1.11 ). 

O segundo modo de ocorrência das rochas do Grupo Cuiabá cons· 
tata-se acompanhando as escarpas de sedimentos silurodevonianos da 
borda da Bacia Sedimentar do Paraná (Folha SE 21-X-A/X-B/Z-B e Z
D). Nestes locais, ocupando uma faixa estreita e descont f nua com lar
gura média em torno de 2 km, dominam filitos e xistos, com intercala
ções de metarenitos e metarcóseos. Devido a este conjunto litológico 
o relevo apresenta uma morfologia peculiar, bastante dissecada, com 
intenso ravinamento (Fig. 1.11 ). A dissecação foi favorecida sobretu
do pelo elevado grau de fraturamento e xistosidade das rochas. 

A terceira região de ocorrência situa-se no limite sul. São áreas pe
quenas, na escala do mapeamento, que aumentam para sul em direção 
à Folha SF .21 Campo Grande, nos limites da Depressão do Rio Paraguai, 
à margem esquerda do rio Miranda. Estas áreas mostram topografia pla
na, com formas de relevo de topo tabular, destacando-se no canto su
doeste da Folha SE.21-Z-C, nos arredores da rodovia BR-262, algumas 
cristas formadas por lentes calcárias, que foram individualizadas no 
Mapa Geológico como mármores calclticos e dolomlticos (mm) (Fig. 
1.12). Estas rochas possuem um trend estrutural diferente de todas as 
outras ocorrências desta unidade. Enquanto naquela as direções mais 
caracter lsticas estão orientadas segundo NE-SO, Ós alinhamentos es
truturais encontrados no vale do rio Miranda são NO-SE, de maneira 
quase perpendicular àqueles. Os epimetarmofitos ai encontrados estão 
representados por uma seqüência pelltica formada por filitos e ardó
sias, com diferenciações de mármores calcfticos e dolomlticos, e 
xistos subordinados. Dos raros afloramentos existentes, os mais ex
pressivos são encontrados nas cercanias da estação Guaicurus e nas 
proximidades da sede da fazenda Estância Miranda. Estes afloraínen-
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Fig. 1 9 - Aspec tos texturaís do Grupo Cuiabá a noroeste de Poconé.Os llneamentosde direçao NE·SO refletidos na Imagem de radarsao paralelos às foliações das rochas e aos eixos 
das dobras. Folhas SE.21·V·B/SE21·X·A 

tos são formados por metassedimentos alterados, com abundante pre
sença de veios de quartzo leitoso e fragmentos de quartzo - excelen
tes indicadores para caracterizar o Grupo Cuiabá em áreas arrasadas, 
com poucas exposições de rocha. 

Uma ocorrência isolada e reS1rita de metassedimentos do Grupo 
Cuiabá situa-se na Folha SE .21 -V-B, no interior da Provlncia Serrana. 
NeS1e local, em uma área aproximada de 11 km2, afloram metassilti
tos calclferos e metarenitos, os quais ocupam o núcleo da Anticlinal 
da Jacobina (Fig. 1.13). A exposição dessas rochas no local pode ser 
explicada pela Falha do Barreiro Preto - de empurrão - que elevou o 
substrato da seqüência sedimentar do Grupo Alto Paraguai, e pelos 
processos erosivos, que exumaram o núcleo da dobra. 

A principal diS1ribuição areal das rochas que compõem o Grupo 
Cuiabá verifica-se segundo um amplo arco, que se eS1ende a norte, na 
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Folha SD.21 Cuiabá, atingindo um comprimento aproximado de 400 
km e uma largura máxima de 140 km. Este arco mostra concavidade 
voltada para SE e seu contorno é revelado sobretudo pelas direções 
das f o li ações das rochas. 

1.2.5.3- Posição eS1ratigráfica 

Existe um consenso generalizado, entre os diversos autores, em posi
cionar os metassedimentos do Grupo Cuiabá no Pré.Cambriano Su
perior, opinião eS1a aceita no presente trabalho. O contato inferior 
deS1a unidade não foi observado na área da Folha SE.21 Corumbá e 
parte da SE.20, nem nas Folhas vizinhas a norte e a sul, mas é poss(ve I 
que suas rochas repousem em discordância sobre o embasamento cris
talino .do Craron Amazônico. Segundo Olivatti (1976). na região de 



Fíg. 1.1 O - Região de sara o de Melgaço e Mimoso. Destacam-se os dobramentos 
holomórticos apresentados pelos metarenitos (ma) do Grupo Cuiabá e os contrastes 
entre as áreas de AluviOesAtuals(Ha) e da Formação Pantanal (Qp). Folha SE.21·X·A 

Bom Jardim de Goiás o Grupo Cuiabá assenta-se diretamente sobre o 
Complexo Basal, em discordância do tipo nonconformity. 

O Grupo Cuiabá é recoberto discordantemente por sedimentos 
proterozóicos dos Grupos Corumbá e Alto Paraguai, sedimentos silu
rodevonianos do Grupo Paraná (Formação Furnas), por sedimentos 
quaternários das Formações Pantanal, Xaraiés, Depósitos Detrlticos 
e pelas Aluviões Atuais. Com o Grupo Corumbá o contato discordan
te é verificado a sul da ãrea. na região de Nioaque (Folha SF.21 Campo 
Grande), encontrando-se aqueles metassedimentos sotopostos a rochas 
clllstico-carbonáticas da Formação Cerradinho. Outra relação de con
tato entre esses grupos se faz de forma tectônica, através da Falha de 
Guaicurus ( Fig. 1. 121. Esta estrutura, do tipo inversa ou empurrão, 
lançou as rochas do Grupo Cuiabá sobre os calcários dolom(ticos da 
Formação Bocalna. 

Os mesmos tipos de contato (discordante e tectônico) são obser
vados também entre os Grupos Cuiabá e Alto Paraguai , conforme 
mostrado no Mapa Geológico. O principal local onde essas relações 
ocorrem t! no interior da Pnovlncia Serrana, na Anticlinal da Jaco
bina (Fig. 1.131. Nessa éfrea ocorrem metassedimentos do Grupo 
Cuiabá sotopostos em discordância aos paraconglomerados da Forma
çgo Moenda, e em contato tectônico, atral.és da Falha do Barreiro 
Preto, com os calcários dolomlticos da Formação Araras. 

A relação de contato que melhor determina a posição estratigráfi
ca, e sobretudo a cronoestratigréffica, do Grupo Cuiabá é a que se veri
fica com os corpos gran lticos de São Vicente, Coxim, Rio Negro e Ta
beco. Essas intrusões ocorreram no Cambroordoviciano e desenvolv&
ram aunéolas de metamorfismo de contato, nas quais existem hornfels 
oriundos de metassedirnentos do Grupo Cuiabá. As melhores exposi
ções dessa relação encontram-se nas adjacências do Granito São Vicen
te, como, por exemplo, a mostrada na Estampa 1.11 B. Provavelmente 

as Vulcânicas de Mimoso, contemporâneas àqueles granitos, também 
determinaram a formação de hornfels, no Grupo Cuiabá. O magmatis· 
mo alcalino cretácico que originou as Intrusivas Ponta do Morro atin· 
giu, da mesma forma, os metassedimentos Cuiabá. Alguns metareni
tos desse grupo preservaram-se no topo dos relevos das alcalinas cretá
cicas, na forma de roof pendanrs (Fig. 1.11 I. 

1.2.5.4 - Geocronologia 

A primeira tentativa de obtenção de idade geocronológica para rochas 
do Grupo Cuiabá deve-se a Hasui & Almeida ( 1970). Esses autores ana
lisaram pelo método K/Ar muscovita de uma amostra de xisto coleta· 
da próximo a pegmatito e conseguiram uma idade radiométrica de 
549 MA, que consideraram m lnima. Hasui & Almeida (op. cit. l data· 
ram também pelo mesmo método, ardósia atribulda à Formação Guai· 
curus do Grupo Corumbá de Almeida {1965a). A amostra, coletada 
em testemunho de sondagem na sede da Fazenda Bodoquena, acusou 
idade de 639 MA. Essa ardósia foi englobada por Corrêa et ali i (19761 
no Grupo Cuiabá e sua idade julgada como mlnima para esta se
qüência. 

Os trabalhos de geocronologia desenvolvidos pelo Projeto 
RADAMBRASIL na Folha SD.21 Cuiabá (Barros et alii, 1982) apre
sentaram uma isócrona Rb/Sr de referência em filitos do Grupo Cuia
bá, que forneceu idade de 484 ± 19 MA e razão inicial de 0,743. Tassi
nari (1981 a) interpretou essa idade como a época de resfriamento 
regional da última orogênese que afetou aquelas rochas. Esse autor 
justif icou sua interpretação do seguinte modo : "Isto porque o que é 
realmente datado é o fechamento ou congelamento do sistema isotó· 
pico. ao cessarem as condições P-T necesséfrias à mobilidade isotópica. 
Em certos domfnios, tais como as porções externas de uma faixa 
orogé"nica, as condições metamórficas são menos intensas e de vida 
mais curta do que nas porções internas, de modo que diversos pulsos 
tectonotermais sucessivos podem ser registrados nas primeiras, ao 
mesmo tempo que zonas internas permanecem em n (ve is inferiores 
condizentes com a mobilidade isotópica. Desta forma, em zonas inter· 
nas como no Grupo Cuiabá, a idade conseguida refere-se aos estágios 
terminais da orogênese, podendo o desenvolvimento do metamorfis
mo ser mais antigo" 

Os granitos intrusivos no Grupo Cuiabá, quais sejam o São Vicen
te, o Coxim, o Rio Negro e o Taboco, forneceram idade isocrõnica de 
490 ± 8 MA, a qual indica uma idade mlnima para aqueles metamor
fitos. Essa idade está próxima das anteriormente obtidas para o Grani· 
to SSo Vicente, quais sejam, 504±12 MA (Amaral er alii, 1966) e 483 
± 8 MA (Almeida & Mantovani, 1975). Outras indicações sobre a ida
de do Grupo Cuiabá, sem utilizar determinações radiométricas, foram 
feitas por Almeida (1971 ), Olivatti (1976), Nogueira et alii (1978) e 
Luz et ali i (1980). Almeida (1971 I admitiu o intervalo entre 900-620 
MA para a deposição e metamorfismo dos sedimentos daquela se. 
qüência. Olivatti (1976) calculou uma idade superior a 1.500 MA. 
também aceita por Nogueira et alii (1978) e Luz er alii (1980), que 
indicaram duvidosamente um intervalo entre 1.800 MA e 1.300 MA 
para a deposição. 

Em faoe desses dados e das relações estratigráficas conhecidas, o 
Grupo Cuiabá foi posicionado no Pné-Cambriano Superior. Todavia, 
como a questão da idade do in leio da deposição dessa seqüéncia ainda 
é motivo de control.érsias, indicou-se, na Fig. 1.1 e na legenda do 
Mapa Geológico, duvidosamente, uma seta orientada para uma posi
ção cronológica mais antiga. 

1.2.5.5- Litologiase estruturas 

O Grupo Cuiabéf apresenta grande variedade litológica, como tem sido 
constatado por vários estudiosos, dentre os quais. se destacam Noguei
ra er alii (19781 e Luz et ali i (1980). Esses autores, além da caracteri
zação dos litótipos que constituem a seqüência, observaram suas 
feições estruturais e identificaram a presença de pelo menos três even
tos tectoorogênicos principais, que ocasionaram o metamorfismo das 
rochas à fácies xistos verdes, os wrios estilos de dobramentos e as 
foliações metamórficas. Luz et ali i (op. cit.) além desses aspectos con
seguiram enquadrar as diversas rochas em nove sub unidades litoestra
tigráficas. Todavia nem todas essas subunidades tiveram seu posicio
namento estratigráfico definido, fator este que tem sido o principal 
pomo de discórdia entre os estudiosos do Grupo Cuiabá. As informa-
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Fig. 1.11 -Serras de Mimoso e 5ao JerOnimo.Observarosdobramentos doametarenltOS(ma) doGrupoCuiabáem contraste com obatólltogranltico5ao Vocente (E':oyv),as VulcAnicas 
de M1moso (€:o"m) e as Intrusivas Ponta do Morro (Ky.I.P) Folhas SE.21·X·NSE.2 1 ·X·B. 

ções obtidas no presente mapeamento não foram suficientes para 
esclarecer esse assunto, que requer estudos de detalhe, e conseqüente· 
mente descreveram-se as rochas do Grupo Cuiabá como um todo. In· 
dividualizaram-se, por outro lado , no Mapa Geológico, algumas litolo
gias que dominam em determinadas áreas e constituem .ressaltos to
pográficos. São exemplos os metarenitos (mal da região qe Mimoso e 
Barão de Melgaço, os quartzitos (qz) à margem direita do rio Paraguai· 
zinho (regili:l da fazenda Bala de Volta) e os mármores calclticos e do· 
lomlticos (mm) da região de Guaicurus (adjacências da rodovia BR · 
262). 

As rochas que compõem esta unidade estão representadas na área 
por xistos, filitos, nnetagrauvacas, metaren itos, metarcóseos, ardósias, 
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metassiltitos, mármores, quartzitos, metaparaconglomerados e hom
fels. Este coníunto litológico apresenta-se bastante arrasado, compon· 
do parte da unidade geomórfica definida como Óepressli:l do Rio Pa
raguai (vide 2 - Geomorfologia). A maioria das formas de relevo edifi· 
cadas sobre essas rochas mostra topo plano e cotas altimétricas baixas 
(em torno de 200m ou 250m), sendo que localmente constatam-se 
relevos mais altos formados por erosão diferencial. Esses relevos cons
tituem lineamentos paralelos às direções das estruturas metamórficas. 

No quadrante noroeste da Folha SE.21 ·X·A, ao longo da rodovia 
MT 451 , entre as localidades de Cangas e Sete Porcos, encontra-se 
um dos perfis mais interessantes do Grupo Cuiabá na área em estudo . 
Neste trecho foi identificada uma estrutura fechada, em forma de 



Fig. 1.11 - Conclusão. 

anticlinal, onde no flanco oriental as rochas apresentam foi iação geral 
N30° ·35° E /20° -25°SE e no flanco ocidental N05° -1 0° E /20° -25°NO. 
Esta anticlinal faz parte de um tomplexo estrutural maior, identi
ficado e denominado por Luz et alii (1980) como Braquianticlinório 
Bento Gomes, com exposições maiores na Folha 50.21-Z.C. O perfil 
em questão secciona a estrutura quase perpendicularmente, descobrin· 
do suas litologias de maneira seqüencial e, apesar das dificuldades en· 
centradas devido ãs deformações e ao elevado estágio de erosão, 
oferece condições para um empilhamento litoestratigráfico local. Oe 
leste para oeste constatam-se, a cerca de 1,4 km de Cangas, filitos 
quartzosos de coloração cinza-esverdeado, avermelhada e creme, pin
talgados com óxidos de ferro, e fílítos argilosos e metarenitos subo r-

dinados. O conjunto, bastante alterado, está fraturado e preenchido 
por inúmeros veios e loênulas de quartzo leitoso. Estes veios de quart
zo e os fragmentos dal provenientes, reve laram-se excelentes indica
dores para as rochas do Grupo Cuiabá, especialmente em áreas arra
sadas e com poucas exposições. Cerca de 5 km adiante, ocorrem fili· 
tos de coloração creme-avermelhada e amarelada, pouco sericlticos, 
untuosos ao tato, concondantes da maneira alternada com filitos de 
coloração cinza-escuro e negros, com abundantes veios de quartzo 
Este conjunto, à semelhança do ponto anterior, possui foliação média 
segundo N35°E/35°SE. Cerca de 30 km adiante, no entroncamento 
das rodovias MT .451 e MT-370, na localidade conhecida como Formi· 
ga, ocorrem metaconglomerados alterados, de coloração creme-ama-
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Fig. 1.12- Dobramentos dos Grupos Corumbá e Cuiabá nas adjacências da Falha de 
Guaicurus. Obae<var os contrastes morfológicos entre aa FonnaçOea Puga (p€p), 
Cem~dlnho (p&;e), Bocalna (p€bo) e os mánnores (mm) e metaaaecllmentoa petftlcos 

do Grupo Culabll(p&;b). Folha SE21·Z-<:. 

relada, matriz quartzosa. bem classificada, de granulometria I'Tllldia 
a grosseira, com grãos mal arredondados. Os seixos mais caracterlsti· 
cos são de filito algo grafitoso e metarenito e estão dispostos de ma
neira concordante com a foliação. Neste ponto a foliação tem atitude 
geral N40" E/25" NO, configurando a aba ocidental da anticlinal ante
vista nos dois primeiros pontos. Estes lítótipos apresentam relevo ar
rasado sustentando wgetação de cerrado. Em imagem de radar apre
sentam textura rala, tonalidades cinza-claro, líneações consplcuas 
segundo NE.SO. Dentro da subdiviscfo proposta por luz et a/ii (19801, 
essas rochas são correlacionáveis à Subunidade p€c3. 

Em ponto a 22 km a noroeste de Cangas aflora pequeno lajeiro de 
filito grafitoso, untuoso ao tato, de coloração cinzHscuro com nlwis 
amarelados, e com lentes, leitos e wios de quartzo, milii'Tllltricos e cen
tii'Tllltricos, acompanhando a foliação mEfdia da rocha, que tem atitude 
N3J0 E/20°SE. Adiante 1,6 km, no local conhecido como Salobra, às 
margens do córrego Tomabocó. são obsen.edos lajeiros formados por 
filito cinzn.escuro , grafitoso. compacto, fraturado, pouco alterado, 
ex;bindo n lwis centimEftricos de porções quartzosas. A folíação mos
tra atitude I'Tllldia N10°E/25°NO, e as rochas situam-se na aba ociden
tal da anticlinal anteriormente referida. Este litótipo está embutido na 
subunidade p€c2 de luz et alii (19801, diferenciando-se em campo 
pelos relevos ligeiramente escarpados e pelo solo de melhor suporte 
para agricultura. Aqueles autores realizaram um perfil neste trecho, 
apoiando-$e em fotografias aéreas na escala de 1:50.000 e a par de 
identificar o fechamento estrutural do BrlGuianticlinório Bento Go
mes, caracterizaram três sub unidades lltocronoestratígráficas. Asslm,no 
centro da anticlinal descrewram a subunidade basal local do Grupo 
Cuiabá, por eles denominada de p€:c1, formada basicamente por fili
tos sericfticos creme a róseo-claro. As Subunidades p€c2 e p€c3 so-
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brepõem-se em contato gradacional, e foram reconhecidas no presen
te mapeamento. 

Um outro perfil que merece atenção diz respeito á morraria alon
gada que se desdobra a leste da cidade de Barão de Melgaço, assim 
como a serra de Mimoso, ambas orientadas segundo NE.SO, situadas 
no quadrante nordeste da Folha SE21 ·X·A. Estas serras s§o formadas 
por metarenitos que, sustentando cotas mais elevadas, configuram 
relevos residuais tlpicos. Este conjunto de serras é formado por dobras 
anticlinais e sinclinais, geralmente assimEftricas, com eixos mergulhan
do para nordeste e sudoeste. como facilmente se identifica em ima
gem de radar (Figs. 1.10 e 1. 11 1. O conjunto litológico que sustenta 
esta morfologia é representado por uma seqüência dominantemente 
psamltica, composta de meterenltos quartzosos e metarenltos feldspé
tícos, com metassiltitos, filitos e/ou ardósias intercalados e subordina
dos. Mais abundante, os metarenitos quartzosos possuem coloraçãO es
branquiçada, passando a tonalidades róseas, arroxeadas e amareladas 
quando alterados. Stío duros, geralmente com matriz sllicificada, onde 
se observam grtfos de quartzo finos, médios e grosseiros, aspecialmanta 
os primeiros. Grtfos faldspdticos geralmente caulinizados, mlcas claras 
e opacos podam entrar em sua composiçêO, chagando a caracterizar 
metarenitos feldspdtícos. Os metassedimentos pellticos ocorrem inter
calados nesses metarenitos, e geralmente sêO micáceos, com aspecto 
ardosiano e bastante alterados, como pode ser observado em torno da 
vi la Recreio, nas proximidades de Barê'o de Melgaço. Nesta local, os 
metapelítos mi~ceos pos icionam-se no nCicleo de uma sincl inal, cujos 
flancos são sustentados por metaranitos quartzosos. Em Bar!o de Mal· 
gaço, na margem eaquerda do rio Cuiabé, os metapelitos formam ex
tenso lajedo, mostram colorações mostarda e arroxeada, sA'o duros. si
lícificados e exibam fraturas plana e 'conchoidal (Est. 1.111A 1. Possuem 
estratificaçtío N35°-40°E/80° NO. 

Os metarenitos e os metapeiitos estâ'o bastante fraturados, espe
cialmente segundo a direção N50° -60°0, as quais podem estar preen
chidas com wios de quartzo de espessuras milimEftrícas a mesmo deci
métricas (Est. 1.111 Bl. A presença dos veios de quartzo constata-se 
principalmente ao longo de zonas de falha, quando se observam con
centrações de óxidos e hidróxidos de ferro, lâminas de clorita e seri
cita. eventualmente, pequenos cristais de hemat ita laminar. A estrati· 
ficação de todo este pacote estd mascarada pelo aspecto homogêneo 
das rochas e pelo intenso fraturamento, mas ff observada mais facil· 
mente quando ocorrem intercalações entre as rochas psamlticas e os 
metessedimentos pellticos. Esse conjunto de metarenitos da regiâ'o de 
Barão de Melgaço e Mimoso, até a serra de Stío Jerônimo, foi conside
rado por luz et alíi (19801 como indiviso. 

Na borda da serra de São Jerônimo, nos extremos nordeste e noro
este das Folhas SE.21-X-A e SE.21-X-B, respectivamente, aflora um 
conjunto lito l6gico formado por metassiltitos, ardósias e filitos, com 
intercalações de metaranitos finos e metarcóseos. Morfologicamente, 
esta seqüência apresenta-se em forma de morros alongados segundo a 
direçtío NE, coincidente com a xistosidade e /ou planos axiais (Fíg. 
1.111. Estes morros têm encostas ravinadas e recobertas por graml
netu·que lhes emprestam um aspecto desnudo, razão por que sã'o co
nhecidos como "morros pelados". As rochas são geralmente micáceas, 
com estrutura xistosa e colorações cinza-eswrdeado a arroxeadas, pas
sando a ocre e amareladas quando decompostas e com aporte de 
óxidos e hidróxidos de ferro. Alterando-se com mais facilidade que 
os metarenitos, os metarc6seos e os metassilt itos, as ardósias e os fi
litos dão como resultado pequenos fragmentos tabulares, paralelos 
à xistosidade. lembrando "lasca de lenha". 

Na fazenda Santana do TéGuaral, à borda sul do batólito conheci
do como Granito São Vicente. encontram-ia metassedimentos do 
Grupo Cuiabá que. sob a ação de metamorf ismo de contato. trans
formaram'ie em hornfels. As melhores exposições, como a mostrada 
na Estampa 1.1V A. são vistas ao longo do córrego São José. Macros
copicamente estas rochas apresentam coloração preta a cinzHscu'râ, 
com ewntuais intercalações locais de cor cinza-claro, distinguindo-ia 
na composição crista is de quartzo, minerais mic:áceos e cordierita. 
Foram observados lajedos da hornfels fraturado , contendo fraturas 
preenchidas por wios e maSsas gran hicas. 

A leste da Provlncia Serrana. nos arredores da fazenda Espinhal 
(Folha SE21 -V-81, emergem algumas pequenas elevações na plan(cie 
pantaneira. O morro da Serrinha, urna dessas elevações, é alongado e 
orientado segundo direçãO NE, condicionada â foliação das rochas do 
Grupo Cuiabá que o compõem. S§o filítos quartzosos que chegam a se 



confundir com metarenitos sericlticos, com coloração acinzentada, 
passando a tons avermelhados, amarelados e esverdeados quando 
alterados. Finos grãos de quartzo, raras plaquetas de muscovita e pe
quenos cubos de pirita limonitizada compõem sua mineralogia. Inter
calados a este litótipo ocorrem pequenos bolsões e lentes de calcário 
cinza-escuro, compacto, uniforme, cortado por claras wnulas milimé
tricas de composição mais calcltica. 

No canto sudoeste da 'Folha SE .21-Z-C·, entre a Estação Porto Car
rero (E.F.NQ.B.) e a margem esquerda dQ rio Miranda, ocorrem meta
palitos dobrados de maneira normal e invertida, com intercalações de 
mármores calclticos e dolom(ticos. Essas rochas foram colocadas em 
contato tectônico· com a seqüência carbonática da Formação Boca i na 
através da Falha de Guaicurus. A foliação metamórfica desta conjunto 
diverge daquela verificada na porção norte da área, orientando-se se
gundo NNO. Este fato é observado com clareza na imagem de radar, 
graças ao alinhamento das elevações sustentadas pelos mármores cal
clticos e dolom(ticos, mais resistentes à erosão que as rochas ancai
xantes (Fig. 1.12). 

Entre os vários tipos litológicos que compõem o Grupo Cuiabá, 
alguns tiveram amostras analisadas petrograficamente. Os que apresen
taram maior número de variações composicionais foram os filitos, 
que representam um dos conjuntos mais abundantes, sendo encontra
dos de maneira dominante ou subordinada em quase todos os aflo
ramentos. Foram identificados os seguintes tipos: filito grafitoso, 
filito calc(fero, filito piritoso, quartzo-fengita filito e sericita-quart
zo filito. 

AI Filito grafitoso - Macroscopicamente é uma rocha com coloração 
negra a cinza-chumbo quando inalterada, e cinza-avermelhado e cre
me-amarelada, quando alterada. Possui estrutura foliada, granulação 
fina, untuosidade ao tato e brilho sedoso. Destacam-se sericita e opa
cos (grafite), como os componentes minerais fundamentais (em matriz 
argilosa). Ocasionalmente exibe pequenas porções lenticulares de na
tureza quartzosa, onde os grânulos de quartzo são bem arredondados 
e com boa seleção. Em lâmina delgada revela granulação fina, textura 
granolepidoblástica e composição formada por sericita, opacos (gra
fite), quartzo e feldspato. Finas lamelas de sericita, grãos de grafite 
e grãos angulosos e recristalizados de quartzo estão entremeados e se 
orientam segundo o plano da foliação. Paralelamente a essa foliação 
são encontradas wnulas descontfnuas de quartzo. São comuns os 
grãos de feldspato e quartzo dispersos, assim como I ameias de musco
vita e cristais arredondados. de zircão. As principais exposições dessa 
rocha verificam-se 20 km a noroeste da cidade de Poconé, no local 
conhecido como Salobra, no núcleo de uma estrutura anticlinal. 
Neste local as rochas apresentam foliação média com atitude N10° 
E/25°NO, acompanhando o trend estrutural exibido pelas rochas do 
Grupo Cuiabá, como visto na Figura 1.9. As fraturas mais conspícuas 
observadas nessa área têm direção N80°0 e são subverticais. Estas 
rochas, quando edafizadas, dão suporte a densa vegetação e áreas 
favoráveis para a agricultura. 

I 

Bl Filito calclfero -Em amostra de mão esta rocha possui coloração 
cinza-esverdeado, estrutura foliada, granulação fina a conglomerática 
e composição à base de: sericita, quartzo e fragmento de rocha. Ao 
microscópio revela granulação fina, onde I ameias de sericita e de clori
ta estão entremeadas com cristais de carbonato e grãos de quartzo 
e orientam-se em textura lepidoblástica. Grãos de quartzo e de félds
pato e fragmentos de rocha ocorrem dispersos, com granulação varian
do de areia grossa a fina. Os grãos de quartzo vão de arredondados a 
subarredondados, enquanto os de feldspato são angulosos e pouco 
alterados. Os fragmentos de rocha encontrados são de composição gra
nítica, carbonática e quartzítica. Além desses, constatam-se ainda zir
cão, turmalina, opaco e lamelas detríticas de clorita. 

C) F ilito piritoso - Ao iongo da rodovia MT -060, 26 km a norte de 
Pocom!, ocorrem exposições de rochas com coloração cinza-esverdea
do, granulação fina e estrutura foliada, constituída macroscopicamen
te por faixas ricas em quartzo e outras rícas em sericita. Associados às 
faixas micáceas ocorrem, disseminados, cristais cúbicos de pirita li
monitizada. Ao microscópio, esta rocha exibe textura granolepido
blástica, levemente microdobrada e constitulda por: sericita, quartzo, 
opaco, limonita, zircão e turmalina. r: representada por faixas ricas 
em sericita, dispostas em finas lamelas1 e faixas com concentrações de 
sericita e quartzo. Os cristais de opaco, poiquiloblásticos e limonitiza-

dos, com inclusões de sericita e quartzo, estão associados a faixas mi
cáceas, podendo, ainda, ocorrer em forma de pequenos cubos pouco 
alterados, dispersos pela rocha. A turmalina e o zircão são acessórios 
raros. 

DI Quartzo-fengita filito - Esta rocha foi caracterizada na borda oci
dental da Bacia Sedimentar do Paraná, na margem direita do rio Ne
gro, nas proximidades da fazenda Rincão (Folha SE.21-Z-DI. Possui 
coloração cinza-esbranquiçado, granulação fina, foliação incipiente e 
constitufda por quartzo e opacos, em amostra de mão. Em seção del
gada observa-se um arranjo lepidoblástico muito fino, crenulado, for
mado essencialmente por fengita, seguida de quartzo, com pontuações 
esparsas e orientadas de opacos. São visualizadas duas foliações na 
rocha. A primeira representa uma clivagem ardosiana (S, I. que desen
volve por crenulação uma xistosidade de plano-axial ortogonal. Nesta 
segunda foliação observa-se recristalização de mica. 

EI Sericita-quartzo filito - Rocha de coloração arroxeada, bem lami
nada, granulação muito fina, dobrada, mostrando níveis mais grossei
ros' de coloração esbranquiçada e composição à base de quartzo, seri
cita e opacos. Ao microscópio sua textura é granolepidoblástica, tem 
granulação fina, essencialmente constitufda por sericita, quartzo e 
opacó. O quartzo, componente principal, mostra-se em grãos anédri
cos estirados e fraturados, dispostos em matriz lepidoblástica ou for
mando níveis quartzfticos; neste caso exibe contatos suturados. A 
sericita forma faixas bem definidas, nas quais se distribuem clastos 
de quartzo, manchas de opacos e pontuações esparsas de clastos de 
turmalina e zircão. O opaco ocorre também nas faixas quartzfticas, 
onde é observada maior presença de quartzo e ausência de mica. 

Os xistos representam o termo metamórfico de mais elevado grau, 
dentro da seqüência metassedimentar do Grupo Cuiabá. Sua distribui
ção é mais freqüente junto à borda noroeste da Bacia Sedimentar do 
Paraná e diminui gradativamente em direção a noroeste, nos arredores 
da Provfncia Serrana. Duas variedades petrográficas foram caracteri
zadas: 

AI Biotita-sericita-quartzo calcoxisto -Foi amestrada nos arredores 
da fazenda Nambi, a leste da extremidade sul da Provlncia Serrana 
(Folha SE.21-V-B). Possui coloração cinza-esverdeado, granulação 
fina, estrutura foliada e composição macroscópica à base de carbonato 
e quartzo. Estudada ao microscópio mostra estrutura foliada, granula
ção fina e textura granolepidoblástica. Constitui-se essencialmente por 
cristais de carbonato, entremeado por cristais de quartzo anédricos 
recristalizados. Subordinadamente têm-se finas lamelas de biotita e se
ricita, orientadas segundo o plano de fo liação. Lamelas detríticas de 
biotita, parcialmente cloritizadas, além de muscovita, ocorrem dis
postas ao acaso. Também dispersos existem zircão, turmalina e apa
tita, em cristais subédricos. São' encontrados ainda cristais de feldspa
to potássico e de plag ioclásio. 

Bl Clorita-muscovita-biotita-quartzo xisto -Amostrado na borda oci
dental da Bacia Sedimentar do Paraná, este litótipo possui estrutura 
foliada, granulação fina, coloração cinza-médio e composição macros
cópica à base de quartzo e minerais micáceos finos. O estudo da lâmi
na delgada revelou granulação fina, textura granolepidoblástica e com
posição à base de quartzo, biotita, muscovita, clorita e plagioclásio. O 
quartzo ocorre em forma de grãos recristalizados, entremeados por 
cristais de plagioclásio, e tem contatos planos e imbricados. Dispõe-se 
em estreitas faixas orientadas, alternadas com faixas micáceas consti
tuídas por biotita, muscovita e clorita. O plagioclásio exibe-se às vezes 
com gemi nação da Albita. Pequenos cristais de turmalina zonada, apa
tita e zircão são comuns. São freqüentes vênulas dé quartzo e carbona
to, com granulação média, concordante com a foliação. 

As ardósias são outro litótipo muito comum na seqüência do 
Grupo Cuiabá e podem ser observadas nos arredores de Poconé e de 
Barão de Melgaço, na serra do Brigadeiro e no vale do rio Miranda. Ge
ralmente exibem coloração cinza-esverdeado, granulação fina e estru
tura xistosa. Quando fraturadas partem-se em fragmentos tabulares, 
com aspecto similar a "lasca de lenha". Em seção delgada alguns 
exemplares mostraram textura granolepidoblástica fina, constituida 
essencialmente por grãos de quartzo orientados e estirados, dispostos 
em matriz micácea (sericital com alguma clorita, bem ponteada por 
opacos. A matriz é composta por micas muito finas, com contribuição 
de material sfltico, que exibe grãos recristàlizados bem desenvolvidos. 
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Fig. 1.13 - Província Serrana. Observar os dobramentos holomórficos do Grupo Alto Paraguai (pSm, p6ar, p6r. p€8) e as extensas falhas inversas ou de empurrão, localmente 
truncadas por falhas transcorrentes de pequeno rejeito. Folha SE21·V·B. 

56/GEOLOGIA 



Fio. 1.13- Conclusao. 
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Os processos deformacionais são evidentes nos grãos de quartzo, que 
se apresentam estirados e quebrados, e pela presença de sombra de 
pressão. Opacos, titanita e turmalina são registrados como acessórios. 

Os metarenitos expõem-se. principalmente no quadrante nordeste 
da Folha SE.21-X-A, sustentando a serra çle Mimoso, os morros Bocai
úva e São José e a morraria de Barão de Melgaço, entre outras daque
la área. Também foi caracterizado no interior da Provlncia Serrana, no 
núcleo da Anticlinal da Jacobina e nas proximidades da serra do Lam
bari. Em afloramento mostram-se duros, com coloração geralmente 
branca e tonalidades róseas e amareladas. São fórmados essencial
mente por grãos de quartzo razoavelmente selecionados, cimentados 
por sflica. Subordinada mente observam-se minerais micáceos e grãos 
feldspáticos comumente caulinizados. São freqüentes veios de quartzo 
leitoso, muitas vezes drusiformes, com largura variando de 1 mm a 10 
em. Uma amostra de metarenito proveniente da Anticlinal da Jacobi
na foi analisada em seção delgada e apresentou textura elástica orien
tada, com composição mineral à base de quartzo, quartzito, sericita e 
óxido de ferro. Este conjunto elástico revela níveis de granulação fina 
a média, compostos por grãos que vão de arredondados a semi-angulo
sos, soldados por sflica. Os litoclastos de quartzito são bastante escas
sos, enquanto a ser i cita ocorre em forma de filmes f in lssimos borde
jando alguns grãos quartzosos. Os óxidos de ferro representam 
pequenas manchas ou impregnações, com disposição caótica. 

Os metarcóseos observados possuem coloração cinza-esverdeado e, 
quando alterados, castanha e avermelhada; móstram-se compactos, 
com estrutura foliada e composição por quartzo, feldspatos e minerais 
micâceos. Algumas amostras ao microscópio nivelaram textura elástica 
orientada, mal selecionada, formada essencialmente por fina massa sil
toargilosa, com clastos tamanho areia. As frações areia e silte são for
madas por fragmentos de quartzo, plagioclásio e feldspato alcalino, 
angulosos e subarredondados, e por argila. Discreta orientação dos 
constituintes elásticos e das micas autigénicas (clorita e sericita) evi
denciam possível metamorfismo incipiente. São observados opacos 
disseminados e/ou ponteando a rocha, bam como titanita, apatita, 
epídoto, carbonato e muscovita, distribuídos aleatoriamente. 

Os quartzitos geralmente ocorrem associados aos metarenitos, 
representando termos litológicos que sofreram atuações metamórficas 
pouco mais enérgicas que aqueles. Essas rochas foram observadas, 
entre outros locais, na auréola de metamorfismo gerada pela intrusão 
granítica dê São Vicente. Macroscopicamente são rochas duras, ho
mogêneas, com coloração geralmente cinza-esbranquiçado e composi
ção à base de grãos de quartzo fino, imersos em matriz quartzosa jun
tamente com minúsculas plaquetas de sericita. Finos veios de quartzo, 
aproximadamente paralelos entre si e também entrecruzados, cortam 
a rocha. Ao microscópio observa-se um conjunto com textura elás
tica recristalizada, mostrando uma certa orientação. Mineralogicamen
te estão formados por grãos de quartzo, núcleos de. sflica microcris
talina e pontuações um tanto espaçadas e orientadas de sericita. Opa
cos encontram-se amplamente distribuldos, enquanto zircão e turma
lina são vistos de maneira esporádica. Os grãos de quartzo possuem 
formas irregulares, estão bem soldados, com granulação variando de 
areia muito grossa a silte. Os grãos maiores estão visivelmente orienta
dos. Veios submilimétricos de quartzo neoformado cortam transver
salmente a rocha. 

Os metassiltitos são rochas muito freqüentes e comumente estâ'o 
associados aos metarenitos e aos quartzitos. Em alguns afloramentos 
estas rochas revelaram-se duras, com aspecto ferruginoso, estrutura 
laminar, fraturadas e com coloraçâ'o cinza-escuro passando a tonali
dades avermelhadas nas zonas de aporte de óxido de ferro. Na compo
sição identificam-se grãos de quartzo e finíssimas plaquetas de mica. 
Em seção delgada as amostras estudadas revelaram um conjunto de 
textura granolepidoblástica fina, constituída por palhetas de sericita, 
dispostas de maneira orientada, por grãos de quartzo, de biotita e pon
tuações de clor,ita, turmalina e zircão. Amplamente disseminados na 
rocha são observados opacos (óxido de ferro). A biotita, em finas ta
melas anédricas discretamente orientadas, aparece permeando a seri
cita e o quartzo, os quais podem constituir conjuntos-uniformes onde 
a sericita destaca-se de maneira orientada. O óxido de ferro eventual
mente ocorre de modo concentrado, formando manchas bem desta
cáveis. O quartzo pode ser encontrado algumas vezes formando níveis 
mais ou menos individualizados. 

Algumas amostras de metassiltitos ooletadas no núcleo da Anti
clinal da Jacobina, no leito do córrego Laje (Folha SE.21-V-B), reve-
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laram aspectos microestruturais interessantes. Em seção delgada uma 
delas apresentou mineralogia formada por quartzo, feldspatos (plagio
clásio e feldSpato K), carbonato, sericita, clorita, epldoto, zircão, tita
nita e argila. Concordante com o acamamento (Sol, indicado pela 
alternância de níveis argilosos e síltico-àrenosos, observa-se a distri
buição dos clastos de quartzo, feldspato, zircão e titanita, imersos em 
material siltoargiloso ou carbonático, com cristalização de micas 
(clorita e fengita). Este acamamento está dobrado de maneira assi
métrica, mostrando fechamento completo. Ao que parece o desenvol
vimento de cristais de clorita foi efetuado por processos diagenéticos 
e/ou sintectônicos com o esforço Ft, que gerou a supertrcie St (c! i va
gem de acamamento). Esta superflcie é representada pela distribui
ção de clorita, que aparece concordante com a supertrcie So. Uma 
supertrcie penetrativa S2 , tipo clivagem ardosiaml, é observada em 
alguns tocais formando um ângulo de aproximadamente 30° com S0 . 

Esta superffcie 'está representada por fengita. O esforço F2 que gerou 
essa superffcie deformou a clorita. Esta superffcie é pouco discern ível 
nos estratos de composição mais arenosa, tornando-se mais nítida nas 
camadas de composição pelftica. O epídoto está amplamente distri
buído, observando-se, ainda, raros grãos de quartzo, com sombra de 
pressão mal desenvolvida, assim como pontos isolados de zircão e tita
nita leocoxenizada. Das observações sobre a microtectônica, verificou
se que a superflcie s1 é, na maioria das vezes, paralela a S0 e aproxi
madamente perpendicular a F 1 • O esforço F2 tende a ser perpendicu
lar a Ft. 

Metagrauvacas foram identificadas na fazenda Santana do Taqua
ral, no extremo nordeste da Folha SE.21-X-A, e em diversos locais à 
borda noroeste da Bacia Sedimentar do Paraná. Em amostras de mão 
apresentam textura fina, coloraçâ'o acinzentada e composição à base 
de quartzo, feldspato e minerais máficos. Ao microscópio observa-se 
textura elástica metamorfizada e alterada, granulação tamanho areia 
muito fina a média e assembléia mineral composta por plagioclásio, 
feldspato alcalino, quartzo e pontuações aleatórias de biotita cloritiza
da, clorita e sericita. Os feldspatos estão alterados dando como 
resultado minerais argilosos, sericita e epídoto. A sericita, bem desen
volvida, apresenta-se em forma de clastos. Os acessórios presentes são 
opacos, apatita e titanita, dispersos aleatoriamente ou associados a 
clorita. 

Os mármores calcíferos e dolomíticos verificam-se principalmente 
na região centro-norte da área, à margem direita do rio Paraguaizi nho 
(Folha SE.21-V-B) e nas imediações da rodovia MT -451 (Folha SE. 
21-X-Al. e na região sul, entre a borda oriental do Planalto da aodo
quena e o rio Miranda (Folha SE.21-Z-C). Estão sempre intercalados 
a seqüéncias de filitos e ardósias, dispondo-se paralelamente à foliação 
daqueles, e se sobressaem topograficamente devido a sua maior resis
tência aos processos intempéricos. Dependendo de sua composição, 
possuem cores que vão de cinza-claro, quando dolomíticos, a 
cinza-escuro, quando calclferos. Estão cortados por vênulas de calcita 
de cor creme, algumas drusiformes. 

Também intercalados a filitos foram observadas ocorrências de me
taparaconglomerados, como por exemplo no Km 37 da rodovia MT-
451 (trecho Cangas-Sete Porcos, Folha SE.21-X-A). Neste local cons
tata-se a rocha com matriz de granulaçâ'o slltico-arenosa, contendo 
quartzo e minerais micáceos, dispostos orientada mente segundo a to
fiação geral dos filitos encaixantes. Os seixos têm composição variada 
e aparentemente sofreram deformações, alguns dos quais alinharam-se 
paralelamente à foi i aÇão. Entre os componentes rudáceos identificaram
se fragmentos de filito carbonoso ou grafitoso, filito sericltico, filito 
quartzoso, metarenito, quartzo leitoso e grãos de feldspato cauliniza 
do. De acordo com a caracterização proposta por Luz et alii (1980). 
esses metaparaconglomerados pertencem à Subunidade p€c3 do Grupo 
Cuiabá. 

Em áreas restritas e localizadas, alguns metassedimentos do Grupo 
Cuiabá transformaram-se em hornfels, em decorrência dos eventos 
magmáticos já mencionados. A principal dessas áreas circunda o bató
lito granítico de São Vicente. Nas imediações da fazenda Santana do 
Taquaral, às margens do córrego São José (Folhas SE.21-X-A e SE.21-
X-B), observou-se parte da auréola de metamorfismo de contato com 
aproximadamente 300 m de largura. As amostras de hornfels 
coletadas nessa área apresentam macroscopicamente coloração escura, 
granulação fina a afanltica, com grumos de cordierita e em alguns ca
sos exibem incipiente estratificação reliquiar. Ao microscópio apresen
tam textura granoblástica poiquiloblástica, constitulda por cristais ané-



dricos de quartzo e feldspatos, cristais de biotita e de cortlierita, sendo 
que estes Clltimos podem formar poiquiloblastos de tamanho m41dio, 
oontendo inclus6es de quartzo, opacos, feldspato, epldoto e biotita. 
Os feldspatos são finos e mostram-se geminados ou nfo, sendo $ua 
caracterizaçlo diflcil. Geralmente não apresentam inclusões tão abun
dantes quanto a oordierita. A biotita, em finas lamelas anédricas a 
slbédricas, dispõe-se orientada mente, exibe pleocro lsmo wriando de 
amareloi)lllido a castanho, e quando inclusa em cortlierita é menos 
desenvolvida. A ela geralmente se associam ep ldoto, opacos, turmalina 
e apatita. Cristais anédricos de muscovita são enoontrados esparsamen
te distribuldos. 

Uma outra amostra de hornfels coletada na área adjacente ao Gra· 
nito Rio Negro (Folha SE.21 -Z-DI rewlou textura granoblástica com 
tendência poligonal, mostrando por wzes faixas gra~lepidobldsticas, 
em disposiçfo alternada. Nas faixas granoblásticas predomina o quart· 
zo e nas outras predominam as micas. O quartzo em geral constitui o 
principal componente, seguido de biotita e muscovita, com freqüentes 
pontuações de andaluzita, plagioclásio, turmalina e opaco~. além de 
escassas aparições de zircão. O quartzo apresenta-se em cristais recris
talizados euédricos, constituindo nlwis e também exibindo formas 
suturadas, quando intimamente associado às micas. A biotita, com 
pleocro(smo marrom-escuro a avermelhado, encontra-se associada a 
muscovita. Este último mineral, quando com granulação mais fina, 
pode mostrar aspecto iibroso. Pequenos porfiroblastos anédricos de 
andaluz i ta, orientados, muito fraturados, estão esparsamente d istribu (. 
dos em meio às micas, tál como a turmalina, que aparece em grãos 
finos, anédriços a ·euédricos. O zircão encontra-se geralmente incluso 
em biotita. 

As estruturas que al)(esentam as rochas do Grupo Cuiabá, em 
deoorrência do metamorfismo regional de baixo grau a que foram sub
metidas, evidenciam a atuação de três esforços compressi~oUs princi
pais. As informações mais interessantes sobre essas fases de deforma
ção, abrangendo os domlnios da área mapeada, dewm-se a Luz ar ali i 
(1980). Segundo esses autores, todas as fases mostram caractedsticas 
de dobramento holomOrfico conforme a classificação de Beloussov 
(1962). A primeira, que ocasionou o metamorfismo à fácies xistos 
verdes (subfácies quartzo-sericita-clorita) e ·dobramentos simétricos 
e assimétricos, desenvolveu uma foliação de plano axial (51 ), com ati
tude geral N40°-50°E/45°-60°SE, paralela à qual formaram-se veios 
de quartzo de segregação. A segunda fase estabeleceu dobramentos 
dos tipos isoclinal, assimétrico e localmente recumbente e o apareci
mento de nova foliação (52 1, superimposta à primeira, com atitude 
geral N40° -60°E/60°NO. Esse segundo esforço, com vergência 
contrária ao precedente, dobrou ainda os veios de quartzo de segrega
ção. O terceiro evento tectoorogenético, de acordo com a descrição 
de Luz et alii (1980}, é assinalado como uma cliiiiiQem de crenulação 
(53) quase semi)(& descontlnua e pouco penetratiw, que se destaca 
melhor nos filitos. Esta foliação tem atitude geral N35°·45°E/00°-
650SE e, como a da primeira fase, resultou de um esforço dirigido 
para noroeste. Allfm dessas foliações principais, originaram-se linea
ções secundárias é, durante as fases coml)(essiws, as rochas do Grupo 
Cuiabá também foram afetadas por falhamentos dos tipos inverso 
e/ou de empurrão, normal e transcorrente. 

A diversificação litológica existente no pacote condicionou 
padrões dé dobramentos diferenciados. Assim, ·as rochas de maior 
oompetência, como os metarenitos, os quartzitos, os calcários e os 
xistos, deformaram-se de maneira mais rfgida que as incompetentes 
(filítos e ardósias), as quais, mais dobradas, exibem um grau de fratu
remento menor. No que diz respeito;} geometria, as rochas do Grupo 
Cuiabá estão dobradas de maneira cilfndrica planar e nfo planar, se
gundo a classificação apresentada por Loczy & Ladeira (19761. po
dendo evoluir, localmente, para dobras.acillndricas planas. A configu
ração das dobras M'o á oonspfcua, devido ao elewdo grau de 
denudação que as rochas sofreram, mas, em alguns locais, podem ser 
visualizadas também em imagem de radar, especialmente quando os 
termos litológicos sá"o mais resistentes aos processos erosivos. Nesses 
ca10s, como o da Figura 1.10, são perfeitamente caracterizadas as 
zonas periclinais. · 

1.2.5.6 - Ambiente.de sedimentação 

O ambiente de sedimentação do Grupo Cuiabá ainda é motiva de 
controv6rsia e dóvidas no seio da comunidade geológica, devido, entre 

outros aspectos, a dificuldades de caracterizaçtses petrográficas, face 
ao grau de intemperismo das rochas e à falta de informações que pos
sibilitem estabelecer seguramente a base e o topo da unidade. Cons
titui um espesso pacote de rnetassactimentos de oomposição wriada, 
que atingiu a fácies xistos wrdes, grau baixo, e foi intensamente 
dobrado e fraturado, em três episódios tactoorogenéticos. Esses es
forças resultaram em uma certa complexidade estrutural, que tem 
dificultado sobremaneira o entendimento da estratigrafia e o mecanil'
mo de sua deposiçélo. 

Diwrsos pesquisadores têm-se dedicacto a esse assunto. Almeida 
(1954), embora considerasse insuficiente os dados e conhecimentos 
sobre as rochas da Seqüência Cuiabá, para concluir com segurança seu 
ambiente gerador, relatou que: "As estruturas sadimentares observa
das, a espessura, a uniformidade e a natureza litológica da Série Cuia
bá deixam supor uma sedimentação predominante, senão inteiramente 
marinha, em mares epicontinentais pouco profundos, possivelmente 
em clima frio, o bastante para não favorecer a deposição de calcário". 
Posteriormente, Almeida (1964a) afirmou que aquele conjunto de 
rochas metassedimentares representaria os primeiros depósitos que 
se acumularam em uma grande faixa de dobramentos orogênicos, ã 
qual atribuiu o nome Geossincl lneo Paraguaio. No ano seguinte, Al
meida (1965b) assim caracterizou essa unidade geotectõnica: "!: uma 
faixa de dobramentos lineares, complicados por falha de empurrão, 
afetando espessura de mais de 10.000 metros de sedimentos marinhos 
eocambrianos e cambrianos, que se estende em arco, através de 1.500 
quilômetros no Estado de Mato Grosso, entre os vales dos rios Apa e 
das Mortes". De acordo com Almeida (op. cit.l, nas regiões internas 
deste aroo, domlnio do Grupo Cuiabá, depositaram-se sadimentos 
detr lticos, alguns dos quais, como grauwcas intercaladas a filitos, 
foram interpretados como resultantes de correntes de turbidez, gera
das por deslizamentos submarinos nos fundos instáwis do geossincll
neo. Aquele autor admitiu para quase toda a seqüência o caráter de 
flysch e, por não ter identificado a presença de produtos wlcânicos 
associados a esses depósitos, considerou que a sedimentação proces
sou-se em ambiente miogeossincfinal. 

A auséncia de sedimentos carbonetados nas seqwncias do Grupo 
Cuiabá levou Vieira (1965b) a sugerir uma sedimentação em ambiente 
marinho, com clima frio. Olivatti (1976), ao caracterizar uma seqüên
cia vulcanossedimentar na base da unidade, na região de Bom Jardim 
de Goiás, atribuiu-lhe deposição em ambiente eugeossinclinal. No
gueira et alií (1978), com fulcro em suas obserwções litológicas e es
truturais , postularam deposição em ambiente geossinclinal com sedi· 
rnentação verificada em. calha eugeossinclinal, devido à presença de 
intercalações básicas nos metassedimentos do Grupo Cuiabá, encon-

· tr~as na região de Bonito (MS). · 

Luz er alíl (1980) reconheceram no Grupo Cuiabá nove subunida
des litoestratigrllficas e awntaram a hipótese da existência de dois 
ambientes de deposição para essas rochas. Assim, para um conjunto 
de subunidades, onde são encontrados filitos sericlticos, grafitosos 
e conglomenlticos, metarenitos, metarenitos arcoseanos, metarc6-
seos, lentes de mlfrmores, metaconglomerados, metarcóseos e filitos 
calclferos como litologias principais, sugeriram ambiente marinho 
oom instabilidade tectônica, que deu origem a correntes de turbidez, 
e com per lodos de quietude tectônica. Para o outro conjunto litológi· 
co, composto por metaparaconglomerados petrom(ticos oom raras 
intercalações de filitos e metaranitos, sugeriram "ambiente de sedi· 
mentação glaciomarinha, possivelmente associado a grandes!'.massas 
de gelo, flutuantes". 

Devido ã escala do mapeamento, não se subdividiiJ o Grupo Cuiabá 
e tampouco foi poss(wl caracterizar a base e o topo da seqwncia. 
Apenas localmente definiram-se posições estratigráficas para alguns 
oonjuntos litol6gicos, via de regra onde as dobras puderam ser verifica
das .em sua amplitude. A interpretação dos dados coligidos no presen
te trabalho permite supor que a sedimentação do Grupo Cuiabá tenha 
se processado em ambiente marinho, ·com instabilidade tectônica e 
influências glaciais, localmente. Este ponto de vist~ coincide com o de 
Luz er alii (op. cit. l mas, como eues, os autoras sio cautelosos na afir
mação, reconhecendo a necessidade de dados adicionais para a perfeita 
caracterização do ambiente de deposição das litologias que compõem 
o Grupo Cuiabá. 
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1.2.6 -Grupo Corumbá 

1.2.6.1 -Generalidades 

As rochas calcárias e dolomfticas que ocorrem na porção noroeste do 
Estado de Mato Grosso do Sul (observadas inicialmente às margens do 
rio Paraguai, na região de Corumbá, de Albuquerque e de Coimbra) 
têm sido descritas desde o século passado. As primeiras investigações 
a respeito são atribuídas a Francis de Castelnau (1845, apud Oliveira & 
Moura, 1944). Fonseca (1880) fez interessantes relatos dessas rochas, 
com destaque para a Gruta Ricardo Franco (ex-Gruta do Inferno), si
tuada próximo ao Forte de Coimbra, e mencionou as grandes caieiras 
da região de Corumbá, como uma das principais atividades econômi
cas naquela ocasião. Evans (1894) descreveu-as sob a denominação 
de "Corumbá Limestone" e correlacionou-as às do alto vale do rio 
Paraguai, que chamou de "Arara Limestone". 

Lisboa (1909) correlacionou as rochas carbonatadas de Corumbá 
com as da serra da Bodoquena e as englobou em uma mesma unidade, 
que designou Série da Bodoquena. Para aquelas rochas este autor pre
servou o nome Corumbá, anteriormente proposto por Evans (1894), e 
incluiu também, em sua Série da Bodoquena, os calcários da localida
de de Araras e todos os demais encontrados na "baixada do Alto 
Paraguai". Lisboa (1909) observou, contudo, que estudos de detalhe 
posteriores poderiam permitir subdivisões naquela série. Oliveira 
(1915) também aludiu às rochas calcárias do Forte de Coimbra e do 
morro Grande, de Albuquerque, de Ladário e de Corumbá e à presen
ça de grutas calcárias a leste de Cáceres, as quais não pôde visitar. 

Paiva & Leinz (1939) referiram-se à série "Calcário de Bodoquena" 
como o conjunto composto "principalmente de dolomitos, calcários 
dolomfticos, folhelhos, e subordinadamente de arenitos", cuja princi
pal exposição é a serré! da Bodoquena, e indicaram as observações de 
Lisboa (1909) como as mais importantes já efetuadas. Esses autores 
mencionaram ainda a possibilidade desta série ser distinta da forma
ção que inclui as rochas carbonatadas que existem em torno de Co
rumbá e de Puerto Suarez, na Bolfvia. 

Ave li no Ignácio de Oliveira e Pedro de Moura, em 1941, estudaram 
as várias ocorrências de calcârios e dolomitos da "Série da Bodoque
na" na região noroeste do Estado de Mato Grosso do Sul. Verificaram 
também essas rochas em território boliviano, até Yacuces, ao longo 
da estrada de ferro Brasii-Bolfvia. Os resultados dessa pesquisa, divul
gados por Oliveira & Leonardos (1943) e por Oliveira & Moura 
(1944), concordam com as observações efetuadas por Lisboa (1909) 
e outros, porém aquelas rochas foram descritas sob a denominação de 
Série Corumbá, por considerarem o nome Corumbã prioritário. Olivei
ra & Moura (1944) inclufram ainda na Série Corumbá os calcários que 
aparecem a norte, na serra do Tombador e na localidade de Guia a 
40 km a norte de Cuiabá. Segundo esses autores, no ano de 1941 
outros estudiosos investigaram os calcários e dolomitos na região de 
Corumbá, tais como John van Nostrand Dorr 11, Fernando Flávio Mar
ques de Almeida, Octãvio Barbosa, Aluizio Licfnio de Miranda Barbo
sa e Eudes Prado Lopes. 

Dorr li (1945) designou aquelas rochas de Formação Corumbá. Al
meida (1945) adotou a designação "Série Bodoquena" e reconheceu 
na região de Corumbá dois grupos litologjcamente distintos: um infe
rior, dominantemente dolomftico, para o qual propôs o nome Grupo 
Bocaina, e um superior, formado por uma seqüência de calcãrios calei
feros, folhelhos, siltitos e arenitos, com delgadas camadas de gipsita, 
que denominou. Grupo Tamengo. Admitiu serem ambos de idade 
próxima, possivelmente ordoviciana. Em território boliviano adjacen
te, Ahlfeld (1946) descreveu os calcârios sob a denominação de Série 
Corumbá, conforme Oliveira & Leonardos (1943). Barbosa (1949) 
apresentou dados sobre perfis de poços para água subterrânea, realiza
dos em diversas localidades bolivianas, através dos quais constatou a 
passagem dos calcários de Corumbá a folhelhos, para ocidente, con
firmando as conclusões de Almeida (1945) a esse respeito. Barbosa 
(1949) adotou o termo Série Corumbá e tratou as subdivisões propos
tas por Almeida (1945) como formações. 

• Barbosa (1957) constatou que, embora existissem semelhanças nas 
litologias das Séries Corumbá e Bodoquena, esta última possui a orien
tação e estilo tectônico co'mpletamente diferentes da anterior e seria 
mais metamórfica. Por essas razões, considerou-as distintas e admitiu 
idade cambriana para a Série Corumbá e pré-cambriana para a Bodo
quena. 
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Beurlen & Som me r ( 1957), com base na presença de estruturas es
tromatol fticas do gênero Au/ophycus nos calcários de Corumbá, e em 
outras observações de caráter estrutural e litológico, admitiram serem 
esses calcários mais jovens que os da Bodoquena. Para os desta serra 
atribufram idade pré-cambriana e aos outros possivelmente cambriana. 
Esses autores inclinaram-se a adotar a idéia de Paiva & Leinz (1939) 
de que os calcários da Bodoquena e de Corumbá não seriam correla
cionáveis. 

Maciel (1959) descreveu margas e dolomitos da Série Bodoquena 
no morro do Puga, à margem direita do rio Paraguai, próximo a Porto 
Esperança, e caracterizou, na base desse morro, sotopostos às margas 
e dolo mitos, cerca de 95 m de tilitos. Para essas rochas de origem gla
cial propôs a denominação de Formação Puga, considerando-a a se
qüência basal daquela série. Weiss & Sweet (1959) chamaram Grupo 
Corumbá à seqüência de rochas carbonáticas com intercalações e/ou 
sotopostas a folhelhos e arenitos que ocorre nas adjacências da morra
ria de Mutum (Bolfvia), a sul de Puerto Suarez, estendendo-se para a 
região de Corumbá. 

Almeida (1965a), com base em estudos realizados na serra da Bo
doquena e adjacências, reconsiderou o nome Corumbá para a Série da 
Bodoquena de Lisboa (1909). Tratou todas as rochas dessa seqüência 
como um grupo, no qual distinguiu quatro formações, assim deno
minadas da base para o topo: Cerradinho, Boca i na, Tamengo e 
Guaicurus. A primeira é um conjunto de litologias variadas que inclui 
sedimentos arenosos e argilosos, calcários, dolomitos e camadas de 
sflex. A segunda e a terceira correspondem aos "grupos" Bocaina e 
Tamengo definidos anteriormente pelo mesmo autor na região de Co
rumbá (Almeida, 1945). Almeida (1965a) observou que, no Planalto 
da Bodoquena, os dolomitos constituem as rochas predominantes. 
Á quarta e última formação - a Guaicurus -é composta essencial
mente por sedimentos pelfticos com metamorfismo de baixo grau 
(ardósias e filitos). As rochas dessa seqüência de topo haviam sido an
teriormente englobadas na Série da Baixada Paraguaia (equivalente ao 
Grupo Cuiabá) de Lisboa (1909). Almeida (1965a) identificou tam
bém algumas ocorrências da Formação Puga no interior da serra da 
Bodoquena, sotoposta à Formação Cerradinho, porém não incluiu 
aquela formação no seu Grupo Corumbá. Todavia indicou a presença 
da Formação Cerradinho na base do morro do Puga, recobrindo os 
tilitos. Almeida (op cit.) supôs ter esclarecido as questões relativas 
à correlação entre as séries Corumbá e Bodoquena e fez comparações 
entre a Formação Cerradinho e as rochas carbonatadas da Série ltapo
cumi, que ocorrem a sul do rio Apa, na República do Paraguai. Em 
outros trabalhos em que discorreu sobre as rochas do Grupo Corum
bá, Almeida (1965b e 1967), por exemplo, considerou-as representan
tes dos depósitos marinhos da porção externa do Geossincl fneo Para
guaio (ou Paraguai-Araguaia), unidade geotectônica que havia carac
terizado em 1964, 

Após os estudos sistemáticos realizados por F.F.M. de Almeida, 
poucos conhecimentos sobre o Grupo Corumbá foram adicionados. 
Corrêa et a/ii (1976) fizeram levantamentos geológicos em toda a 
área abrangida por aquelas rochas, desdi,! as adjacências da lagoa 
Uberaba (a norte) até o rio Apa (a sul) e, com base em suas observa
ções, propuseram outra subdivisão para o Grupo Corumbá. Para esses 
autores, os calcários e filitos da Formação Tamengo e os filitos da 
Formação Guaicurus de Almeida (1965a), definidas a leste da serra da 
Bodoquena, fazem parte do Grupo Cuiabá, como anteriormente havia 
suposto Lisboa (1909), entre outros. O comportamento estrutural 
dessas unidades também foi alterado, visto que, originalmente, ambas 
foram assinaladas em uma estrutura sinclinal - a sinclinal de Guaicu
rus (Almeida, 1965a) -·e passaram, como Grupo Cuiabá, a formar 
uma anticlinal com flanco invertido De outra forma, Corrêa et a/ii 
(1976) enquadraram os folhelhos, os calcários e os arenitos subordi
nados que caracterizam a Formação Tamengo, nos arredores de Co
rumbá, na Formação Cerradinho. Assim sendo o Grupo foi redefinido 
como constitufdo pelas Formações Puga, Cerradinho e Bocaina. Oli
vatti (1976) sugeriu a unificação do Grupo Alto Paraguai de Figueire
do & Olivatti (1974), estabelecido na Provlncia Serrana, com o Grupo 
Corumbá de Corrêa et ali i (1976) e propôs conservar essa última deno
minação para todo o conjunto, que ficou constitufdo, da base para 
o topo, pelas Formações Puga, Cerradinho, Bocaina, Araras, Raizama 
e Diamantino. Nogueira et a/ii (1978) aceitaram a subdivisão de 
Corrêa et a/ii (1976) para a seqüência de rochas dominantemente car
bonatadas que ocorre na serra da Bodoquena. Recentemente 



Schobbenhaus Filho & Oliva (1979) e Schobbenhaus Filho & Soares 
(1979) englobaram no Grupo Corumbá formações do Grupo 'Alto 
Paraguai e apresentaram uma subdivisão para o Grupo Corumbà em 
cinco formações, a saber: Puga, Cerradinho, Araras, Raizama e Dia
mantino. 

Walde & Oliveira (1980) encontraram, na regiãO do morro do Uru
cum, evidências de interdigitaçâí:J entre as unidades basais dos Grupos 
Corumbá e Jacadigo e sugeriram englobar esses grupos em um só, sob 
a denominaçãO Corumbá, constituindo cada qual uma fácies. A Fácies 
Corumbá seria integrada pelas Formações Puga, Bocaina e Tamengo. 
Esta proposição, contudo, ainda não foi integralmente estabelecida 
e novas pesquisas a respeito estão sendo executadas por Walde (in
formação verbal) e colaboradores. 

No presente mapeamento, com base nas observações de campo e 
na análise dos trabalhos preexistentes, verificou-se que as seqüências 
de rochas elásticas e carbonáticas recentemente englobadas no Grupo 
Corumbá (Schobbenhaus Filho & Oliva, 1979) devem ter um trata
mento distinto. Conforme alertou Almeida (19'64a), não existe conti
nuidade ffsica visfvel nem equivalência direta entre as seqüências que 
constituem a Prov(ncia Serrana, na porção norte da área, e as que con
figuram o Planalto da Bodoquena, a sul, e os relevos de rochas carbo
náticas da região de Corumbá. Na primeira regiãO caracteriza-se con
forme será abordado adiante, o Grupo Alto Paraguai, represe~tado 
na área pelas Formações Moenda, Araras, Raizama e Sepotuba, em 
ordem cronoestratigráfica crescente. Na segunda prevalece o Grupo 
Corumbá. Sobre esta área tem-se que admitir que existiram diversos 
equ fvocos ou dúvidas entre os vários pesquisadores que a estudaram. 

Os dados obtidos neste trabalho permitiram esclarecer a maior par
te das dúvidas deixadas principalmente por Corrêa et alii (1976) e 
Schobbenhaus Filho & Oliva (1979 ). Com respeito aos primeiros, veri
ficou-se que os mesmos, na região de Corumbá, inverteram a estrati
grafia já consagrada ao suprimirem a Formação Tamengo, denominan
do suas rochas de FormaçãO Cerradinho. Naquela área, sem ter contato 
por falhas, os dolo mitos da Formação Bocaina estão sempre sotopos
tos aos calcários calc(feros, folhelhos e arenitos finos da Formação 
Tamengo, conforme descrito entre outros por Almeida (1945), Bar
bosa (1949) e Walde & Oliveira (1980), Corrêa et a/ii (1976) suprimi
rám também as Formações Tamengo e Guaicurus mapeadas por Al
meida (1965a) na área adjacente à borda leste do Planalto da 
Bodoquena e as rochas dessas formações voltaram a integrar o Grupo 
Cuiabá. Sobre essa questão, os dados de campo coletados na área ma
peada foram insuficientes para julgar qual a interpretação correta, 
visto que a distribuição dessas rochas é restrita e existem poucos aflo
ramentos, dificultando a comparação com os metassedimentos tfpicos 
do Grupo Cuiabá. Os levantamentos realizados a sul da área por Araú
jo et ali i ( 1982) confirmaram a interpretação de Corrêa et ali i (1976) 
e, por essa razão, adotou-se também esta interpretação no presente 
mapeamento. Outrossim, foi possfvel confirmar o comportamento es
trutural dessas rochas, configurando uma anticlinal com flanco inver
tido (Anticlinal de Guaicurus). Schobbenhaus Filho & Oliva (1979) 
inclu fram as Formações Bocaina e Tamengo na Formação Araras, 
descrita originalmente na Provfncia Serrana. Esta formação, composta 
sobretudo por rochas carbonatadas, subdivide-se em dois pacotes: um 
inferior, calcffero, e outro superior, dolomftico. A Formação Araras 
apresenta contatos transicionais com as formações encaixantes, quais 
sejam os paraconglomerados Moenda e os arenitos Raizama. Estas 
relações, todavia, não se verificam a sul, na regiâ'o de Corumbá e no 
Planalto da Bodoquena. A Formação Tamengo, calcffera, recobre a 
Formação Bocaina, dolom(tica, que, por sua vez, assenta-se concor
dantemente sobre sedimentos detr(ticos e calcários da Formação Cer
radinho, que, finalmente, transiciona na base para os paraconglome
rados Puga. 

Com base no exposto, e em outras observações especificas para o 
Grupo Alto Paraguai verificadas a norte da área, na Folha SD.21 
Cuiabá, chegou-se ã conclusãO que as seqüências de rochas Corumbá 
e Alto Paraguai devem ser descritas separadamente, embora repre
sentem, provavelmente, depósitos de mesma idade. De forma similar 
tratou-se o Grupo Jacadigo, por suas caracterfsticas litológicas dis
tintas. Assim sendo, o Grupo Corumbá ficou estabelecido como com
posto, da base para o topo, pelas Forl]'laÇÕes Puga, Cerradinho, 
Bocaina e Tamengo. 

1.2.6.2- Formação Puga 

1.2.6.2.1 -Generalidades 

Maciel (1959) definiu esta formação no morro do Puga, situado à mar
gem direita do rio Paraguai a 6 km a sudoeste de Porto Esperança. 
Distinguiu na Formação Puga um pacote basal constitu(do por tilitos, 
com cerca de 95 m de espessura local, recoberto por uma seqüência 
de dolomitos marmorizados de cores variegadas, intercalados com fi
nas camadas de margas, com possança aproximada de45 m. Sobre esta 
seqüência, que considerou um pacote de transição, Maciel (op. cit.) 
reconheceu os dolomitos Bocaina t(picos, com uma espessura, tam
bém local, de 350 m. Almeida (1964a) descreveu camadas semelhan
tes de origem glacial na região do alto curso do rio Paraguai, na Pro
vfncia Serrana, e a leste dela, na regiãO de Jangada e de Guia, a noroes
te de Cuiabá. A essas camadas este autor denominou Grupo Jangada. 
Almeida (1964b) referiu-se novamente aos sedimentos glaciais encon
trados em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e restringiu o termo Pu
ga apenas aos 95 m de til i tos e drifts estratificados da base da forma
çãO. AI me ida (op. cit.) considerou o pacote de me ia centena de me
tros de sedimentos detr(ticos finos, margas e dolomitos que recobre as 
camadas glaciais no morro do Puga pertencente à Formação Cerradi
nho, unidade basal de seu Grupo Corumbá. 

Almeida (1965a) encontrou vários afloramentos da Formação 
Puga, subjacentes à FormaçãO Cerradinho, em núcleos de anticlinais 
erodidas, iío interior da serra da Bodoquena e ãs faldas desta serra, 
na rodovia que vai de Miranda ã Colônia Agrfcola Arnaldo de Figuei
redo. Posteriormente Almeida (1965b) correlacionou os tilitos da For
mação Puga com os tilitos da Formação Marzagão, que foi por ele 
definida como a unidade de topo do Grupo Jangada. Este autor fez 
ressalvas quanto a adotar a denominaçãO Puga para esta unidade, 
em função da grande distância que separa as áreas de ocorrência das 
duas formações e do desconhecimento de exposições no trecho inter
mediário. 

Corrêa et a/ii (1976) aceitaram a Formação Puga como a base do 
Grupo Corumbá e consideraram-na representada por paraéonglomera
dos do tipo til/oid, de acordo com a classificação de Pettijohn (1957, 
apud Corrêa et a/ii, op. cit.). Esses autores estabeleceram o contato 
superior dessa unidade como gradacional para a FormaçãO Cerradinho 
ou para a Formação Bocaina e indicaram o morro do Puga e a estrada 
que vai de Guaicurus em direção ao Pantanal do Nabileque como 
locais em que essas relações poderiam ser observadas Corrêa et alii 
(op. cit.) referiram-se ainda à Anticlinal de Porto Carrero como um 
dos locais em que a Formação Puga está sotoposta aos dolomitos 
Bocaina. No presente mapeamento percorreu-se a porçãO norte dessa 
estrutura e constatou-se os paraconglomerados Puga em contato tran
sicional para siltitos e margas da Formação Cerradinho e estes para 
calcários dolom(ticos e dolomitqs da Formação Bocaina (Fig. 1.12). 
Em outras áreas, como na Anticlinal de Figueirinha, por elremplo, 
repete-se a mesma relaçãO, como seria previsfvel. Olivatti (1976) e 
Nogueira et ali i (1978) concordaram com a opinião de Corrêa et a/ii 
(1976) a respeito das relações de contato do topo da Formação Puga. 
Nogueira et alii (1978) indicaram ainda contato tectônico, através 
de falhamentos inversos, com as Formações Cerradinho e Bocaina. 

As informações mais recentes sobre a unidade em questão foram 
obtidas através do atual levantamento geológico e do efetuado a sul, 
na Folha SF.21 Campo Grande, por Araújo et alii (1982), concomi
tantemente. 

1.2.6.2 2- Distribuição na área e espessura 

A Formação Puga aflora em áreas esparsas e restritas. A ocorrência 
clássica é o morro do Puga, à margem direita do rio Paraguai, a jusante 
de Porto Esperança (Fig. 1.14). Neste local ocupa a encosta inferior 
da porção norte do morro, onde se apresenta com uma espessura apa
rente de 95 m, conforme Almeida (1964bl. Os sedimentos da Forma
ção Cerradinho que lhe recobrem não puderam ser representados de
vido à escala do mapeamento. 

Duas outras ocorrências verificam-se no extremo nordeste do Pla
nalto da Bodoquena, no núcleo das Braquianticlinais de Figueirinha e 
de Porto Carrero (Fig. 1.12). Os afloramentos nessas áreas são obser
vados principalmente ao longo da estrada que liga os retiros Porto 
Carrero e Três Barras à sede Bodoquena, da fazenda homônima (Folha 
SE.21-Z-C). Como nessas áreas também não se encontra a base da For-
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Flg. 1.14- Área-tipo da Fom~açào Puga (p€p). Atentar pare os relevos residuais constitui dos pelos dolomilos da Formação Bocal na e pelos arenitos da Fom~ação Coimbra (Se) em 

contraste com as áreas inundáveis da Fonnação Pantanal (Qp) e das AluvlOes Atuais (H a). Folha SE21· Y·O. 

mação Puga, sua espessura não pode ser precisada. Contudo, dewrá 
ter, no m (nimo, uma oentena de metros. 

1 .2.6.2.3 - Posição estratigráfica e cronoestratigráfica 
A Formação Puga encontra-se sotoposta a sedimentos da Formação 
Cerradinho e, na seção-tipo, é também observada sob depósitos alu· 
viais quaternários. A sul da área mapeada, no limite ocidental da serra 
da Bodoquena, na estrada Guaicurus- Pantanal do Nabileque, No'guei
ra et ali i (1978) descreveram-na sobreposta discordantemente a gnais
ses do embasamento cris;talino (Complexo Rio Apa). Esta relação, de 
discordância litológica, foi também verificada por Araújo 11t a/li 
(1982) . 
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Não existem registros fosslllferos conhecidos nesta formação, de 
modo que a idade que lhe é conferida baseia-se em critério estratigráfi· 
co, pois se encontra sotoposta às seqüéncias calcárias mais jovens do 
Grupo Corumbá. Foram encontradas estruturas estromatolfticas nas 
Formações Bocaina e Tamengo e algumas das amostras analisadas 
foram classificadas como Collenia (Almeida, 1957 e 1958b) e Aulo
phycus Iuciano/ (Beurlen & Sommer, 1957). Com base nesses registros 
atribuiu-se idade cambriana para aquelas formações. Fairchild (19781 
reestudou os fósseis Aulophycus lucianoi (Cambriano Médio a Supe
rior) e achou que eles seriam melhor classif icados como "provável 
exosqueleto calcário de vermes, possivelmente pertencente ao gênero 
Cloudina", o qual foi descrito no Proterozóico Superior da Namfbia, 



no sudoeste da África. Este autor indicou também semelhanças com o 
gênero Cloudína? do Cambriano Inferior da Argentina e Antártica. A 
descoberta fóssil mais interessante nos sedimentos da Formação Ta
mango foi registrada por Walde (1981 ), na pedreira da Cia. de Cimen
to ltaú, em Corumbá. Trata-se de um macrofóssil (com 5 em de com
primento por 1 em de largura) que foi identificado provisoriamente 
como Annelíden (provável idade pré-cambrianal. Estudos mais recen
tes deste fóssil indicaram tratar-se de Coe/enterata, semelhante aos da 
fauna Ediacara na Austrália (H.D. Pflug & D.H.G. Walde, comunica
ção verbal, 1981). Fairchild & Sundaram (1981) realizaram estudos 
palinológicos em amostras de folhelhos da Formação Tamengo e iden
tificaram vários tipos de microfósseis esferoidais, algumas formas pro
vavelmente de algas azuis, talvez em parte pertencentes a taxon Bovlí· 
nella faveo/ata (Shepeleva), encontradas em outros países principal
mente em rochas de idade vendiana (680-570 MA). Com base nesta 
descoberta esses autores sugeriram para a Formação Tamengo uma 
idade entre Rifeano Superior e Cambriano Inferior. As últimas refe
rências feitas à Formação Puga é especificamente ao Grupo Corumbá, 
conforme mostrado na Tabela 1.VI, indicam-lhes idade pré-cambriana 
superior como a mais provável. Este posicionamento cronoestratigrá
fico também é aceito neste trabalho. 

1.2.6.2.4 - Litologias e estruturas 

Os paraconglomerados ou tilitos são as litologias características da 
Formação Puga, que inclui subordinadamente siltitos e margas, na· tran
sição para a Formação Cerradinho, bem como intercalações pouco es
pessas, localizadas, de sedimentos arenosos. No morro do Puga, con
forme a descrição de Maciel (1959), os tilitos são de coloração 
cinzenta na base, gradando a roxa em direção ao topo, e mostram, 
no mesmo sentido, uma variação na granulação da matriz, que passa 
de arenosa a siltosa, e mesmo argilosa, no contato com os dolomitos. 
A fração rudácea observada por Maciel (op. cit.) é constituida de sei
xos, em geral com dimensões menores que 10 em (raramente ultrapas
sando essa medida). formados em sua maioria por granito pórfiro, 
gnaisse, quartzito e xisto. Esse autor também encontrou um seixo de 
calcário (ou dolomito) negro e outro possivelmente de peridotito. Ve
rificou tratar-se de fragmentos com caracter(sticas tfpicas de seixos 
glaciais, citando a forma, marcas de percussão e de compressão e es
trias em alguns deles. Segundo Maciel (1959), estes tilitos são extre
mamente duros, reflexo do cimento calcário incipientemente meta
morfizado, e se decompõem com esfoliação esferoidal caracterfstica. 
Geralmente são maciços, raramente evidenciando sinais de estratifica
ção, a qual é marcante nos n iveis de material mais arenoso. Maciel 
(op. cít.) caracterizou estes n fveis arenosos como arenitos fluviogla
ciais. Notou ainda "certa orientação preferencial dos seixos, subpara
lela, principalmente quando os seixos são mais ou menos tabulares". 
A análise em seção delgada desse tilito indicou, de acordo com Maciel 
(op. cít.), uma matriz contendo fragmentos de feldspatos não decom
postos, grãos muito angulosos até bem arredondados e uma heteroge
neidade no tamanho e na espécie dos fragmentos. Este autor também 
observou clorita e sericita associadas ao cimento calcffero. 

As características microscópicas dos tilitos do morro do Puga, tal 
como descreveu Maciel (1959), foram constatadas de modo semelhan
te no presente mapeamento. Na amostra estudada observou-se um 
conjunto detrftico de granulação fina, mal selecionado, constituído 
por clastos de quartzo, plagioclásio, muscovita, feldspato K e biotita 
e por litoclastos de calcário, quartzito e granito.gnaisse. Estes frag· 
mentes estão cimentados por carbonato associado a minerais neofor
mados, como clorita e sericita. Os clastos e litoclastos não se tocam 
e possuem formas que variam de arredondadas a angulosas, sendo os 
litoclastos mais arredondados. Os fragmentos mais abundantes são os 
de quartzo, seguidos pelos feldspatos; o carbonato e a argila mistúra
dos representam os principais complementos. Observaram-se também 
raras pontuações de opacos. 

Nas outras duas ocorrências da Formação Puga na área, nos 
núcleos das Braquianticlinais de Porto Carrero e de Figueirinha, os 
paraconglomerados mostram aspectos similares aos descritos acima. 
Nestes locais as rochas apresentam-se geralmente com clivagem de 
fratura, paralela à qual a alteração é mais intensa. Quando frescas 
mostram colorações cinza-esverdeado e cinza-escuro, passando a ama
reladas ou acre, quando intemperizadas. A matriz é de granulação 
sfltico-argilosa, micácea, com cimento calcifero e envolve grãos, grâ-

nulos, seixos e até matacões, de composição e formas variadas. Esses 
fragmentos podem se apresentar ora mais ora menos concentrados, 
como exemplificado na Estampa 1. IV B. Os maiores geralmente são 
de rochas gnáissicas e de granito e subordinada mente de quartzo e de 
quartzito. Os seixos e grânulos são em sua maioria de quartzo e de 
feldspato. Na Braquianticlinal de Figueirinha, próximo ao retiro 
Três Barras, observa-se uma diminuição gradativa da presença de frag
mentos rudáceos, do interior da estrutura para as bordas, indicando 
a passagem transicional dos paraconglomerados ou tilitos para os silti
tos e margas calcfferas e dolomfticas da Formação Cerradinho 

1.2.6.3- Formação Cerradinho 

1.2.6.3.1 -Generalidades 

Foi caracterizada por Almeida (1965al. no Planalto da Bodoquena e 
arredores, como a unidade basal do Grupo Corumbá. A denominação 
geográfica foi retirada de uma localidade situada a cerca de 20 km a 
noroeste da cidade de Bonito (MS), onde Almeida (op. cit.) verificou 
boas exposições. Mais estudos sobre esta formação foram realizados 
por Corrêa et a/ií (1976) e por Nogueira et alíí (1978). Estes últimos 
autores reconheceram na Formação Cerradinho, a sul da área mapea
da, duas subunidades, às quais denominaram Membro Clástico·Calcf· 
tico e Membro Clástico-Dolomftico. Nogueira et alii (op. cít) estabe
leceram relações de contato gradacional e/ou interdigitado para esses 
membros entre si e, da mesma forma, para a Formação Boca i na, tam
bém subdividida em Membro Calcftico e Membro Dolomftico. 

Os estudos mais recentes sobre esta unidade litoestratigráfica 
foram executados pelo Projeto RADAMBRASI L, em caráter de reco
nhecimento, tenilo sido constatadas as características anteriormente 
descritas. As observações efetuadas a sul da área, onde a distribuição 
da Formação Cerradinho é maior, encontram-se em Araújo et a/íi 
(1982). 

1.2.6.3.2 -Distribuição na área e espessura 

As exposições da Formação Cerradinho são restritas se comparadas 
com a da Formação Bocaina. É encontrada na porção setentrional do 
Planalto da Bodoquena, nas imediações dos retiros Porto Carrero, Três 
Barras e Caieira (fazenda Bodoquena) e na fazenda Morro Azul (e ar
redores). Ocorre ainda no morro do Puga, mas nesta área não pode 
ser representada devido à escala do mapeamento. As exposições ma
peadas atingem uma área total aproximada de 135 km 2 Por suas ca· 
racter(sticas litológicas esta formação foi mais erodida e configurare
levos aplanados, altimetricamente mais baixos que os da Formação 
Bocaina (Fig. 1.12). 

A espessura da Formação Cerradinho na área não foi precisada. Al
meida (1965a) estimou para esta unidade uma espessura total em tor
no de 600 m, no Planalto da Bodoquena, e valores menores em áreas 
externas a ele. Corrêa et a/íí (1976) consideraram-na muito irregular e 
admitiram valores máximos de espessura da ordem de 200 m. 
Nogueira et alíi (1978), por outro lado, avaliaram uma espessura total 
não inferior a 400 m. No morro do Puga, de acordo com Almeida 
(1964b), sua possança atinge 45 m. 

1.2.6.3.3- Posição estratigráfica e cronoestratigráfica 

A Formação Cerradinho sobrepõe-se em discordância litológica às 
rochas gnáissicas do Complexo Rio Apa, a sul da área, e provavelmen
te em discordância angular às rochas do Grupo Cuiabá (Araújo et ali i, 
1982). Também com este grupo encontra-se, ainda naquela área, em 
contato através de falha inversa ou de empurrão. Com as rochas do 
Grupo Corumbá seu contato normal é transicional na base e no topo, 
para as Formações Puga e Bocaina, respectivamente. Falhamentos pos· 
teriores estabeleceram entre estas formações contatos tectônicos. Os 
contatos transicionais estão muito bem expostos ao longo da estrada 
que liga o retiro Porto Carrero à estação Bodoquena (Folha SE 21-Z
C), no interior das Braquianticlinais de Porto Carrero e Figueirinha 
(Fig. 1.12). A idade desta formação, como a de todo o Grupo Co rum· 
bá, recentemente aceita é pré-cambriana superior, conforme descrito 
no item 1.2.6.2.3. 

1.2.6.3.4 - Litologias e estruturas 

A principal caracterfstica da Formação Cerradinho é a heterogeneida
de litológica, assinalada por alternância de arenitos, siltitos, folhelhos, 
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TABELA 1 VI 
Idades atribuídas aos Grupos Corumbá e Jacadigo 

Grupo Oliveira& (Série) Lisboa Oorrll 
(1909) Moura 

(1945) (1944) 

Jacadigo Siluriana Siluriana Eopaleozóica 
(?) (?) (?) 

Corumbá Cambriana Cambriana Cambriana 
(?) (?) 

*Apud Herter (1981) 

margas, calcários e, dolo mitos, com a presença de arcóseos e localmen
te conglomeradós na porção basal, quando recobre rochas granlticas 
do Complexo Rio Apa. 

Os sedimentos arcoseanos que se sobrepõem ao embasamento cris
talino, 'segundo as descrições de Almeida (1965a) e Corrêa et alii 
( 1976), são mal selecionados, de granulação fina a grosseira, com 
grãos em sua maioria subangulosos a subarredondados, indicando pe
queno transporte. Mostram coloração cinza a rósea, são bem litifica
dos, com cimento silicoso, e apresentam localmente estratificação 
gradacional. Em direção ao topo estes arenitos passam a incluir cama
das delgadas de granulação mais fina, às vezes com estratificação cru
zada, bem como de calcário. A espessura dos sedimentos arenosos, 
tanto os arcoseanos como outros, dominantemente quartzosos, 
diminui para o topo da seqüência, embora possam ser encontrados em 
toda ela. Corrêa et alii (op. cit.) mencionaram no topo das camadas de 
arcóseo a presença comum de n lveis de chert cinza-claro. 

Os sedimentos pellticos (siltitos e folhelhos) ocorrem intercalados 
aos arenitos ou aos calcários. Quase sempre são micáceos, laminados e 
de coloração cinza quando frescos. Comumente estão alterados e exi
bem colorações amareladas e esverdeadas. Ótimas exposições destes 
sedimentos verificam~e nos núcleos das Branquianticlinais de Porto 
Carrero e de Figueirinha, na área de transição para a Formação Puga. 
Também nessas áreas foram encontradas margas, na transição para a 
Formação Bocaina. Provavelmente em decorrência do dobramento, 
nesses locais os siltitos e folhelhos apresentam um sistema de parti
ção preferencial, segundo um plano de direção geral N 10°-20°E, que 
deve representar uma di vagem de fratura. Além disso estão fraturados 
de acordo com planos de atitudes gerais N75°0/subvertical SOe N60° 
E/70°NO. 

Os calcários da Formação Cerradinho são em sua maioria de 
coloração cinza-escuro a negra, encontrando~e ainda com tonalidades 
cinza-claro e às vezes com n lveis róseos. Na área mapeada apresentam 
grande distribuição na região da fazenda Morro Azul, próximo ao pa
ralelo 20° de latitude sul. Nos afloramentos, via de regra, apresentam
se em lajedos com contornos arredondados e superf(cie lisa, de colora
ção cinza-azulado ou preto-azulada, ao contrário dos dolomitos, que 
têm superffcie geralmente rugosa. Os calcários exibem estratificação 
plano-paralela, com camadas de espessura variável desde laminares a 
métricas, evidenciadas pelas alternâncias com sedimentos elásticos ou 
com dolomitos. São comuns observarem-se veios de calcita cortando 
os calcários, geralmente com espessuras milimétricas (até 0,5 em) e, 
em certos locais, constituindo bolsões ou massas disformes de até 20 
em de largura, como verificado na estrada para a fazenda Morro Azul, 
a cerca de 2 km a leste da sede. Almeida (1965a) mencionou interca
lações de leitos delgados de sílex entre os calcários, principalmente 
nos horizontes baixos da formação, e ressaltou que os calcários puros 
(ou calc(feros) prevalecem entre os termos carbonatados desta forma
ção, fato constatado também por Corrêa et alii (1976) através de aná
lises qu lmicas. Ambos os autores registraram ainda a presença de raros 
horizontes com estratificação cruzada, pouco espessos. Além das es
truturas mencionadas, Almeida (1965a) identificou nos calcários, su
bordinadamente, estrutura oolltica e intercalações de pequenas cama
das de conglomerado intraformacional. Reconheceu, em apenas uma 
das lãmi nas de rocha calcária, vest lg ias fósseis que descreveu como 
"pequeninos corpúsculos globulares" que lhe sugeriram representar, 
duvidosamente, esporos. 
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Idade 

Almeida Beurlen & Corrêaet Barbosa Almeida (1944, 1945, (1949) Sommer 
(1965a, b) alii 

1946b) (1957) (1976) 

Siluriana Siluriana Pré-cambriana 
(?) (?) superior 

Ordoviciana Ordoviciana Cambrlana Cambrlana Cambrlana 
(?) (?) 

Os dolomitos aparecem, como já referido, intercalados aos calcé
rios e são mais claros e menos espessos, conforme verificou inicialmen
te Almeida (op. cit. ). De acordo com os estudos efetuados por 
Nogueira et alii (1978), os dolomitos (inclu(dos principalmente no 
Membro Clástico-Dolom(tico) são mais abundantes na porção oriental 
do Planalto da Bodoquena, enquanto que os calcérios têm distribui
ção maior no lado oposto. Esta caracter(stica foi confirmada no pre
sente mapeamento. 

1.2.6.4 -Formação Bocaina 

1.2.6.4.1 -Generalidades 

A denominação Bocaina foi atribu(da por Almeida (1945) aos dolo
mitos da regiil'o de Corumbá, que esse autor descreveu como a seqüên
cia basal da "Série Bodoquena" sob a categoria de grupo. O nome ad
veio de uma garganta situada a 4 km a sudeste de Corumbá. Posteri
ormente Almeida (1965a) rebaixou o Grupo Bocaina à categoria de 
formação, incluindo-a no Grupo Corumbá, designação esta que ado
tou para a antiga "Série Bodoquena" por questões de prioridade. 
Todavia, na mesma década de quarenta, outros autores já haviam uti
lizado o termo Corumbá em substituição ao Bodoquena, entre os 
quais Oliveira & Leonardos (1943), Oliveira & Moura (1944) e Bar
bosa (1949). Este último referiu-se aos Grupos Bocaina e Tamengo 
de Almeida (1945) como formações. 

Os estudos mais abrangentes sobre a Formação Bocaina continuam 
sendo os de Almeida (1945 e 1965a). Informações adicionais, in
cluindo algumas análises qu(micas, foram efetuadas recentemente por 
Corrêa et alíi (1976) e Nogueira et alii (1978), Os primeiros descreve
ram nesta formação, além dos dolomitos, os calcários e mármores, es
tes subordinados. Nogueira et a/ii (op. cit. I corroboraram o conjunto 
litológico descrito por Corrêa et a/ii (1976) e subdividiram a unidade 
litoestratigráfica em questão em dois membros, um calcltico outro 
doiam ltico, de acordo com o caráter apresentado pelas rochas carbo
natadas, baseados em análises qulmicas. O Membro Calcitico foi con
siderado o predominante na região por eles estudada (Planalto da Bo
doquenal. com distribuição na porção ocidental. Nogueira et a/ii 
(1978) indicaram contatos interdigitados entre os dois membros da 
Formação Bocaina. As subdivisões desta formação não puderam ser 
estabelecidas no presente mapeamento devido <l escala e aos objetivos 
do trabalho. 

1.2.6.4.2 - Distribuição na área e espessura 

~ a mais extensa das unidades litoestratigráficas do Grupo Corumbá 
na área mapeada. Expõe-se de forma descontlnua nas porções oeste, 
sudoeste e sul, a partir das imediações do limite ocidental da morraria 
da i'nsua, a sul da Lagoa Uberaba. Por suas caracterlsticas litológicas, 
de maior resistência erosiva, geralmente configura elevações com até 
cerca de 600 m de altitude (no Planalto da Bodoquena), que se so
bressaem muitas vezes como morros residuais, na planlcie pantaneira. 
Entre as principais áreas de ocorrência destacam-se a das morrarias 
que circundam Corumbá, as morrarias do Zanetti, Pelada e do Saju
tã e o limite setentrional do Planalto da Bodoquena (Figs. 1.4, 1.12 e 
1.14). 

Na região de Corumbá, Almeida (1945) indicou para os dolomitos 
Bocaina valores de espessura de até pelo menos 300m. Já no Planalto 
da Bodoquena, Almeida (1965a) estimou cerca de 1.000 m. Corrêa 



Fairchild Fairchild, Walde Walde, Gierth e Fairchild & 

(1978) Barboure (1981) Leonardos Sundaram 
Haralyi (1978)* (1981) (1981) 

Pré-cambriana Proterozóica Proterozóica 
superior superior e superior e 

eocambriana (?) .. eocambriana (?) 

Cambriana Proterozóica Rifeana superior 
inferior superior a cambriana 

Proterozóica (?) inferior 
superior 

(?) 

et ali i (1976) admitiram um valor máximo em torno de 300 m, obtido 
na zona central da serra da Bodoquena. Nogueira et ali i (1978) avalia
ram para a Formação Bocaina uma espessura máxima superior a 350 
m. Para o Membro Dolomítico esses autores verificaram possança de 
até mais de 300 m e para o Membro Calcítico pelo menos 330 m. 

1.2.6.4.3 -Posição estratigráfica e cronoestratigráfica 

A Formação Bocaina encontra-se sobreposta discordantemente a ro
chas do Complexo Rio Apa e do Grupo Cuiabá (a sul da área). Com 
este Grupo apresenta ainda contato tectônico, através de falha inversa, 
que lançou os metassedimentos Cuiabá sobre os dolomitos. Essas ro
chas também recobrem, na regioo de Corumbá (a norte da morraria da 
Tromba dos Macacos e na morraria do Sajutã). sedimentos arcoseanos 
da Formaçoo Urucum. Com as Formações Cerradinho e Tamengo, do 
Grupo Corumbá, apresenta contatos transicionais, respectivamente na 
base e no topo. Com as mesmas mostra, de outro modo, contato tec
tônico, através de falhas normais. Sobre esta formação assentam-se em 
discordância erosiva ou angular os arenitos da Formação Coimbra 
(siluriana), nos morros do Conselho e da Patrulha, os sedimentos 
quaternários das Formações Xaraiés e Pantanal, os Depósitos Detrf
ticos e depósitos aluvionários holocên icos. 

A idade desta formação é indicada de maneira mais precisa por 
suas relações estratigráficas do que por seu conteúdo fossilffero, re
presentado por estromatólitos. Os paleontólogos ressaltam que esses 
registros não são elementos seguros para datação biocronológica, po
rém sua utilização é usual. Na região de Corumbá, Almeida (1957) 
descreveu estruturas estromatol fticas no local denominado ladeira 
do Lourenço (localidade fossilffera n? 3 do Mapa Geológico), classi
ficando-as como do tipo Collenia. Almeida (1965a) encontrou 
duas variedades desse mesmo estromatólito no Planalto da Bodoque
na. Corrêa et alii (1976) também encontraram nesta formação restos 
de algas que foram identificadas como Aulophycus tucianoi e 
Colfenia sp. Para esses fósseis foi atribulda idade cambr iana, contudo 
pesquisas recentes do conteúdo fossil I fero das Formações Boca in a e 
Tamengo têm indicado possível idade pré-cambriana superior. 

1.2.6.4.4- Litologias e estruturas 

Compõe-se a Formação Bocaina, na área mapeada, principalmente por 
rochas carbonatadas de composiçoo dolomftica, conforme verifica
ram, entre outros, Almeida (1945 e ~965a) e Corrêa et alii (1976). 
São dolomitos, calcários dolomíticos e calcarenitos dolomíticos, 
muitas vezes silicificados e localmente brechados. Os dois primeiros 
litótipos soo os mais abundantes e se caracterizam pelo aspecto 
maciço, pela granulação muito fina e pela coloração geralmente cinza
claro. Constatam-se também colorações cinza-escuro, cinza-claro e 
cinza-escuro associadas (manchas). esbranquiçadas e, ãs vezes, róseas, 
como verificado, por exemplo, a cerca de 2 km a sudeste da margem 
direita do córrego Bodoquena, na estrada para o retiro Três Barras 
(fazenda Bodoquena). Apresentam estratificaçoo quase sempre pouco 
visível, porém quando observada é do tipo plano-paralela, com espes
suras que variam de decfmetros a metros. Esta estrutura é evidenciada 
por delgadas intercalações de sedimentos pelíticos ou de lentes areno
sas, ou ainda por variações de coloração, evidências essas também 
referidas por Almeida (1945). Bons exemplos dessa característica 
podem ser vistos nos cortes da Pedreira do Xavier, na morraria a sul 

do aeroporto de Corumbá. Almeida (1965a) verificou no Planalto da 
Bodoquena, além de acamamento plano-paralelo, dolomitos com es
tratificação cruzada. 

Entre as estruturas singenéticas mais comuns aos dolomitos e cal
cários dolomíticos da Formação Bocaina estão as oolíticas e pisolíti
cas; localmente ocorrem ainda estruturas estromatolíticas. Estas úl
timas não foram reconhecidas em campo, devido ao caráter das ob
servações, porém constataram-se exemplares de estromatólitos, cole
tados nas proximidades do Clube do Tiro, em Corumbá (localidade 
fossilffera n? 3), pela geóloga Gisela Angelina Levatti Alexan, depo
sitados no Laboratório de Geologia e Mineralogia do Centro Peda
gógico, naquela cidade. Sobre as particularidades das estruturas oolf
ticas e pisolfticas, Almeida ( 1965a) apresentou uma descrição genera
lizada, do seguinte modo: "Os maiores de tais corpúsculos não têm, 
geralmente, mais de 1 em de diâmetro e, quase sempre, menos que 4 
mm, posto que na região de Corumbá existem dolomitos em que os 
pisolitos alcançam 9 em. Apresentam unicamente estruturas concên
tricas, tendo como núcleo grãos de quartzo ou de rocha carbonatada. 
São geralmente mais abundantes que a matriz dolomftica, e quando se 
tocam nota-se não haver modificações de formas, indicando que se 
achavam no estado sólido ao se acumularem. De resto, casos há em 
que o grânulo do núcleo é um fragmento anguloso de oólito". 

Os calcarenitos dolomfticos ocorrem como intercalações locais e se 
distinguem pela presença de grãos de quartzo. Mostram a mesma colo
ração cinza-claro dos dolomitos e calcários dolomíticos de granulação 
fina. Almeida (1945) descreveu essas rochas como "dolomito com 
groos de quartzo". Esse autor também relatou a presença de dolo mito 
conglomerático intraformacional, entre as litologias que compõem a 
unidade em questão. 

Rochas dolomfticas brechadas, como a exemplificada na Estampa 
1.V A, foram vistas próximas a zonas de falha. Correspondem ao que 
Almeida (op, cit.) caracterizou como "brechas dolomfticas autoclás
ticas (fau/t brecciasl". No exemplo indicado verificam-se fragmentos 
de rochas carbonatadas (estratificadas e maciças) e de sílex, dispostos 
caoticamente em matriz de granulação muito fina, com cimento calcí
fero. Notam-se ainda veios de calcita com espessuras variáveis (até 1 
em) distribuídos irregularmente pela rocha 

Corrêa et alíí (1976) e Nogueira et alii (1978) relataram, além das 
rochas mencionadas, calcários calcíferos e mármores como integran
tes do conjunto litológico que constitui a Formação Bocaina. Con
forme as descrições apresentadas por esses autores, os calcários mos
tram geralmente coloraçoo cinza-escuro, granulação fina e estruturas 
similares às dos calcários dolomíticos e dolomitos. Sua distribuição, 
todavia, parece ser mais representativa a sul da área. Os mármores, se
gundo Corrêa et alii (1976), ocorrem nas áreas mais afetadas por fa
lhamentos, onde as rochas sofreram recristalização. Apresentam-se 
muito fraturados e com colorações diversas, tais como branca, rósea 
ou cinza. As principais ocorrências de mármores conhecidas na área 
mapeada estão indicadas no Mapa Geológico. 

Afora a presença de mármores, as evidências mais marcantes de 
atuação tectônica sobre as rochas da Formação Bocaina são os estra
tos dobrados e as inúmeras fraturas. Estratos dolomíticos com peque
nos dobramentos (reflexos de outros maiores) foram vistos por exem
plo nos flancos da Braquianticlinal de Porto Carrero e na Pedreira do 
Xavier, corroborando as observações feitas anteriormente por outros 
pesquisadores. Quanto ãs fraturas, estas são verificadas em pratica
mente todos os afloramentos. Apresentam direções tanto NE como 
NO e mergulhos verticais ou inclinados. Quase sempre estão preenchi
das por veios de quartzo, muitos dos quais drusiformes, com cristais 
hialinos, bem como por veios de sílex e de calcita. Em afloramentos 
descritos na morraria de Albuquerque, na fazenda Palmeira (a cerca 
de 4 km a noroeste daquele povoado), notaram-se veios de quartzo 
drusiformes, com cristais bem formados, com dimensões variando de 
milimétricas até 5 em (estas ao longo do eixo maior dos cristais pris
máticos). Neste local um morador informou que já foram encontra
dos c1 istais de quartzo pesando até 1 kg. Já a sílica amorfa também 
se apresenta como massas disformes ou como nódulos lenticulares 
com dimensões centimétricas, muitas vezes paralelos ã estratificação e, 
ainda, substituindo parcial ou totalmente as estruturas oolíticas ou 
pisolíticas. A silicificação das rochas dolomíticas da Formação Boca i
na é uma de suas caracterlsticas mais marcantes. Na opinioo de Almei
da (1945), este processo de silicificação foi "um fenômeno epigenéti
co, realizado ã custa de soluções ascendentes, moderadamente aqueci-
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das, que conduziram a s(lica através de fraturas preexistentes. O gel 
de sflica substituiu os carbonatos (dolomita e calcita) gradualmente, 
grâO por grão". 

Outro aspecto caracterfstico das litologias da Formaçoo Bocaina 
é o desenvolvimento de feições cársticas, notadas tanto em escala de 
afloramento (na superffcie áspera das rochas) como na configuraçâO 
do relevo. Entre as feições de relevo destacam-se as grutas subterrâ· 
neas, das quais na área mapeada a mais famosa é a gruta Ricardo 
Franco, situada no morro da Patrulha. Esta gruta recebeu anterior
mente as denominações "Gruta do Inferno", "Buraco Soturno" ou 
"Gruta de Saturno", conforme relato de Oliveira & Leonardos 
(1943). Sua entrada dista cerca de 3 km a norte do Forte de Coim· 
bra, elevada aproximadamente 25m em relaçoo à planfcie pantaneira 
mas, segundo Oliveira & Leonardos (op. cit.) logo atinge o nfvel da
quela planlcie e desenvolve-se em grandes salões. Poucos estudos fo· 
ram realizados nesta gruta e a sua extensão é desconhecida. As prin
cipais descrições existentes remontam ao século passado e foram 
efetuadas, entre outros, por Castelnau (apud Oliveira & Moura 
1944) e Fonseca (1880). ' 

1.2.6.5- Formação Tamengo 

1.2.6.5.1 -Generalidades 

A distinção desta unidade litoestratigráfica foi feita por Almeida 
(1945), que a descreveu sob a categoria de grupo, posicionando-a no 
topo da "Série Bodoquena". Posteriormente, Almeida (1965a) 
admitiu sua existência na porçâO oriental da serra da Bodoquena. Esta 
ocorrência, contudo, passou a ser interpretada como parte do conjun
to litológico que compõe o Grupo Cuiabá, a partir do trabalho de 
Corrêa et alii (1976). Além desta modificaçoo, esses autores admiti· 
ram que as rochas da Formação Tamengo na área tipo correspondiam 
à Formação Cerradinho, excluindo-as do Grupo Corumbá. Esta inter
pretação é contestada no presente trabalho, da mesma forma como o 
foi por outros autores (Barbosa & Oliveira, 1978 e Walde & Oliveira, 
1980, como exemplos), visto que contradiz as relações estratigráficas 
existentes entre o pacote de dolomitos e o pacote de calcários e sedi
mentos detrfticos, na regioo de Corumbá. 

1.2.6.5.2 - Distribuição na área e espessura 

A Formação Tamengo ocupa uma área total aproximada de 85 km2, 
que abrange sobretudo a Folha SE.21-Y-D. A principal exposiçoo está 
situada à margem direita do rio Paraguai, entre Corumbá e Ladário, e 
no canal Tamengo, que liga esse rio à lagoa de Cáceres, em território 
boliviano. Neste pais sua distribuição é bem maior, conforme consta
tado, entre outros, por Almeida (1945). A sul dessa área ocorre ao 
longo da estrada para a morraria do Jacadigo, até as imediações da 
sede da fazenda Paiolzinho, e na Sinclinal da Lajinha (Fig. 1.4). O 
aspecto morfológico dessas áreas é monótono, caracterizando-se por 
uma topografia plana, altimetricamente mais baixa que a dos dolo mi
tos Bocaina. Com base nas informações de Almeida (op. cit.). pode-se 
atribuir uma espessura mfnima em torno de 200 m para essa forma
ção. Barbosa (1949), utilizando dados de sondagens executadas na 
Bolfvia, indicou para a Formaçoo Tamengo pelo menos 250 m de es
pessura. 

1.2.6.5.3- Posição estratigráfica e cronoestratigráfica 

A unidade em epfgrafe constitui a seqüência de topo do Grupo Co
rumbá. Seu contato inferior é transicional para a FormaçâO Bocaina 
e no topo está recoberta, em discordância angular ou erosiva, pelos 
sedimentos quaternários das Formações Xaraiés e Pantanal e pelas 
Aluviões Atuais. Conforme mencionado anteriormente, estudos re
centes do conteúdo fossilffero da Formaçoo Tamengo têm indicado 
possfvel idade pré-cambriana superior. A esse respeito destacam-se os 
trabalhos de Fairchild (1978), Walde (1981) e Fairchild & Sundaram 
(1981 ). 

1.2.6.5.4- Litologias e estruturas 

Os termos litológicos mais caracter(sticos desta formação são os calcá
rios negros acamados, os quais ocorrem intercalados com folhelhos, 
siltitos e arenitos finos. Estes sedimentos detrfticos na área mostram 
pequenas espessuras, porém assumem importância maior a oeste, em 

56/GEOLOGIA 

território boliviano, conforme mencionado por Almeida (1945) e Bar
bosa (1949). Os calcários são quase sempre finamente cristalinos, com 
raros cristais milimétricos. Em alguns locais são ool(ticos, como obser
vado, por exemplo, em afloramentos na estrada para a rnorraria do Ja
cadigo e nas imediações da sede da fazenda Paiolzinho, na estrada para 
o retiro Poço dos Dourados. Além da estratificação plano-paralela ou 
laminar (Est. 1.V B), os calcários apresentam estratificação cruzada e 
marcas de onda. As camadas, como observou Almeida (1945), são ex
tensas, porém se acunham formando lentes entre os folhelhos e are
nitos. Para o conjunto de calcários (que configura uma possante 
lente), este autor calculou uma espessura máxima de 140m. Quando 
intemperizados mostram coloração externa cinza-azulado e consti
tuem geralmente lajedos ou matacões com supertrcie lisa. Têm fratura 
irregular ou conchoidal e estão diaclasados segundo planos de direção 
NE, E-NE, N-NO e NO. Ao longo desses planos são encontrados veios 
de calcita, muitos dos quais drusiformes, ãs vezes associada com fluo
rita, como verificado na Pedreira da Lajinha. Neste local constatam-se 
também calcários brechóides. Em zonas de falha foram observados 
calcários com superf(cie lustrosa e estriada. 

Os folhelhos e siltitos têm geralmente coloração primária esverdea
da e arroxeada a amarronzada (cor de chocolate) e, quando alterados, 
têm coloração amarelada ou creme. Dispõem-se sempre em lâminas ou 
camadas de pequena espessura (decimétricas), geralmente intercalados 
aos calcários e arenitos, mas podem ser encontrados formando pacotes 
com mais de uma dezena de metros de possança (núcleo da Sinclinal 
da Lajinhal. Em função provavelmente dos fenômenos tectônicos re
gionais, essas rochas apresentam-se muitas vezes silicificadas, partindo
se em fraturas conchoidais. À margem direita do Canal Tamengo, no 
local denominado Porto Aurora, esses sedimentos mostram evidências 
de cisalhamento, microdobramentos e fraturas preenchidas por veios 
de quartzo. 

Os arenitos estão normalmente associados aos siltitos. Têm colora
ção parda ou cinza.escuro, às vezes claro, granulação fina, são micá
ceos e calcfferos e, conforme constatou Almeida (1945), podem apre
sentar estratificação cruzada e marcas de onda. 

1.2.6.6 -Ambiente de sedimentação 

O Grupo Corumbá foi depositado em meio dominantemente marinho, 
costeiro a nerftico, que esteve sujeito a controles tectônicos durante 
a sedimentaçoo. Acumularam-se inicialmente em diferentes locais da 
borda da bacia, sob influências glaciais, os tilitos ou paraconglomera
dos da Formação Puga. Ao final dessa sedimentação, com passagem 
transicional ou gradual, estabeleceu-se uma fase transgressiva, durante 
a qual depositaram-se alternadamente os sedimentos elásticos e qui
micos da Formação Cerradinho. A diversidade litológica desta forma
çoo sugere episódios de instabilidade tectônica, os quais parecem não 
ter ocorrido durante a deposição seguinte, dos calcários predominan
temente dolomfticos e dos dolomitos da Formação Bocaina. Nesta 
ocasião, conforme admitiu Almeida (1965a), a bacia sofreu "lenta e 
uniforme subsidência", favorecendo o desenvolvimento desse espesso 
pacote de rochas carbonatadas. A precipitaçoo dos carbonatos, em 
águas rasas, teria sido ocasionada principalmente "pela açoo de mi
crorganismos e algas". Ainda de acordo com Almeida (op. cit.), o 
processo de dolomitização deu-se quase simultaneamente. A Forma
ção Tamengo, composta por calcários intercalados com folhelhos, 
siltitos e arenitos, reflete, por sua vez, novas alterações no ambiente 
de deposição, com interferências tectônicas periódicas. Tal como indi
cou Almeida (1945), essa sedimentaçâO processou-se principalmente 
em ambiente litorâneo, com fácies deltaicas e parálicas. 

1.2.7 -Grupo Jacadigo 

1.2.7 .1 - Generalidades 

As primeiras descrições dos depósitos de ferro e manganês do morro 
do Urucum foram feitas sucintamente por Evans (1894), embora an
teriormente outros pesquisadores já tivessem percorrido a região e 
deles tomado conhecimento. Fonseca (1880), por exemplo, mencio
nou os afloramentos de calcários e folhelhos à margem do rio Para
guai, em Corumbá, e a presença de granitos, gnaisses, xistos, arcóseos 
e itabiritos nos arredores da cidade. Descreveu ainda aspectos morfo
lógicos da serra de São Domingos, com suas escarpas de minério de 
ferro. 



Coube a Lisboa ( 1909) a caracterização estratigráfica da seqüência, 
atribuindo-lhe a denominação Série do Jacadigo. Este autor distin
guiu no morro do Urucum uma formação basal- Arenito do Urucum 
- composta sobretudo por "arenito breciforme", contendo, "além 
dos elementos gran fticos, pedaços de calcáreo passando a uma brecia 
mais fina de cimento ainda calcáreo" e outra superior, também arco
seana, mas dominantemente ferruginosa. A esta porção superior res
saltou sua valiosa importância econômica por encerrar jazidas de ferro 
e manganês. Lisboa (1909) sugeriu incluir na Série do Jacadigo os are
nitos que ocorrem na região de Cáceres, ao norte, descritos por Evans 
(1894) como "arenito de Rizama". Esta relação foi admitida por . 
Lisboa (op. cit.) pelo fato de considerar a Série de Jacadigo estratigra- · 
ficamente acima do Calcário Corumbá, o qual foi correlacionado por 
Evans (1894) com o de Araras, sobre o qual repousa o "arenito de 
Rizama". Todavia, para esta formação, Lisboa (1909) não indicou 
uma correlação segura com qualquer uma das formações do Urucum. 
As descrições de Lisboa (op. cit.) dos aspectos geológicos regionais, 
entre outras estendendo a Série do Jacadigo para o território bolivia
no, complementaram, segundo Almeida (1945), os conhecimentos 
básicos da geologia daquela região mato-grossense legados por Evans 
(1894) e serviram posteriormente aos outros pesquisadores. 

Anteriormente a Lisboa (1909), no infcio da década, o engenhei
ro J. Publio Ribeiro (apud Oliveira & Moura, 1944), da concessioná
ria Ayrosa e Cia., fizera avaliações das reservas de minério de man
ganês, as quais foram recalculadas pelo engenheiro Thier (apud Olivei
ra & Moura, op. cit.), da concessionária seguinte, a Compagnie de 
L'Urucum. Após Lisboa (1909), estudaram as jazidas de Urucum, por 
parte do Serviço Geológico, Guilherme Bastos Milward e Alberto 
Ribeiro Lamego (apud Oliveira & Moura, 1944). Oliveira (1915) visi
tou também o morro do Urucum e apresentou breves descrições das 
litologias, comprovando as informações dadas por Lisboa (1909). 

No infcio da década de quarenta, com a Segunda Guerra Mundial, 
despertou-se novamente o interesse pelos minérios de Urucum e estu
dos detalhados, visando à avaliação econômica e exploração das reser
vas, passaram a ser executados. Em 1941 John van Nostrand Dorr 11, 
do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), acompanhado dos 
engenheiros Alufzio Licfnio de Miranda Barbosa e Eudes Prado 
Lopes, DNPM, investigou pormenorizadamente o morro do Urucum. 
Entre os resultados da pesquisa, Dorr 11 (1945 e 1946) propôs a 
subdivisão da Série de Jacadigo (ou Série Jacadigo) de Lisboa (1909) 
em três formações, assim denominadas da base para o topo: Urucum, 
Córrego das Pedras e Band'Aita. A primeira é composta por arcóseo e 
conglomerado com cimento cale ftico, gradando para o topo a um 
arcóseo ferruginoso que constitui a base da Formação Córrego das 
Pedras. Também gradualmente para cima, o arcóseo ferruginoso passa 
a um arenito e jaspelito ferruginoso, ao qual se intercala a primeira 
camada de óxido de manganês (criptomelana). Para Dorr li (1945), 
esta camada de criptomelana representou a base da formação superior 
-a Band'Aita -composta dominantemente por hematita silicosa fi
tada com intercalações de outras camadas lenticulares de óxido de 
manganês e de rochas elásticas como siltito, arenito e, subordinada
mente, conglomerado. Dor r li (op. cit.) admitiu que os sedimentos da 
Série Jacadigo teriam-5e acumulado em bacia marinha ou epiconti
nental e apresentou algumas hipóteses para explicar a deposição da 
hematita e da criptomelana, por não ter conseguido esclarecê-la, com 
base em seus estudos. 

No ano de 1941, também Avelino Ignácio de Oliveira e Pedro de 
Moura (apud Oliveira & Leonardos, 1943) percorreram a região de 
Corumbá e estudaram os minérios de manganês e ferro do Urucum. 
Aqueles pesquisadores (Oliveira & Moura, 1944) adotaram a mesma 
subdivisão de Lisboa (1909), atribuindo formalmente as denomina
ções Urucum e Raizama, respectivamente, para as formações inferior e 
superior da Série Jacadigo (ou Urucum). 

A subdivisão proposta por Dorr 11 (1945), que ainda é adotada 
pelas empresas de mineração da área, não havia se tornado pública na 
ocasião, quando, nos anos de 1942 e 1943, Fernando Flávio Marques 
de Almeida realizou também pesquisas de detalhe na área. Com base 
em seus levantamentos, Almeida (1945 e 1946b) adotou a divisão da 
Série Jacadigo de Lisboa (1909) em dois grupos, conservando a deno
minação Urucum para o inferior. Para o superior considerou inadequa
da a denominação Raizama utilizada por Oliveira & Leonardos (1943) 
e chamou-o Grupo Santa Cruz, nome derivado da serra adjacente ao 
morro do Urucum, onde aquela seqüência é bem representativa. 

No Grupo Urucum, Almeida ( 1945) descreveu arcóseos grosseiros 
e arcóseos conglorneráticos como as principais litologias, associados, 
subordinadamente, com conglomerados e arenitos arcoseanos e silti
tos calcários e piritosos. O contato com o Grupo Santa Cruz, Almeida 
(op. cit.) posici'Jnou em um horizonte abaixo da primeira camada de 
criptomelana, onde ocorrem camadas centirnêtricas de um arenito ora 
com cimento jaspelftico, ora hematftico, que classificou como "areni
to arcosiano jaspelftico". No Grupo Santa Cruz incluiu, além dessas 
camadas, as grandes lentes de óxido de manganês, camadas de jaspe e, 
sobretudo, um pacote formado por lâminas alternadas de jaspe e 
hematita, constituindo um minério de ferro do tipo banded ironstone. 
Almeida (1945) também admitiu, para a Série Jacadigo, origem em 
ambiente marinho raso e indicou influências climáticas distintas para 

_ as deposições dos Grupos Urucum e Santa Cruz. 
Barbosa (1949), com base em estudos que realizou na região de 

Corumbá em diversas viagens desde 1940, discordou de algumas in
formações de Dorr 11 (1945) e propôs uma inversão na seqüência 
estratigráfica da Série Jacadigo de Dorr (op. cit.). Assim, Barbosa 
(1949) denominou Córrego das Pedras a formação inferior composta 
por arenitos arcoseanos claros e folhelhos cinzentos e escuros; 
Urucum, a média contendo arcóseo e conglomerados de cimento arco
seano, e Band'Aita a superior, conforme descrita por Dorr li (1945). 
Dorr 11 (1950) analisou o trabalho de Barbosa (1949) e refutou-o, por 
encontrar nele várias omissões e critérios de avaliação inadequados, os 
quais impediriam a comunidade geológica de ter conhecimentos sufici
entes sobre a Série Jacadigo, para que se pudessem tirar conclusões 
próprias. 

Os estudos realizados por Dorr li (1945) e Almeida (1945) repre
sentaram a principal fonte de consulta para os trabalhos que se desen
volveram posteriormente e as subdivisões propostas por ambos têm 
sido aceitas Weiss & Sweet (1959) estudaram os minérios de ferro e 
manganês nas montanhas de Mutum, Bolfvia, adjacentes ao território 
brasileiro e adequaram o termo Série Jacadigo para Grupo Jacadigo. 
Estes autores correlacionaram os depósitos de Mutum com os de Uru
cum, utilizando a subdivisão de Dorr li (1945). Putzer (1959 a e b) 
descreveu a seqüência Jacadigo tal como Almeida (1945). porém 
chamou formações às unidades Urucum e Santa Cruz. Essas mesmas 
denominações foram utilizadas em trabalhos mais recentes, como os 
de Haralyi & Barbour (1974a e b), Barbour & Haralyi (1975) e 
Corrêa et ali i (1976). 

As peculiaridades do Grupo Jacadigo, no que se refere ao ambiente 
de sedimentação, à sua relação estratigráfica com os calcários do Gru
po Corumbá e a sua idade, foram objeto de questões para todos os 
autores que o estudaram com detalhe e ainda despertam interesse Os 
trabalhos recentes conhecidos que procuram esclarecer tais aspectos 
são Dorr H (1970). Haralyi & Barbour (1974 a, b e 1976 apud Walde; 
Gierth; Leonardos, 1981), Barbosa & Oliveira (1978) e os estudos de
senvolvidos em projeto de pesquisa desde 1979 pelo prof. Detlef 
Hans-Gert Walde, da Universidade de Brasília, e colaboradores (Walde 
& Oliveira, 1980; Walde, 1981; Walde, Gierth e Leonardos, 1981 ). Va
liosas informações têm sido obtidas naquela pesquisa, tanto que Walde 
& Oliveira (1980) foram levados a admitir uma interdigitaçoo entre as 
unidades basais dos Grupos Corumbá e Jacadigo. Estes autores propu
seram englobar as duas seqüências em um só grupo, considerando-as 
duas fácies, conservando para o grupo o nome Corumbá, por razões de 
prioridade (Tab. 1.VII). 

Outro autor que sugeriu uma redefinição para os Grupos Corumbá 
e Jacadigo recentemente, englobando-os em uma só unidade foi 
Ferran (1980). Este autor tentou apresentar seu ponto de vista ~om 
correlações globais e deixou de analisar com rigor os conhecimentos 
existentes sobre a geologia regional e local. Em conseqüência, sua 
tentativa de esclarecer as questões ainda existentes não foi alcançada. 

TABELA 1 VIl 
Subdivisão do Grupo Corumbá conforme Walde & Oliveira (1980) 

Fácies Corumbá 

Formação Tamengo 
Formação Bocaina 
Formação Puga 

Grupo Corumbá 

Fácies Jacadigo 

Formação Band'Aita 
Formação Córrego das Pedras 
Formação Urucum 
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No presente levantamento aceitou-se a contemporaneidade deposi
cional dos Grupos Corumbá e Jacadigo indicada inicialmente por Wal
de & Oliveira (1980), porém a individualização dos dois foi mantida. 
Por questões de representatividade na escala do mapeamento, optou
se para o Grupo Jacadigo pela subdivisão em apenas duas formações, 
tal como Almeida (1945). As linhas de contato das Formações Uru
cum e Santa Cruz no Mapa Geológico foram traçadas em vários locais 
aproximadamente. No que tange à primeira, cujos afloramentos são 
mais escassos devido à cobertura coluvial, algumas áreas onde ocorre 
deixaram de ser indicadas. Entre as principais áreas ausentes, citam
se a borda sul do morro da Tromba dos Macacos, as encostas orien
tais do Morro do Urucum e a borda nordeste da morraria de Santa 
Cruz. 

1.2.7 .2 -Formação Urucum 

1.2.7.2.1 -Generalidades 

A Formação Urucum foi originalmente definida a sul de Corumbá, no 
morro do Urucum e arredores, por Lisboa (1909). Este autor indicou 
também sua extensão para oeste, em território boliviano, acompa
nhando a linha de fronteira desde aquela área até mais a norte na 
região das lagoas, das quais citou a Gafba. Estas ocorrências setentrio
nais dos sedimentos arcoseanos da Formação Urucum, constituindo 
de norte para sul a morraria da (nsua, a serra do Amolar, a morraria de 
Novos Dourados e as serras do Bonfim, já haviam sido descritas no 
século passado como rochas cristalinas decompostas. As primeiras 
descrições foram conferidas a Castelnau (apud Moraes, 1957) em 
meados daquele século. Fonseca (1880) referiu-se às serras de Doura
dos e do Amolar como formadas por "gneiss em decomposição, 
cobertos de blocos e cascalhos angulosos, mais ou menos grandes, de 
quartzo leitoso ... " e também "gres silicoso". Evans (1894), para as 
rochas que observou em Uacurisal (atual fazenda Acorizal), situada 
um pouco a norte da junção do rio São Lourenço com o Paraguai, à 
margem direita deste, admitiu-lhes uma origem aparentemente fgnea. 
Este autor assim descreveu:" ... decomposed crystalline rocks They 
are more o r less schistose, and consist of quartz grains often mi nute, 
small flakes of white mica, and other white decomposition-products". 
Evans (op. cit.) mencionou também a presença de quartzitos em Dou
rados e, no item que tratou dos depósitos de ferro e manganês de Uru
cum, observou a possfvel similaridade de alguns depósitos de Urucum 
com as rochas descritas em Uacurisal. Além de Fonseca (1880) e Evans 
(1894), Leme (1911) descreveu algumas amostras coletadas por Cfce
ro de Campos na região de Amolar como "grezes cristalinos ora com 
cimento ferruginoso, ora com cimento claro" e ainda uma amostra de 
rocha porfirftica (granulito ou microgranito) para a qual indicou ori
gem intrusiva "cujo magma crystallisou entre as paredes de um dyke". 

Por muitos anos as ocorrências da Formação Urucum a norte de 
Corumbá permaneceram sem caracterização litoestratigráfica precisa, 
até que Moraes (1957), a serviço da PETROBRÁS, realizou estudos 
geológicos na região. Este autor também considerou aquelas rochas 
como metarmóficas, descrevendo-as principalmente como quartzitos, 
com intercalações locais de sericita-xistos. Em Novos Dourados, Mo
raes (op. cit.) encontrou um conglomerado grosseiro, também meta
mórfico, que achou semelhante ao conglomerado Lavras, que existe 
no norte de Minas Gerais e na Bahia. Para os quartzitos, Moraes 
(1957) propôs a denominação de Série Amolar e para os conglomera
dos, Série de Novos Dourados. Estas proposições, todavia, não foram 
aceitas posteriormente, visto que se comprovou a similaridade litoló
gica daquelas rochas com as da Formação Urucum, em Corumbá. 

Frankie (1957, apud Souza, 1973) apresentou um relatório à Co
missão Brasileira Demarcadora de Limites contendo minuciosas infor
mações sobre a geologia da região das lagoas. Aquele autor, segundo 
Souza (1973), identificou entre as morrarias da (nsua e as de Castelo 
(ou Bonfim) rochas calcárias semelhantes às de Corumbá, na base das 
elevações, e, nestas, arenitos avermelhados atribufdos à Série El Car
men da Bolfvia, arenitos marrons com intercalações de "oligistos" 
jaspelitos vermelhos e filetes de psilomelana, semelhantes aos que 
ocorrem em Urucum, e conglomerados. Para os calcários e arenitos de 
EI Carmen (?) aquele autor indicou idades ordovicianas e para os are
nitos com hematita, siluriana. Os aspectos mais interessantes relatados 
por Frankie ( 1957, apud Souza, 1973) abordam o comportamento es
trutural daqueles sedimentos, que sofreram esforços tectônicos resul-
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tando "inúmeras falhas de escorregamento e torsão, dobramentos 
múltiplos em várias direções com sinclinais e anticlinais". 

A Comissão Interestadual da Bacia Paraná-Uruguai (1971 ), que 
executou um levantamento geológico exploratório ao longo do rio Pa
raguai a montante de Corumbá, constatou serem as serras que 
circundam as lagoas Safa Vermelha, Mandioré, Gafba e Uberaba 
"constitufdas predominantemente de arcóseos avermelhados ou púr
pura, que parece pertencerem ao Grupo Urucum". 

Um grande número de informações sobre as litologias da Forma
ção Urucu m na região das grandes lagoas foi obtido recentemente por 
Corrêa et a/ii (1976). Estes autores ali efetuaram um mapeamento geo
lógico básico, na escala 1 :250.000, com apoio de helicópteros, reali
zando dezenas de perfis e amostragem. As amostras coletadas por 
Corrêa et a/ii (op. cit.), todas de sedimentos elásticos, em sua maior 
parte imaturos (conglomerados petromfticos, arcóseos, arcóseos con
glomeráticos e grauvacas), indicaram, em seção delgada, a presença de 
minerais autigênicos (clorita e sericita) no cimento, estruturas cata
elásticas e fenômenos de cloritização e saussuritização, que os leva
ram a admitir epimetamorfismo, atribuindo às litologias o prefixo 
meta. Estas constatações já haviam sido feitas por Almeida (1945) 
em amostras da região do Urucum, que sobre elas assim se expressou: 
"Sugerem os fatos observados epimetamorfismo incipiente, mas não 
podemos deixar de lembrar que tanto a sericitização dos plagioclásios 
como a constituição desse cimento bem podem ser ligadas a um fe
nômeno diagênico, processado na zona de cementação. Além disso, os 
feldspatos já se achavam parcialmente sericitizados quando foram de
positados". Almeida (op. cit.) descreveu as rochas da Formação Uru
cum como sedimentos e o mesmo o fizeram todos os outros que a 
estudaram, com exceção de Corrêa et ali i (1976). As terminologias de 
Corrêa et a/ii (op. cit.) foram adotadas por Schobbenhaus Filho &Oli
va (1979) e Schobbenhaus Filho & Soares (1979) na descrição da For
mação Urucum apresentada nas cartas geológicas ao milionésimo das 
Folhas SE.21 Corumbá e SF.21 Rio Apa respectivamente_ 

Corrêa et alii (1976) mapearam também a Formação Urucum a sul 
da área-tipo, tanto nos limites da Folha SE.21 Corumbá (na morraria 
Sajutã) como fora deles, na FolhaSF.21 Campo Grande. As ocorrências 
desta última Folha distribuem-se esparsamente entre o rio Paraguai, 
a oeste, e o Planalto da Bodoquena, a leste. Relatos dessas ocorrências 
foram feitos inicialmente por Oliveira & Moura (1944), que descreve
ram arcóseos similares aos de Urucum na serra da Bodoquena, na es
trada de Guia Lopes a Porto Murtinho. Os arcóseos descritos por Olivei
ra & Moura (op. cit.) na serra da Bodoquena foram inclufdos por Al
meida (1965a) na Formação Cerradinho, que definiu como a seqüên
cia basal do Grupo Corumbá. Almeida (op. cit.) definiu na mesma 
ocasião outra formação- a Cadiueus -,composta por um conjunto de 
sedimentos imaturos, conglomeráticos e arcoseanos, posicionada es
tratigraficamente abaixo da Formação Cerradinho. Almeida (1965a) 
admitiu evidentes analogias entre os arcóseos das Formações Cadiueus 
e Urucum, porém atentou para a diferença de idade entre ambas, 
sendo a Cadiueus mais antiga, possivelmente pré-cambriana superior. 

Corrêa et a/ii (1976), consideraram o Grupo Jacadigo mais antigo 
que o Grupo Corumbá, tal como o fizera Haralyi (1972), e inclufram 
na Formação Urucum a Formação Cadiueus de Almeida (1965a) e os 
arcóseos da estrada Guia Lopes-Porto Murtinho descritos por Olivei
ra & Moura (1944). Com os recentes levantamentos geológicos execu
tados pela equipe de geólogos do Projeto RADAMBRASIL na área da 
Folha SF.21 Campo Grande (Araújo et alii 1982), concluiu-se que os 
arcóseosda serra da Bodoquena referidos por Oliviera & Moura (1944) 
e a Formação Cadiueus de Almeida (1965a) devem ser inclu(dos na 
Formação Cerradinho. 

Schobbenhaus Filho & Oliva (1979) inclufram duvidosamente no 
Grupo Cuiabá as rochas da Formação Urucum que sustentam o con
junto das serras do Bonfim, Amolar e (nsua, concordando provavel
mente com o que fizera Almeida (1971) no Mapa Geológico do 
Brasil. 

No presente mapeamento foram verificadas as principais ocorrên
cias da Formação Urucum, objetivando esclarecer dúvidas quanto à 
sua distribuição, entre outras. Só não foi investigada a morraria Saju
tã, por impossibilidade de acesso, na ocasião. 

1.2.7 .2.2- Distribuição na área e espessura 

Os sedimentos da Formação Urucum na área são encontrados nas en
costas dos relevos mais elevados que se distribuem à margem direita 



do rio Paraguai, configurando a unidade geomorfológica Planaltos Re· 
siduais do Urucum-Amolar (vide 2-Geomorfologia). Especificamen· 
te verificam-se na área-tipo, a sul de Corumbá, nas morrarias de Mu· 
tum-Jacadigo (fronteira Brasil-Boi/via), da Tromba dos Macacos, do 
Urucum, de Santa Cruz, de São Domingos. Grande e do RabichiJo, na 
borda noroeste da morraria do Zanetti, na borda nordeste da morraria 
Sajutã e ao norte da Tromba dos Macacos, contornando os calcários 
adjacentes é Pedreira Laj inha. Uma ocorrência isolada, na mesma área, 
constitui o morro Ladário, situado à margem oriental da lagoa Nagra. 
O conjunto das morrarias da Tromba dos Macacos, do Urucum, de 
Santa Cruz, de São Domingos, Grande e do Rabichão, as quais 
representam blocos de falha, constitui o que· Almeida (1945) denomi· 
nou maciço de Urucum (Fig. 1.4). 

A norte de Corumbá, acompanhando aproximadamente a linha 
de fronteira Brasíi-Bollvia, a Formação Urucum é vista nas serras do 
Bonfim e do Amolar, na morreria da l'nsua e em alguns morros residu· 
ais menores, isolados na plan(cie fluviolacustre do rio Paraguai. As 
serras do Bonfim configuram uma estrutura dômica, falhada, parcial· 
mente alterada por processos erosivos, cujo núcleo é ocupado por 
sedimentos quaternários e pela lagoa Bala Vermelha (Fig. 1.151. A 
serra do Amolar (Fig. 1.16) representa um relevo residual intensa
mente dissecado, mais do que as serras do Bonfim, alinhado segundo 
a direção geral N30°E. Nesta serra têm-se diversas evidências de esfor· 
ços tectônicos, tais como dobramentos assimétricos e de flanco inver· 
tido, falhamentos transcorrentes e em bloco, e fraturas. 

As informações sobre a espessura da Formação Urucum indicam 
valores distintos para as diwrsas ocorrências, constatando-se os 
maiores na área-tipo. Nesta área, tida como o centro da bacia de depo· 
sição do Grupo Jacadigo, Oorr 11 (1945) reconheceu uma espessura 
total entre 400 e 500 m. Weiss 8c Sweet (1959) mencionaram cerca de 

Flg, 1.15 - Domo Baia Vermelha. Feiçao dOm iça estabelecida pelos mergulhos diver
gentes dos sedimentos da Fonmaçlio Urucum(pE:u) provavelmente em decoiTência d e 
atuaçao tectOnica. observando-se ainda o suPOsto coroosa télite das I ntruslvas Rincón 

dei Tigre (p€vt). Folha SE21·Y·B. 

240 m de Formação Urucum na morraria de Mutum (Bollvia), a oeste. 
Na morraria do Rabichão, a leste do morro do Urvcum, constataram
se, na mina Santana, cerca de 40 m de arcóseos da Formação Urucum, 
dispostos entre o embasamento cristalino e a camada mineralizada em 
óxidos de manganês. A sul da morraria do Rabichão, na morraria do 
Zanetti, Corrêa et alii (1976) encontraram "pelo menos 100 m de 
conglomerados". constituindo um pacote que se acunha para sul-su· 
doeste. Estes mesmos autores descreveram também cerca de 100 m 
de sedimentos Urucum, com cimento calclfero, na morraria do Sa
jutã'. No vale do córrego do Urucum, Almeida (1945) mediu uma es· 
pessura máxima de 280m. De modo geral, as medidas de espessura da 
Formação Urucum em seções geológicas são incompletas devido à pre· 
sença de depósitos coluviais recobrindo os afloramentos. Os diferen· 
tes valores de espessura desta formação parecem ainda estar relaciona· 
dos a irregularidades no substrato da bacia, ocasionadas segundo Bar· 
bosa & Oliwira (1978), entre outros, por falhamentos ocorridos 
durante a deposição. 

1.2.7.2.3 - Posiç5o estratigráfica e cronoestratigráfica 

A Formação Urucum assenta-se discordantemente sobre as rochas 
granlticas e gnáissicas do Complexo Rio Apa e é recoberta, em conta· 
to gradacional, pela Formação Santa Cruz (inclui as Formações Cór· 
rego das Pedras e Band' Alta de Oorr 11, 19451. Recobrem-na ainda 
sedimentos quaternários diversos pertencentes ãs Formações Pantanal 
e Xaraiés, Depósitos Detrlticos e Aluviões Atuais. Localmente obser· 
varam-se sedimentos da Formação Urucum sotopostos a calcários 
da Formação Bocaina, do Grupo Corumbá. Esta relação pode ser 
wrificada a sudoeste da Pedreira Laj inha, onde, nas encostas dos mor· 
ros, afloram arcóseos esverdeados e awrmelhados, com n(veis conglo· 
meráticos e conglomerados, e. no topo, lajedos e matacões de calcários 

Flg. 1.16-Serra do Amolar. Aspecto da Fonmaçlio Urucum (p€u) oncle 1()4 afetao& por 
lnlenso tectonismo, destacando-se os lineamentos paralelos ás falhas e aos eixos das 

dobras. Folha SE.2 t·V·O. 
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laminados e maciços. Relação similar deve ocorrer também na morra· 
ria do Sajutã. O contato entre as Formações Urucum e Bocaina 
efetua-se ainda por falhamentos, conforme indicado nas morrarias 
do Sajutã e do Zanetti, na serra do Amolar e na ilha de fnsua. 

Desde sua definição original por Lisboa (1909) até o inicio da dé
cada de setenta, o Grupo Jacadigo foi considerado estratigraficamente 
acima do Grupo Corumbá, por admitir-se que os fragmentos de cal
cário encontrados nos conglomerados da Formação Urucum a ele 
tivessem pertencido. Dorr li (1945), contudo, aceitou esta relação 
com ressalvas, por reconhecer que poderiam existir na área, até então 
geologicamente pouco conhecida, dois calcários de idades diferentes 
sem que necessariamente o Grupo Corumbá tivesse contribuído com 
sedimentos para o Grupo Jacadigo. Haralyi (1972) inverteu o posicio
namento estratigráfico dos grupos Jacadigo e Corumbá, no que foi 
seguido por Haralyi & Barbour (1974a e b), Barbour & Haralyi (1975) 
e Corrêa et a/ii (1976). Barbosa & Oliveira (1978) voltaram a admitir 
o Grupo Corumbá (ou Grupo Bodoquena, como eles o trataram) mais 
antigo, aceitando todavia uma possível contemporaneidade entre o fi
nal de deposição Bodoquena e o inicio da Urucum. Aqueles autores 
foram levados a esta conclusão para explicar a presença de delgadas 
camadas de calcário intercaladas nos arcóseos da porção inferior da 
Formação Urucum, que existem no sopé da escarpa sul da serra de 
Jacadigo. Outrossim, Barbosa & Oliveira (1978) sugeriram que as ro
chas conglomeráticas com aspectos semelhantes às da Formação Uru
cum, que ocorrem a norte do morro da Tromba dos Macacos (morro 
da Lajinha) sotopostos aos calcários, fossem correlacionadas à For
mação Puga, unidade basal do Grupo Corumbá. 

Walde & Oliveira (1980) também encontraram evidências de inter
digitamento entre os sedimentos dos Grupos Corumbá e Jacadigo, 
porém, ao contrário de Barbosa & Oliveira (1978), indicaram tal rela
ção para as seqüências basais de ambos os grupos. Walde & Oliveira 
(1980) propuseram englobar os dois grupos em um só, sob a deno
minação Corumbá, representando cada um deles uma fácies distinta, 
conforme indicado na Tabela 1. VIl. 

Estudos para esclarecer devidamente as relações estratigráficas 
entre os Grupos Corumbá e Jacadigo ainda estão sendo efetuados por 
Walde (informação verbal) e colaboradores, porém este pesquisador já 
afirma, com segurança, a existência de interdigitação entre os estratos 
inferiores daquelas seqüências. Os dados obtidos nos levantamentos de 
campo do presente trabalho na região de Corumbá não possibilitaram 
acrescentar esclarecimentos à questão. Por esta razão, descreveu-se o 
Grupo Jacadigo separadamente do Grupo Corumbá, aceitando-se 
todavia a provável equivalência cronológica entre as deposições, 
conforme sugeriram Walde & Oliveira (1980). Araújo & Montalvão 
(1980b) observaram semelhanças entre os arenitos da Formação Uru
cum e alguns arenitos da Formação Cerradinho, do Grupo Corumbá, 
e verificaram ainda que os arenitos de ambas as formações ocorrem 
muitas vezes em lugares próximos aos conglomerados da Formação 
Puga. Com base nessas observações, aqueles autores conclu lram que os 
arenitos em questão foram depositados à mesma época, admitindo 
portanto uma correlação entre os Grupos Corumbá e Jacadigo. Mon
talvão (informação verbal) admite também semelhanças entre os are
nitos da Formação Bauxi, do Grupo Alto Paraguai, e os arenitos das 
Formações Urucum e Cerradinho. Para os três grupos, Montalvão 
(op. cit.) reconhece a mesma sedimentação inicial, qual seja, com are
nitos e conglomerados. 

A idade da Formação Urucum, e conseqüentemente do Grupo Ja
cadigo, está relacionada com a do Grupo Corumbá e ambas ainda não 
foram esclarecidas a contento. Conforme ilustra a Tabela 1.VI, inicial
mente lhe foi conferida idade do Paleozóico Inferior e recentemente 
do Proterozóico Superior. A relutância apresentada pelos diversos 
autores para definir a idade do Grupo Jacadigo e a do Grupo Corum
bá prendeu-se sobretudo às dificuldades de se encontrarem registros 
fósseis seguros. As últimas informações sobre a idade desses grupos. 
tais como as apresentadas por Sommer (1970, apud Herter, 1981). 
Corrêa et alii (1976), Fairchild (1978), Fairchild, Barbour e Haralyi 
(1978, apud Herter, 1981) Walde (1981) e Fairchild & Sundaram 
(1981 ), têm sido obtidas através de estudos de amostras em seções 
delgadas. Walde, Gierth e Leonardos (1981 ), por outro lado, mencio
naram idade radiométrica de 1 bilhão de anos para o Grupo Jacadigo, 
obtida pelo Prof. Umberto Cordani, da Universidade de São Paulo. 

As amostras do Grupo Jacadigo estudadas ao microscópio por 
Corrêa et alii (1976) e Fairchild, Barbour e Haralyi (1978, apud 
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Herter, 1981) foram jaspilitos ferruginosos da Formação Santa Cruz, 
coletados no morro do Urucum. Naquelas amostras identificaram-se 
estruturas biogenéticas que sugerem afinidade com algas primitivas. 
Fairchild, Barbour e Haralyi ( 1978, apud Herter, 1981) descreveram 
também quinze lâminas de arcóseo conglomerático da Formação 
Urucum, sendo que, em quatro delas, de clasto carbonático, aqueles 
autores reconheceram, segundo Herter (1981 ), "microfósseis prova
wlmente de dois tipos de protozoários: conchas de Tintinnina e quiti
nozoários pré-{;ambrianos". Como localidade fossillfera, no Mapa 
Geológico o morro do Urucum recebeu a numeração 1. A idade pré
cambriana superior indicada para o Grupo Jacadigo no presente levan
tamento segue a opinião geral dos estudos mais recentes. 

1.2.7 .2.4 - Litologias e estruturas 

Sedimentos elásticos são os constituintes litológicos da Formação 
Urucum, predominando arcóseos grosseiros e arcóseos conglomeráti
cos. Integram ainda a seqüência grauvacas, arenitos arcoseanos, areni
tos quartzosos, paraconglomerados, siltitos e localmente calcários. Os 
arcóseos, tal como ilustra a Estampa 1.VI A, têm coloração primária 
esverdeada ou cinza-eswrdeado com pontuações róseas devido aos 
grãos feldspáticos. Quando intemperizados mostram colorações ama
reladas, avermelhadas e amarronzadas, muitas wzes com concentra
ções laminares de óxidos e hidróxidos de ferro, de cor vermelho-escu
ra. Comumente são de granulação grosseira e aparência maciça, porém 
mostram n lveis de granulação mais fina e níveis conglomeráticos, com 
passagens gradacionais. Além de estratificação gradacional constatam· 
se horizontes com estratificação cruzada e plano-paralela. Exemplo de 
arcóseos com estratos cruzados observa-se em corte na Mina de Uru
cum, na altura do escritório, próximo a uma casa de força, e de arcó
seos acamados na Mina de Santana (morraria do Rabichão). 

Os arcóseos apresentam-se coesos e com grãos em geral angulosos e 
até subarredondados, cimentados por associação de quartzo, clorita e 
calcita. As descrições desses sedimentos, muito bem elaboradas macro 
e microscopicamente por Almeida (1945), indicaram o quartzo como 
mineral detr(tico mais abundante, existindo diversas variedades. Os 
feldspatos seguem o quartzo e segundo Almeida (op. cit.) têm a se
guinte ordem de freqüência: "Microclina, andesina-oligoclásio, micro
clina com estrutura pertltica e ortose". Dorr 11 (1945) informou que 
os plagioclásios são em maior número na porção basal da unidade, en
quanto que o microcl lnio domina na superior. Os feldspatos apresen
tam-se inalterados sobretudo na porção superior, mas, em geral, como 
constatou Almeida (1945), estão "toldados por caolinização, sericiti
zação, ou formação de clorita ou calcita". Como minerais acessórios 
ocorrem, conforme Almeida (op cit). apatita, magnetita, muscovita, 
turmalina e zirconita, além de fragmentos poliminerais muito pequenos 
de calcário, dolomito e calcedônia, entre outros. A característica liti
ficada desses sedimentos deve-se principalmente ao cimento, o qual 
é composto, segundo Almeida (19451. de modo geral, por clorita, 
quartzo finamente cristalino, calcita, pirita e sericita. A calcita e o 
quartzo apresentam-se também na forma de vê nulas e veios. Os arcó
seos do topo da Formação Urucum, na zona de transição para a For
mação Santa Cruz, mostram cimento ferruginoso ou hematltico e lo
calmente manganes(fero. 

Nos arcóseos de cimento calclfero encontram-se dispersos seixos a 
matacões de rochas de composição variada, que chegam a formar ho
rizontes conglomeráticos. A fração rudácea dos arcóseos conglomerá
ticos e dos conglomerados, estes também classificados como conglo
merados petromlticos, é composta por fragmentos de granito, calcá
rio, quartzito, quartzo, calcedônia, gnaisse, xistos, anfibolito e dia
rito. Esta diversidade de fragmentos não é encontrada completa, isto 
é, com todos aqueles tipos litológicos em um mesmo afloramento, 
existindo contudo uma predominância dos de granito na região de 
Corumbá. Os arcóseos conglomeráticos e os conglomerados são 
mal classificados, com fragmentos de tamanho variável de seixo a 
matacão e formas desde angulares a arredondadas. Estas caracter(s
ticas sugerem quase sempre deposição em regime torrencial. Barbosa 
& Oliveira (1978) descreveram alguns desses depósitos no. flanco oeste 
do morro do Urucum e no flanco sul da morraria de Jacadigo como 
"brecha de talus" atribuindo-lhes origem tectônica associada a falha
menta. Ainda naqueles locais e na morraria do Zanetti, Barbosa & 
Oliveira (op. cit.) classificaram• alguns depósitos conglomeráticos, 
com intercalações de camadas arenosas e siltosas, como fanglomera-



dos e mencionaram a possibilidade de alguns matacões constituírem 
dropstones. 

Segundo Almeida (1945), os arcóseos conglomeráticos são vistos 
em maior número nas morrarias de Santa Cruz, Zanetti e Anzol. Além 
de nestas, foram descritos nas demais ocorrências da área, conforme 
constataram outros pesquisadores, entre os quais Corrêa et alií (1976), 
como exemplo. Estes autores individualizaram na serra do Amolar 
uma grande ocorr~ncia de conglomerado petromítico, a qual, no Mapa 
Geológico anexo, figura com a simbologia cgl, delimitada por contato 
litológico. Esta distinção havia sido feita também por Schobbenhaus 
Filho & Oliva (1979). Conforme Corrêaetalii (1976), é a seguinte a des
crição daquele conglomerado: " ... metaconglomerado petrom(tico 
coloração cinza-médio a cinza-esverdeado, composto por seixos e 
matacões de grauvaca feldspática, arenito ortoquartzltico e quartzito, 
dispersos, em geral, caoticamente em uma matriz arenosa, mal classi
ficada, granulação média a fina, composta por quartzo, feldspato, seri· 
cita e óxido de ferro, que, por vezes, pode se apresentar estratificada. 
Característica marcante desta rocha E! a abundância de seixos em 
relação â matriz". 

Grauvacas foram relatadas por Corrêa et alii (1976) na fazenda 
Lajinha, na base da serra do Bonfim e na ilha de fnsua. Nestas duas 
últimas ocorrências, igualmente vistas no presente mapeamento, os 
sedimentos grauvaqueanos mostram colorações rosadas e arroxeadas, 
granulação média a grosseira e leitos conglomeráticos, com fragmentos 
de quartzito micáceo. Os minerais dominantes são quartzo e feldspa
to, em grãos subangulosos, e o cimento em geral ferruginoso, às vezes 
silicoso. Os feldspatos normalmente estão caulinizados e como mine· 
rais acessórios nestas rochas, Corrêa et alii (op. cit.) mencionaram 
sericita e opacos. Já na fazenda Lajinha a grauvaca é cong lomerát ica, 
contendo fragmentos de rochas graníticas e calcários. 

Os arenitos arcoseanos ocorrem em camadas intercaladas aos 
arcóseos, na região de Urucum, e, em grande parte, nas morrarias da 
região da lagoa Mandioré, onde também são mais freqüentes os are
nitos quartzosos. Nesta última região, segundo Corrêa et alii (1976), 
os arenitos arcoseanos e os arenitos quartzosos mostram-se muitas 
vezes estratificados, com alternância de leitos grosseiros e finos, 
algumas intercalações de lentes conglomeráticas e granulometria 
geralmente média a grossa. Os arenitos arcoseanos têm colorações 
cinza-claro a arroxeada e o quartzo perfaz cerca de 75% da fração de
trítica. Os arenitos quartzosos mostram cor cinza-claro e também 
rósea e, conforme Corrêa et alii (op. cit ), são mais comuns na serra 
do Bonfim Nesta serra constituem as porções média e superior, 
recobrindo as grau vacas da base. 

Paraconglomerados foram verificados na base da Formação Uru· 
cum em áreas restritas, próximas de afloramentos graníticos do Com
plexo Rio Apa. Uma delas, também vista neste mapeamento geológi
co, ocorre nas proximidades da fazenda São Carlos, a norte do morro 
da Tromba dos Macacos e a sul da morraria da Lajinha. Na área encon
tram-se, associados aos afloramentos de arcóseo Urucum, matacões 
de rocha conglomerática, composta por seixos, blocos e matacões de 
composição variada, em maior número granltica, dispersos em matriz 
síltico-arenosa fina, de aspecto maciço. Esta rocha foi interpretada 
por Barbosa & Oliveira (1978) como tilito, da mesma forma que 
outras duas rochas de aspecto similar, que descreveram respectivamen
te na estrada Puerto Suarez-san Juan, em território boliviano, e no 
sopé da escarpa sul da morraria de Jacadigo. Para todas as três rochas 
Barbosa & Oliveira (op. cit.) sugeriram correlação com a Formação 
Puga, do Grupo Corumbá. 

Camadas de siltitos existem intercaladas aos arcóseos e arcóseos 
conglomeráticos da Formação Urucum, subordinadamente. Suas 
espessuras são variáveis, desde alguns centímetros a vários metros, 
conforme se depreende das informações de Barbosa & Oliveira (1978). 
Estes autores descreveram as maiores espessuras na morraria do Jacad i
go, onde na base da seção ocorrem _siltitos calclferos micáceos, com 
intercalações de arcóseos de granulação fina e camada de calcário. Na 
meia encosta, abaixo das camadas de arcóseo manganeslfero e ferru
ginoso, também existe um pacote de siltito com algumas dezenas de 
metros. 

Os calcários foram encontrados por Barbosa & Oliveira (1978) na 
base da Formação Urucum, intercalados a arcóseo, na morraria do 
Jacadigo. A presença desses calcários naquela posição conduziu Barbo
sa & Oliveira (op. cit.) a admitirem o início da deposição Urucum, em 

ambiente continental, no final da sedimentação química do Grupo 
Bodoquena (Grupo Corumbá), que se deu em ambiente marinho. 

Como resultado de esfÔrços tectônicos que atingiram os sedimen
tos da Formação Urucum localmente, constata-se, sobretudo nas 
zonas de falha, a presença de rochas xistosas e filonitos. Estas rochas 
cataclásticas existem em número maior na região das grandes lagoas, 
nas serras do Bonfim e do Amolar. 

1.2.7 .3- Formação Santa Cruz 

1.2.7.3.1 -Generalidades 

A Formação Santa Cruz constitui a unidade litoestratigráfica da área 
da Foiha SE.21 Corumbá de maior interesse sob o ponto de vista da 
Geologia Econômica, por encerrar importantes depósitos de ferro e 
manganês. Por este fato, diversos pesquisadores dela têm-se ocupado 
desde o in leio do século, conforme mencionado anteriormente. Os es
tudos mais relevantes de suas caracterlsticas foram efetuados por Dorr 
11 (1945) e Almeida (1945 e 1946b); mais recentemente destacam-se 
os trabalhos de Haralyi & Barbour (1974a e b), Barbosa & Oliveira 
(1978), Walde (1981) e Walde, Gierth e Leonardos (1981). 

Dorr 11 (1945) e Almeida (1945 e 1946b) realizaram suas investi
gações quase simultaneamente, porém não devem ter trocado informa
ções entre si e cada qual propôs uma divisão estratigráfica para a Série 
do Jacadigo de Lisboa (1909). A denominação Santa Cruz, como refe
rido no item 1.2.7 .1, foi proposta por Almeida (1945), que, na descri
ção da sua seqüência, incluiu as Formações Córrego das Pedras e 
Band'Aita de Dorr 11 (1945). Ambas as proposições sã::J aceitas até 
hoje e a de Dor r li (1945) presta-se melhor às empresas de mineração 
da área e aos estudiosos do ambiente de sedimentação do Grupo Jaca
digo. 

Haralyi & Barbour ( 1974b) identificaram nas áreas externas da 
bacia de sedimentação, em posição provavelmente correspondente ao 
topo da seqüência ferrífera que compõe a Formação Santa Cruz, es
tratos essencialmente si I icosos, aos quais deram a denominação de Fá
cies Morro Grande. O reconhecimento desta fácies, todavia, prestou-se 
apenas para acrescentar dados sobre o ambiente de sedimentação da 
Formação Santa Cruz. 

Barbosa & Oliveira (1978) propuseram uma modificação no con
tato entre as Formações Córrego das Pedras e Band'Aita de Dorr li 
(1945), excluindo desta última a Primeira Camada de óxido de manga
nês do morro do Urucum, que havia sido indicada por Dorr 11 (op 
cit.) como a base da Formação Band'Aita. Barbosa & Oliveira (1978) 
inseriram aquela camada e o arcóseo manganeslfero que a recobre na 
Formação Córrego das Pedras e designaram como base da Formação 
Band' Alta a primeira camada de jaspilito ferruginoso sobrejacente, 
cuja espessura se mede em metros. 

Em razão da escala do mapeamento nã::J foi utilizada a seqüência 
estratigráfica proposta por Dorr 11 (1945), mesmo porque nâO seria 
possível representar a Formação Córrego das Pedras. Esta seqüência 
afiara em encostas verticalizadas e a projeção de seu contato com as 
formações encaixantes coincidiria numa mesma linha. 

1.2.7.3.2- Distribuição na área e espessura 

A Formação Santa Cruz é a responsável pelos altos relevos que com
põem as morrarias de Mutum-Jacadigo, os morros da Tromba dos 
Macacos e do Urucum e as morrarias de Santa Cruz, São Domingos, 
Grande e do Rabichão. Devido ao seu conteúdo fito lógico - sedimen
tos ferríferos -de grande resistência à erosão, apresenta-se como rele
vos residuais de bordas escarpadas, dissecados em formas de topo 
plano. Além dessas áreas, onde está melhor representada, ocorre a 
norte da morraria do Rabichã:J, constituindo morros residuais entre os 
sedimentos aluvionários da planície fluvial do rio Paraguai e da 
Formação Pantanal. 

As ocorrências setentrionais da FormaçâO Santa Cruz recebem al
gumas denominações locais, tais como, de sul para norte, morro do 
Mel, morro Chato, morro do Juca e morro Comprido. Entre estas 
ocorrências, a de mais fácil acesso é a que fica à margem direita do rio 
Paraguai-Mirim, a cerca de 3 km a montante de sua foz, no conjunto 
chamado morraria Santa Rosa. 

A espessura atual da Formação Santa Cruz E! variáwl e segundo Al
meida (1945) atinge um total de 420 m no morro do Urucum. Nesta 
seqüência estão incluldos cerca de 100m de sedimentos elásticos e su-
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bordinadamente qulmicos, ferruginosos, que correspondem à Forma
ção Córrego das Pedras de Dor r li (1945). A oeste do morro do Uru
cum, na morraria de Mutum (Bollvia), Weiss & Sweet (1959) referi
ram-se a uma seção com cerca de 130 m de sedimentos da Formação 
Córrego das Pedras e 100 m da Formação Band'Aita, totalizando 
aproximadamente 230 m para a seqüência Santa Cruz. Valores de es
pessura da mesma ordem de grandeza pode-se supor que existam 
também a leste do morro de Urucum, nas seções maiores da morraria 
do Rabichão. A espessura original da Formação Santa Cruz não pôde 
ser determinada, visto que sobre ela atuaram diversos ciclos erosivos 
dos quais resultaram os relevos hoje observados. 

1.2.7.3.3- Posição estratigráfica e cronoestratigráfica 

A Formação Santa Cruz se sobrepõe à Formação Urucum em contato 
gradacional, numa seqüência em que o arcóseo com cimento calclfero 
da base passa a um arcóseo com cimento ferruginoso, contendo cada 
vez em número maior, no sentido do topo, intercalações de camadas 
e lentes de jaspelito hematltico e hematita. Nas morrarias Grande e do 
Rabichão, onde as camadas apresentam mergulhos para nordeste e 
sudeste, provavelmente ocasionados por· basculamento dos blocos de 
falha, os sedimentos ferrlferos da Formação Santa Cruz são 
recobertos por colúvios, oriundos da própria formação. 

A unidade em questão também é encontrada em contato com cal
cários da Formação Bocaina, do Grupo Corumbá, através de falha
menta. No Mapa Geológico esta relação está indicada na morraria San
ta Rosa, situada a norte da morraria do Rabichão, à margem do rio 
Paraguai. Correa et ali i (1976) citaram relação similar, em contato por 
falha normal, no flanco leste da Sinclinal da Lajinha. Estes autores 
mencionaram ainda, na porção oeste da mesma sinclinal, um provável 
contato em discordância angular, com os calcários Boca i na recobrindo 
rochas da Formação Santa Cruz. Durante os trabalhos de campo na 
área fez-se um perfil na encosta sudoeste da morraria que circunda a 
Sinclinal da Lajinha e constatou-se o seguinte: na base da seção ocor
rem blocos e matacões de um conglomerado com cimento ferrugino
so, contendo grânulos e seixos de quartzo e seixos a matacões de 
rochas gran lticas e de uma rocha fraturada, localmente de aspecto la
minar, coloração preta e composição ferrlfera; na meia encosta aflo
ram arcóseos e arenitos arcoseanos, localmente com nlveis conglome
ráticos, mostrando-se esverdeados e calclferos na porção inferior e 
avermelhados próximos do topo. Nas encostas encontram-se tam
bém blocos e matacões de calcário rolados do topo da seção. Os cal
cários, no topo, constituem lajedos e apresentam-se lami nados e maci
ços, com muitos veios e bolsões de quartzo leitoso e outras caracterfs
ticas comuns aos calcários Boca i na. No local desta seção não foram ve
rificados in situ sedimentos tipicos da Formação Santa Cruz para que 
se pudesse afirmar uma relação com a Formação Bocaina. Os arcóseos 
que lá existem são, contudo, semelhantes aos da Formação Urucum. 
Provavelmente os blocos e matacões de rochas ferruginosas que ocor
rem no sopé do morro neste perfi I foram para lá transportados duran
te uma das fases de pediplanação quaternárias que atuaram na região. 
Estas fases deixaram morros residuais contendo rochas da Formação 
Santa Cruz distantes entre si (como exemplos a morraria de Jacadigo 
e o morro da Tromba dos Macacos) e se caracterizam por agentes 
erosivos de alta energia, capazes de transportar grandes fragmentos a 
distâncias consideráveis. Na opinião de Araújo & Montalvão (1980b), 
que percorreram o mesmo perfil acima descrito, os blocos de sedimen
tos ferrlferos que ocorrem na base do morro são do próprio local, isto 
é, representam a desagregação da rocha in situ. Se correto o racioci
nio desses autores, ter-se-á, naquele perfil, um horizonte (?) da For
mação Santa Cruz sotoposto aos arcóseos calciferos da Formação 
Urucum, fato este nunca verificado nos estudos detalhados que têm 
sido feitos na região por vãrios pesquisadores. 

Corrêa et ali i ( 1976) consideraram o Grupo Jacadigo mais antigo 
que o Grupo Corumbá, posicionamento este anteriormente adotado 
por Haralyi (1972). Barbosa & Oliveira (1978) admitiram que no final 
da deposição dos calcários do Grupo Bodoquena (Corumbá) iniciou-se 
a sedimentação Urucum, indicando uma passagem transicional de 
ambiente marinho para continental. 

Walde & Oliveira (1980) encontraram evidências de interdigitações 
entre as seqüências basais dos Grupos Corumbá e Jacadigo, relação esta 
que ainda está sendo estudada em projeto de pesquisa efetuado por 
Walde (informação verbal) e colaboradores. Walde (1981) mencionou 
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a presença de um horizonte de jaspilito com 20 em de espessura 
encontrada por Moller, na morraria do Zanetti, intercalado a calcários 
do Grupo Corumbá. Walde & Moraes (1981) verificaram na porção sul 
da Sinclinal da Lajinha, novos afloramentos que trouxeram alguns 
esclarecimentos à questão da relação estratigráfica entre os Grupos 
Corumbá e Jacadigo. Esses autores encontraram, acima do embasa
mento granltico, um conglomerado polimltico, com matriz arenosa 
carbonatada (que lateralmente pode passar a ferruginosa), sobre o 
qual ocorre jaspelito com até 30 m de espessura, contendo intercala
ções de camadas de Mn com possança variando de 10 a 30 em. Reco
brindo esse jaspelito, no topo da seção, em contato normal, existe cal
cário do Grupo Corumbá. Com base nessas observações, Walde & Mo
raes (op. cit.) admitiram que "o calcário do Grupo Corumbá é, pelo 
menos em parte, posterior à precipitação do Fe e Mn do Grupo Jaca
digo". Os dados apresentados por esses autores confirmam, em parte, 
o que haviam mencionado Corrêa et alii (1976) e Araújo & Montai
vão (1980b). 

Conforme referido no item 1.2.7.2.3, algumas amostras dos sedi
mentos ferriferos da Formação Santa Cruz têm sido submetidas ulti
mamente a análises micropaleontológícas na busca de registros fósseis 
indicativos da sua idade. A presença de posslveis estruturas biogenéti
cas nos jaspelitos ferruginosos foi sugerida por Dorr 11 (1945) e 
Almeida (1945). O primeiro encontrou em alguns planos de sedimen
tação da hematita diversos sulcos rasos, entrelaçados, com menos de 
1 m de comprimento e 1 a 3 mm de profundidade, que lhe pareceram 
ser impressões de algas marinhas. Almeida (1945) citou as informa
ções obtidas pelo geólogo boliviano Federico Ahlfeld a respeito de 
certas estruturas jaspellticas que ele havia encontrado em Mutum e su
posto constitulrem restos orgânicos. As amostras coletadas por 
Ahlfeld, com caracterlsticas semelhantes às descritas por Almeida 
(op. cit.), foram enviadas aos Estados Unidos e, por intermédio do 
geólogo John Van Dorr 11, oito paleontólogos americanos as estuda
ram. A maioria deles considerou as estruturas inorgânicas e apenas 
dois admitiram que talvez pud!)ssem ser "restos completamente altera
dos da suposta alga Girvanella". 

Na maioria dos estudos recentes com base em microfósseis, a idade 
indicada para a Formação Santa Cruz tem sido proterozóica. Yoshida 
et alii (1967, apud Herter, 1981) analisaram seções delgadas feitas 
com amostras de jaspelito do morro do Urucum e identificaram mi
croestruturas globulares ou esféricas tidas como indicio de vida pré
cambriana. Corrêa et a/ii (1976) enviaram à Seção de Bioestratigrafia 
do Laboratório de Mineralogia da CPRM amostras de estruturas se
melhantes às descritas por Dorr li (1945), que, analisadas, foram in
terpretadas como testemunhos de atividade orgânica de possiveis algas 
primitivas. Estes autores alertaram para o fato de que aqueles indicias 
não são critérios seguros para interpretação biocronológica. Corrêa 
et ali i (op. cit.) sugeriram a idade pré-cambriana para a Formação 
Santa Cruz, baseando-se principalmente em corcparações com outras 
seqüências de banded iron formation já conhecidas. Fairchild, 
Barbour e Haralyi (1978, apud Herter, 1981) examinaram 38 seções 
delgadas de jasper e jaspellto da Formação Santa Cruz e determinaram 
microestruturas biogenéticas em forma de filamentos. Estas estruturas 
aqueles autores associaram, segundo Herter (1981), "tanto a tricomas 
celulares como a lâminas cillndricas e sugerem afinidade com as algas 
azuis ou com certas bactérias ferrosas". 

A idade pré-cambriana superior para o Grupo Jacadigo, de outro 
modo, foi indicada através de análise geocronológica. Segundo Walde, 
Gierth e Leonardos (1981) a idade radiométrica obtida para o grupo 
é cerca de 1 bilhão de anos. Estes autores sugeriram ainda idade 
eocambriana para os conglomerados de origem glacial que ocorrem in
tercalados entre os jaspelitos ferruginosos. 

1.2.7 .3.4- Litologias e estruturas 

A Formação Santa Cruz inicia-se, segundo Almeida (1945), por um 
pacote de "arenito arcosiano jaspelltico". Esta denominação aquele 
autor deu para os sedimentos elásticos vermelhos que se sobrepõem 
aos arcóseos conglomeráticos do topo da Formação Urucum. Almeida 
(op. cit.) assim descreveu: " ... rocha elástica, de granulação média a 
fina, com camadas de alguns centlmetros em que predominam ora o 
cimento jaspelltico, ora o hematltico, responsáveis pela sua cor verme
lho-violácea". Estes arenitos mostram estratificação cruzada de cor
rente e plano-paralelà e passam gradualmente na base para os arcóseos 



Urucum. Conforme a descrição de Almeida (1945), a cor desses are· 
nitos I! variável "de acordo com a freqüência maior ou menor de 
jaspe (vermelho-cereja), hematita (vermelho·pardacenta-escura ou cin
za de aço) ou óxido de mangan6s, que ocorrem em partlculas submi
lirnl!tricas ao lado de quartzo detrltico (raro), calcedônia etc.". 

Os arenitos arcoseanos jaspellticos fazem parte da seqüência que 
Dorr 11 (1945) denominou Formação Córrego ,:las Pedras. No morro do 
Urucum, onde esta seqüência é bem caracterizada, o seu limite infe
rior I! indicado por um arcóseo amarronzado, manganeslfero, que 
passa a um arcóseo e arenito ferruginoso, vermelho, com cimento 
hemat ltico, nos quais se intercalam, gradativamente, em número 
maior no sentido ascendente, camadas de jaspelito hemat ltico e hema
tita. O limite superior da Formação Córrego das Pedras indicado por 
Oorr 11 (1945) foi a base do leito inferior da camada de óxido de man
ganês mais baixe (Ests. 1. VI B e 1. VIl A). Esta camada, denomi
nada Primeira Camada de óxido de manganês, á recoberta, na mina de 
Urucum, por um nlvel de arcóseo manganeslfero, decirnátrico, con
tendo esparsamente blocos e matacões granlticos. O topo deste nl
vel arcoseano, limitado por espessa camada de jaspelito hematltico, 
foi considerado por Barbosa & Oliveira (1978) o topo. da Formação 
Córrego das Pedras. Estes autores propuseram a modificação do limite 
superior da Formação Córrego das Pedras de Dorr 11 (1945), por jul
garem equivalente ã Primeira Camada de óxido de manganês de Uru
cum a camada da arcóseo manganeslfero mineraiizada que ocorre nas 
!lreas marginais da bacia, como nas morrerias do Jacadigo e Rabichão. 
Barbosa & Oliveira (1978) reconheceram ainda que o arcóseo manga
neslfero, com blocos granlticos e nódulos de óxidos de manganês, tem 
mais afinidade com a Formação Córrego das Pedras do que com a 
Formação Band'Aita. Tanto a Formação Córrego das Pedras como a 
Band'Aita foram inclu Idas no presente mapeamento na Formação 
Santa Cruz. Os minerais componentes da Formação Santa Cruz e que 
representam a quase totalidade de sua espessura são intercalações de 
camadas e lâminas de hematita e de jaspe,que formam uma rocha do 
tipobanded ironstone. Além das camadas ou lentes de óxido de man
ganês que nela se intercalam, e que serão descritas adiante, existem 
subordinadamente camadas lenticulares de arcóseo ferruginoso seme
lhante ao da base da formação, siltito e arenito quartzosos, marrons, 
arenito conglomerático, jaspelito e jaspelito conglomerático. Segundo 
Dorr 11 (1945 e 1946), essas camadas elásticas são relativamente mais 
freqüentes no terço superior da Formação Band'Aita. Tanto as des
crições de Dorr 11 (op. cit. I como as de Almeida (1945) da formação 
ferrlfera bandeada são pormenorizadas e em nenhum dos trabalhos 
posteriores realizados no maciço de Urucum sobre aquela seqüência 
encontra-se descrição comparável. Novos dados foram acrescentados 
àqueles conhecimentos, como por exemplo os estudos de Haralyi & 
Barbour (1974a). Estes autores identificaram quatro tipos de bandea
mentos na formação ferrlfera, cujas caracterlsticas estão relacionadas 
tanto a fenômenos climáticos em geral, às variações sazonais, tectonis
mo recorrente, como ã situação dos depósitos no interior da bacia de 
deposição e fatores Hsico-qulmicos como pH, Eh e a presença deve
getação do tipo alga. 

Sobre a formação ferrlfera bandeada, Almeida (1945) assim sere
portou: "O tipo band,éd ironstone desse grupo, todavia, apresenta 
em geral certa uniformidade e grande persistência, tanto horizontal 
como vertical. Consiste numa rocha com acentuado caráter rltmico, 
de estratificação bem nltida, salientando-se as lâminas pela diversidade 
de coloração: vermelho-sangü(nea ou cereja as de jaspe e cinza-averme
lhado as de hematita. A superflcie de estratificação é plana, regular ou 
muito levemente ondulada por ação da agitação de água. As lâminas 
de hematita, em geral com espessura uniforme de 0,5 a 2 em, são 
constituldas de sheets papiráceos, que em seções transversais se dife
renciam pela tonalidade. São bastante regulares, de certa persistência 
horizontal, o que já não se dá com as de jaspe, que se apresenta em 
lâminas contfnuas ou sob formas lenticulares, elipsoidais ou proxima
mente esféricas. Localmente, delgadas lâminas de jaspe se avolumam 
para se transformarem em nódulos. As lâminas de hematita, forma
das de material de granulometria finlssima, infletem-se para cima e 
para baixo, amoldando-se às irregularidades das estruturas jaspelíticas, 
porém sem sofrerem senslvel adelgaçamento. Quando separadas as lâ
minas hematlticas das jaspelfticas, se observam, na superffcie das 
primeiras, oriflcios com contornos circulares ou ellticos, com bordos 
arredondados, que podem atingir 1 em de diâmetro; quando ellticos 
se observa que têm o maior diâmetro das secções paralelo a determi-

nada direção. Correspondem a nódulos jaspel(ticos ou siltlticos, su
besferoidais, quando se depositaram, e que foram deformados durante 
as perturbações sofridas por esses sedimentos. As formas esféricas 
primitivas transformaram-58 num elipsóide semelhante ao das defor
mações; dal o seu interesse na reconstituição da história tectônica. 
Esses glóbulos são ãs vezes tão numerosos que chegam a se tocar". 

Quanto ãs camadas ou lentes de óxido de manganês - criptomela
na - que se encontram intercaladas ora em arenito arcoseano ferro
manganeslfero, com a Primeira Camada do morro do Urucum, ora em 
hematita ou jaspelito hematltico, transcrevem-se as informações de 
Dorr 11 (1946), coletadas principalmente no morro do Urucum, como 
segue: "Na base ou perto da base da Formação Band'Aita, no Morro 
do Urucum e na Serra de Santa Cruz, se encontra uma camada per
sistente do óxido de mangan§s criptomelana cuja espessura varia de 
20 em atl! quase 6 metros. A 30 ou 45 m mais para cima fica uma 
segunda camada menos generalizada do mesmo material tendo até 
2,20 m de espessura. Na área levantada em detalhe se encontram 
ainda, em vãrios lugares, lentes menores de óxido de manganês. A 
distribuição dessas camadas será descrita na parte que trata dos 
depósitos de minério. As duas camadas maiores são daqui por diante 
denominadas, respectivamente, por n? 1 e n? 2. 

"As camadas de óxido de manganês têm, caracteristicamente, as 
cores negro-bacenta e negro-cinzenta no afloramento, porém em 
exposições frescas elas variam do negro-bacento, passando pelo 
negro-azulado, ao cinza de aço. O listramento não é claro nas exposi
ções frescas, sendo antes, em geral, uma laminação grosseira e não 
propriamente um aleitamento. Esta laminação é obscura justamente 
nas camadas superiores. Entretanto, nos afloramentos das camadas 
inferiores sujeitas ao intemperismo, uma diferenciação dos sedimentos 
por efeito de solubilidade deu-lhes aparência de aleitamento. Em 
poucas localidades o afloramento desta camada se assemelha um 
pouco ao de um folhelho negro fóssil alterado por intemperismo. As 
superf leias de aleitamento ou de laminação são, em geral, um tanto 
onduladas e o topo e base das camadas, em alguns lugares, apresentam 
aspectos semelhantes a interferência de marcas onduladas (ripple· 
marks). Em um ponto observou-5e uma aparência obscura de estrati
ficação cruzada. 

"Todas as camadas de manganês contêm nódulos de material 
aparentemente semelhante ao das adjacências. Conquanto em exposi
ção fresca, estes nódulos parecem ser idênticos, pela sua composição, 
à rocha que os envolve, tornando-se extremamente porosos nas faces 
expostas e alteradas da matriz. Isto sugere serem constitu fdos de uma 
mistura de criptomelana e de um bxido de manganês menos estável. 
Os nódulos têm, em média, 3 a 5 em de comprimento por 2 a 3 de 
grossura e são de forma ovóide muito regular . .São envolvidos por 
partes laminadas da rocha matriz. Como estes nódulos são numerosos 
na segunda camada, constituindo ãs vezes 15% da rocha, e como a 
camada n? 2 tem, em geral, uma cor mais escura e fratura mais suave, 
é posslvel distingui-los do material das duas camadas principais. 

"O material que constitui as várias camadas manganeslferas parece 
bastante uniforme e seu teor não pode ser facilmente avaliado a olho. 
Foram reconhecidos no campo quatro tipos gerais de material: "den
so", "baço" ou "granular", "cor de aço" e "gráfico". Na camada 
inferior o tipo cor de aço é duro, tem fratura conchoidal bem marca
da, com faces extremamente lisas e cor cinza-claro de aço. O tipo 
bacento ou granular é preto, algumas vezes ligeiramente friável, com 
fratura irregular e áspera. 

"O tipo "denso" é cinzento-azulado a cinzento-escuro, não é 
friável e tem fratura ligeiramente conchoidal. O tipo "cor de aço" 
passa gradativamente para o "denso" e este para o "bacento". O tipo 
"gráfico" será descrito abaixo. Dos quatro tipos, o. "denso" e o "cor 
de aço" são os mais generalizados, o "gráfico", o menos. 

"As camadas superiores consistem quase que exclusivamente dos 
tipos "cor de aço" e "denso", porém são nitidamente mais negras que 
as inferiores com que não se confundem. Um exame microscópico e 
qufmico mostrou que esta distinção em tipos tem pouco valor prático, 
porquanto os três primeiros tipos não diferem muito em sua composi
ção. A principal diferença, única que causa esta dessemelhança aparen
te, está na porosidade, o "cor de aço" sendo apenas ligeiramente po
roso e o "bacento" ou "granular", o mais poroso deles; os poros são 
tão diminutos que só podem ser notados ao microscópio. 

"Como a tendência do tipo "cor de aço" é para um teor mlnimo 
e do "bacento" para um máximo, e porque ainda se achem ambos su-
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perpostos dentro da camada, muitas vezes em faixas estreitas alterna
das, eles denotam, provavelmente, diferenças nos sedimentos originais. 
Tem-se observado que quando os pedaços da rocha sujam as mãos o 
seu teor em manganês é, provavelmente, superior a 48%. O tipo "ba
cento" é o único que atinge esta riqueza. 

"O tipo "gráfico" é assim denominado porque se caracteriza por 
seus bastonetes arredondados, por vezes semelhantes aos caracteres 
cuneiformes. Estes bastonetes, com 4 mm de diâmetro e 5 a 10 mm 
de comprimento, são geralmente paralelos aos planos de sedimentação 
e só se encontram nas camadas de 1 a 5 em de espessura. Alguns se 
curvam bruscamente, porém não parecem ter ligação entre si. Não 
constituem mais de 10% do volume da rocha e muitas vezes menos. 
São revestidos por um inducto preto pulverulento, provavelmente 
óxido de manganês. Num intervalo de poucos cent f metros, o tipo grá
fico passa gradualmente, quer lateralmente quer verticalmente, para os 
outros tipos". 

A partir da década de setenta, novos estudos de pesquisa e pros
pecção das reservas de minério de ferro e manganês da região de Co
rumbá têm sido executados. O conjunto de jazidas é denominado Dis
trito de Urucum-Mutum ou Distrito de Urucum, no Brasil, e Distrito 
de Mutum, na Bolfvia, e existem concessionárias explorando minérios 
no morro do Urucum e nas morrarias de Santa Cruz, São Domingos, 
Grande e do Rabichão. Na morraria do Jacadigo a jazida está atual
mente inativa, ao contrário da de Mutum. As informações especificas 
sobre estas minas serão abordadas no item 1.5 - Geologia Econô
mica. 

Os resultados das pesquisas recentes têm sido divulgados periodica
mente e de forma parcial, porém outros aspectos das camadas de mi
nério de manganês aquém do morro do Urucum já foram constatados. 
Haralyi & Barbour (1975) encontraram na morraria do Rabichão a ca
mada mineralizada em óxido de manganês com comportamento dife
rente das do morro do Urucum. No local o minério é concrecionário e 
acha-se disperso em sedimentos arcoseanos, com cimento manganesf
fero. Na mesma camada mineralizada, conforme ilustram as Estampas 
1.VII B e 1.VIII A, existem vários fragmentos de rochas de composição 
diversa, dispostos aleatoriamente. Em muitos locais onde eles ocorrem 
verifica-se deformação na camada subjacente, indicando tratar-se de 
"seixos pingados" Entre os fragmentos, cujos tamanhos vão de seixo 
a matacão, predominam os de granito, geralmente alterados. A esta 
modalidade de ocorrência Haralyi & Barbour (op. cit.) denominaram 
minério "tipo Rabicho", enquanto que ao outro, estratiforme, miné
rio "tipo Urucum". O minério "tipo Rabicho", para Haralyi & Bar
bour (1975) e outros, representa um depósito da borda da bacia. Os 
minérios de manganês da morraria do Rabichão apresentam-se como 
concreções e muitas vezes como nódulos compactos de diâmetros cen
timétricos e impregnações da matriz. São formados por criptomelana 
e também pirolusita e constituem um minério manganesffero de alto 
teor, maior que o do minério "tipo Urucum". 

A camada mineralizada em óxidos de manganês da morraria do Ra
bichão, com cerca de 3 a 4 m de espessura, podendo atingir 5 m, foi 
inclufda por Barbosa & Oliveira (1978) na Formação Córrego das Pe
dras e correlacionada com a Primeira Camada de óxido de manganês 
do morro do Urucum. Estes autores estenderam a correlação também 
para oeste, na morraria do Jacadigo, onde a camada mineralizada em 
óxidos de manganês mostra aspectos similares à da morraria do Rabi
chão. Barbosa & Oliveira (op. cit.) consideraram a maioria ou a tota
lidade dos fragmentos rudáceos encontrados nessas camadas como 
dropstones, de origem glacial. Em outros nfveis da Formação Santa 
Cruz também são encontrados "seixos pingados", provavelmente com 
a mesma origem. Walde, Gierth e Leonardos (1981) mencionaram a 
existência de matacões com até mais de 3m de diâmetro, dispersos na 
seqüência ferrffera, atribuindo-lhes, tal como Barbosa & Oliveira 
(1978). origem glacial. 

Na mina de Figueirinha, situada na escarpa norte da morraria de 
Santa Cruz e atualmente desativada, constatam-se na camada de óxido 
de manganês, além de "seixos pingados" de granito, um nfvel conglo
merático com cerca de 30 em pé espessura e delgadas lentes arenosas, 
intercalados. Nesta ocorrência a! camada mineralizada tem cerca de 
2 m de espessura e está encaixada em àrenito arcoseano marrom-escu
ro, de cimento ferruginoso, com alguns blocos gran fticos dispersos. O 
minério de manganês desta camada é estratiforme ("tipo Urucum"), 
mostra um mergulho de 5 a 7° para sudoeste e está muito fraturado 
com algumas fraturas preenchidas por veios de quartzo. Ainda na mor: 
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raria de Santa Cruz, a sudoeste da mina de Figueirinha, foram obser
vadas as camadas de criptomelana da área da concessionária Mineração 
Corumbaense Reunida - MCR. Na área existem quatro camadas ou 
lentes com óxidos de manganês, sendo que a inferior, mais espessa, 
tem algumas caracterfsticas comuns à da morraria do Rabichão. Os as
pectos principais dessas camadas, conforme verificações no local e in
formações de técnicos daquela empresa, são: 

Camada 1 (basal)- Minério em forma de lentes e nódulos, associa
do a arcõseo manganesífero e ferruginoso e blocos e matacões de grani
to; cerca de 3 a 5 m de espessura. 

Camada 2 -Minério compacto ou laminado, fraturas conchoidal e 
planar, contendo algumas lentes e nódulos constitufdos por ferro, 
óxido de manganês e detritos; envolve a camada de minério arcóseo 
com cimento ferruginoso e manganesffero; no topo a camada de arcó
seo tem cerca de 8 em de espessura, contém alguns blocos de rocha 
gran ftica intemperizada, dispersos. Recobre esta camada, com 1 ,8 m 
de espessura máxima, jaspelito hematftico. 

Camada 3 - Minério compacto com fratura conchoidal, intercala
do a camadas laminares de hematita e jaspe; no topo o contato se faz 
com camada arcoseana, sim i lar às anteriores, com cerca de 1 O a 15 em 
de espessura. Espessura aproximada O,G m. 

Camada 4 - Minério compacto e laminado, em contato com arcó
seo ferromanganes ffero na base e hematita no topo. Espessura aproxi
mada 0.4 m. A eqüidistância entre as camadas quatro e três é peque
na, variando de 1 a 3m. Segundo os técnicos da empresa concessioná
ria, essa camada é lenticular. 

As camadas de criptomelana três e quatro estão localizadas próxi
mo ao topo da morraria de Santa Cruz, com boas exposições em cor
tes efetuados nas adjacências da mina de minério de ferro Simon Traj
temberg. Os depósitos de óxido de manganês da morraria de Santa 
Cruz ocupam, conforme sugeriram diversos autores, entre eles Barbosa 
&Oliveira (1978), uma posição intermediária entre o centro e a borda 
da bacia de deposição da formação ferrffera. Nesta área, segundo 
Barbosa & Oliveira (op. cit.), as litologias da Formação Córrego das 
Pedras apresentam caracter fsticas transicionais entre as do morro do 
Urucum e as da morraria do Rabichão. 

Haralyi & Barbour (1974a). com base em seus estudos do bandea
mento da Formação Santa Cruz, apresentaram um gráfico de teores de 
manganês, s(lica e ferro no morro do Urucum, onde está indicada a 
presença de sete n fveis manganes (feros. Os três primeiros inferiores 
correspondem às camadas de criptomelana já conhecidas que lá ocor
rem. Constata-se ainda, no gráfico de Haralyi & Barbour (op. cit.). que 
da base para o topo da seqüência ferrffera há um decréscimo dos teo
res de Mn e de Fe e um aumento relativo no teor de Si02. Outro regis
tro que a análise daqueles autores acentuou foi um aumento concomi
tante do teor de sflica nos n fveis manganesfferos e diminuição do teor 
relativo de Fe, nos mesmos locais. 

As ocorrências ferromanganesfferas da Formação Santa Cruz no 
maciço de Urucum ainda estão sendo investigadas, tanto pelas empre
sas concessionárias como por pesquisadores de universidades, e muitas 
informações serão adicionadas aos conhecimentos já existentes. Uma 
das áreas sobre a qual pouco se sabe é o morro da Tromba dos Maca
cos, que se supõe apresentar caracterfsticas litológicas intermediárias 
entre as do morro do Urucum e as da morraria do Jacadigo. 

1.2.7.4- Ambiente de sedimentação 

Um dos temas de maior interesse sobre as caracterfsticas geológicas do 
Grupo Jacadigo, principalmente da Formação Santa Cruz, é o ambien
te de sedimentação. Desde os trabalhos básicos de Dorr 11 (1945) e Al
meida (1945 e 194Gb) muitos estudiosos a ele têm se dedicado, con
forme já referido. Até o presente não se chegou a uma opinião consen
sual a respeito da gênese dos minérios de ferro e manganês e dos sedi
mentos conglomeráticos que se intercalam tanto na Formação Uru
cum como na Santa Cruz. As pesquisas efetuadas por Dorr li (1945) e 
Almeida (1945 e 194Gb) continuam a ser as mais completas já publi
cadas, razão pela qual não se estenderá o tema neste relatbrio. Como 
neste mapeamento não se obtiveram elementos que ajudassem a es
clarecer as questões ditas acima, face ao caráter da pesquisa, indica
ram-se sucintamente na Tabela 1. VIII as opiniões gerais sobre o ambi· 
ente de sedimentação do Grupo Jacadigo encontradas nos trabalhos 
divu !gados. 

Outras publicações consultadas com referências sobre o Grupo Ja
ca digo ou não mencionaram o assunto de interesse, ou trataram de te-



TABELA 1 VIII 
Características do ambiente de sedimentação do Grupo Jacadigo 

Ambiente de sedimentação 
Grupo 

Jacadigo Dorr 11 Almeida Dorr 11 
(1945) (1945, 1946b) (1970) 

Marinho raso, pro-
vavelmente do tipo 

Marinho, estuarino 
interior; sedimen-
tos químicos (colói· 

Formação Santa 
ou lacustrino; sedi· des) e de detríticos, mentes químicos 

Cruz (Formação (colóides de s;o,, transportados por 
Córrego das Pe· um grande rio Cli· Estuarino ou lacus· 
dras + Formação 

FeeMn)edetríticos ma semi-árido no trino; clima árido 
Band'Aita) (subordinados) início da deposição 

transportados por tornando-se mais u-
águas superficiais mido posteriormen· 
Deposição em am· te Subsidência len· 
biente calmo ta e uniforme da ba· 

cia durante a depo-
sição 

Continental: parte Continental, possi· 
nas correntezas e velmente litorâneo; 

Formação Urucum 
nos rios, parte nos clima semi-árido, f a· Continental lagos e lagoas Sus· 
peita de influências 

ses de deposição 
torrencial 

glaciais 

mas especfficos, ou então concordaram com as opiniões de Dorr li 
(1945) e Almeida (1945 e 1946b) e por isso não foram inclu(das na· 
quela tabela, 

1.2.8- Grupo Alto Paraguai 

1.2.8.1 - Generalidades 

As rochas que compõem esta seqüência têm sido estudadas desde a 
expedição de Francis de Castelnau, na região compreendida entre 
Cuiabá e Cáceres, nos anos quarenta do século passado. Evans (1894), 
na mesma região, distinguiu as Formações "Arara Limestone", "Riza
ma Sandstone" e "Matto Shales".Leme(1911)descreveu diversas a
mostras daquela área, entre as quais "schistos conglomeráticos" oriun
dos de Jacobina (paraconglomerados Moenda). Oliveira (1915) atribuiu 
aos "Matto Shales" de Evans ( 1894) a denominação de Folhelhos do 
Sepotuba. No perfodo que se seguiu, atê a década de sessenta, poucos 
dados foram acrescentados sobre a geologia dessa região, tendo a ela 
se referido, entre outros, Oliveira & Leonardos ( 1943) a Ab'Sáber 
(19541. Scorza (1960) aventou a possibilidade de os arcóseos de Dia
mantino constitu(rem uma formação intercalada entre os arenitos 
Raizama (abaixo) e os folhelhos Sepotuba (acima). Essa questão foi 
esclarecida posteriormente por Almeida (1964a), que atribuiu para 
esse conjunto de rochas a denominação Grupo Alto Paraguai. A se
qüência I itoestratigráfica estabelecida para este grupo foi: Formação 
Raizama, Formação Sepotuba e Formação Diamantino. No mesmo 
trabalho, Almeida I(Jp. cit.) caracterizou o Grupo Araras, sotoposto 
em discordância erosiva ao Grupo Alto Paraguai, e o Grupo Jangada, 
também mais antigo, todos os três compreendidos no Geossintlfneo 
Paraguaio. Vieira (1965b) mapeou a mesma região estudada por Al
meida (1964a). porém utilizou outras denominações para os conjun
tos litológicos, quais sejam: Formação Puga ("Grupo Jangada", em 
parte), Formação Corumbá ("Grupo Araras"), Formação Urucum 
(Formação Raizama) e Formação Diamantino (Formação Sepotuba)•; 
Além dessas formações, para as quais Vieira ( 1965b) admitiu contatos 
gradacionais, este autor identificou a Formação 8auxi, sotoposta à 
Formação Puga, sem discordância. 

Hennies ( 1966) e Guimarães & Almeida (1972) adotaram a mesma 
divisão litoestratigráfica proposta por Almeida (1964a). admitindo 
discordância entre os grupos Araras e Alto Paraguai. Figueiredo & Oli
vatti (1974) verificaram as relações de contato indicadas por Vieira 
(1965b) entre as várias formações geológicas da região do alto rio 
Paraguai e redefiniram o Grupo Alto Paraguai como constituldo, da 
base para o topo, pelas Formações Puga, Araras, Raizama e Diamanti
no. Nesta última incluíram os sedimentos pelíticos anteriormente 
descritos como Formação Sepotuba e os arc6seos de Diamantino. Esta 

Corrêa et afii Barbosa& Walde Walde, Gierth e 
(1976) Oliveira (1978) (1981) Leonardos (1981) 

Bacias continentais Epicontinental ou 
Epicontinental com Marinho ou epicon· com deposição quí· intracontinental, 

tinental mica e influências com influênciasgla· influências glaciais 

glaciais ciais ou periglaciais periódicas 

Continental, com in· 
Bacia transgressiva fluências tectõni· 
em ambiente margi- cas que fragmenta· Continental com 
nal de plataforma ram a bacia; subor· possíveis influências 
continental, tectoni· dinadamente in· glaciais 
camente instável fluências perigla· 

ciais 

subdivisão foi adotada posteriormente por R i beiro Filho et ali i 
(1975). Olivatti ( 1976) e Luz et alii ( 1978 e 1980), entre outros 

Com base nos diversos levantamentos geológicos executados pelas 
equipes do Projeto RADAMBRASI L na área das Folhas SD.21 e 
SE.21 e na análise da bibliografia existente, constatou-se que a se
qüência litoestratigráfica que compõe o Grupo Alto Paraguai, tal 
como definida por Figueiredo & Olivatti (1974), necessitava modifica
ções. Os fatos que levaram a tal resultado foram: 
- na Folha SD.21 Cuiabá, Barros & Simões (1980) encontraram, na 
região de Bauxi, a Formação Puga, considerada a unidade basal do 
Grupo Alto Paraguai, intercalada com sedimentos da Formação Bauxi. 
Esta relação de contato, do tipo transicional, havia sido aventada ante
riormente por Vieira (1965b), mas não foi apreciada por Figueiredo 
& Olivatti (1974). Esse fato levou Barros & Simões (1980) a conside
rarem a Formação Bauxi como a base do Grupo Alto Paraguai; 
-também na Folha SD.21 Cuiabá, Barros & Simões (op. cit.) verifi
caram ser correta a distinção feita por Almeida (1964a) das formações 
Sepotuba e Diamantino. Por esta razão, reintroduziram a denomina
ção Formação Sepotuba no Grupo Alto Paraguai para designar a se
qüência de folhelhos que se intercala às Formações Raizama e Dia
mantino. Esses fatos, por si só, já justificariam a redefinição do Grupo 
Alto Paraguai; e 
-à mesma época em que Barros & Simões (1980) constatavam esses 
fatos, na área da Folha SE.21 Corumbá a equipe deste mapeamento 
redefinia o Grupo Corumbá de Almeida. (1965a) e de Corrêa et alii 
(1976). Esta seqüência, tida como contemporânea ao Grupo Alto Pa
raguai, passou a ser constitu (da, da base para o topo, pelas Formações 
Puga, Cerradinho, Boe<!ina e Tamengo. Verificou-se então que, em 
duas seqüéncias distintas, existiam duas unidades com a mesma 
denominação de Formação Puga. Como esta denominação foi aplicada 
inicialmente para os tilitos ou paraconglomerados englobados no Gru
po Corumbá, Barros et alii (1982) e os autores consideraram impró
prio utilizá-la também no Grupo Alto Paraguai. Como já se tinham 
elementos para redefinir este grupo, coube a Barros et ali i (1982) a es
colha de outro nome para distinguir os paraconglomerados do Grupo 
Alto Paraguai. Esses autores optaram por Moenda, nome de um luga
rejo da Folha SD.21 Cuiabá localizado próximo a uma das áreas de 
ocorrência daquelas litologias, passando então a Formação Puga desse 
grupo a chamar-se Formação Moenda. Esta proposição de redefinição 
do Grupo Alto Paraguai foi apresentada por Barros et alii (1981) e 
Dei'Arco et ali i (1981) no 1? Simpósio de Geologia do Centro-Oeste 
- Geologia do Pré-Cambriano - e, nos debates que se seguiram (dos 
quais participou o Prof Fernando Flávio Marques de Almeida, entre 
outros), aventou-se a possibilidade de que a Formação Moenda corres
penderia ao que Almeida (1965b) denominou Formaçoo Marzagoo. 
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Esta formação, composta essencialmente de tilitos, constitui a seqüên
cia de topo do Grupo Jangada e recobre a Formação Bauxi, do mesmo 
gFupo. Sobre ela assentam-se, "em perfeita concordância", conforme 
atribuiu Almeida (op. cit. ), os calcários do Grupo (Formação) Araras. 
Este autor correlacionou a Formação Marzagão à Formação Puga de 
Maciel (1959), mas não adotou a mesma denominação devido à 
grande distância que separa as duas ocorrências e ao fato de não se co
nhecerem exposições no trecho intermediário. Embora do conheci
mento de Dei'Arco et ali i (1981) e de Barros et a/ii (1981 ), esta infor
mação não fora considerada, visto que todas as seqüências de rochas 
que compunham o Grupo Jangada de Almeida (1964a e b, 1965b) ha
viam sido inclu Idas novamente no Grupo Cuiabá nos trabalhos mais 
recentes, tais como os de Oliva et ali i ( 1979) e Luz et ali i ( 1980). Esta 
interpretação tambêm foi admitida por Souza (1981 ), conforme 
trabalho apresentado no mesmo simpósio. Ainda neste evento, em me
sa-redonda sobre o tema Faixa de Dobramentos Paraguai-Araguaia, 
da qual participaram os autores, indicou-se, como uma das recomen
dações, que se fizessem estudos detalhados em uma área-chave (prova
velmente na Folha SD.21 Cuiabá) para esclarecer definitivamente as 
relações estratigráficas entre os grupos Cuiabá e Alto Paraguai. Uma 
sugestão apresentada pelo Prof. Fernando Flávio Marques de Almeida 
referente aos grupos Corumbá e Alto Paraguai, para posterior análise, 
foi englobá-los em um supergrupo, constituído pelos tilitos (Forma
ção Puga) na base, pelo pacote de rochas carbonatadas químicas e 
detrfticas na porção intermediária (Grupo Corumbá, incluindo a For
mação Araras) e, no topo, pela seqüência detrltica que compõe o Gru
po Alto Paraguai de Almeida (1964a). Com relação à inclusão do Gru
po Jacadigo nesse supergrupo, nada ficou estabelecido. Outra sugestão 
dessa mesa-redonda, tomada como recomendação para os órgãos com
petentes, foi a realização de um encontro entre geólogos brasileiros, 
bolivianos e paraguaios para integrar as informações conhecidas no 
âmbito da região fronteiriça com os Estados de Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul. Como as questões mencionadas não chegaram a um 
consenso nesse simpósio e aguardarãO ocasião oportuna pai a esclare
cimento, adotou-se no presente trabalho a proposição de Barros et 
alii (1981) para o Grupo Alto Paraguai, como composto, da base para 
o topo, pelas Formações Bauxi, Moenda, Araras, Raizama, Sepotuba 
e Diamantino. Na área da Folha SE.21 Corumbá, contudo, não 
ocorrem a Formação Bauxi nem a Diamantino. A segui r serão descri
tas as características de cada formaçãO na área mapeada. 

1.2.8.2 -Formação Moenda 

1.2.8.2.1 -Generalidades 

A Formação Moenda, conforme justificado anteriormente, correspon
de à Formação Puga do Grupo Alto Paraguai de Figueiredo & Olivatti 
(1974). Suas litologias, dominantemente paraconglomerados ou tili
tos, foram descritas por vários pesquisadores, dentre os quais desta
caram-se Leme (1911 ); Almeida (1964a, b e 1965b), que lhes atribuiu 
origem glacial, incluindo-as no Grupo Jangada; Oliveira (1964, apud 
Ribeiro Filho et a/ii, 1975), que trouxe para a região dó alto Paraguai 
a denominação Puga, dada por Maciel (1959) aostilitosque constitu
em a base do Grupo Corumbá; e Vieira (1965b), que, embora admitis
se a correlação com os tilitos do morro do Puga, preferiu descrevê-las 
como paraconglomerados do tipo gerollton ou tilloid, interpretando 
sua origem em ambiente marinho, através de correntes de turbidez. 
Essa questão da origem foi o aspecto que dividiu a opinião dos d iver
sos autores que a estudaram posteriormente (Hennies, 1966; Figuei
redo & Olivatti, 1974; Ribeiro Filho et ali i, 1975; Olivatti, 1976 e Luz 
et ali i, 1978). No presente trabalho, adotou-se para a Formação Moen
da a mesma origem que a da Formação Puga, ou seja, em ambiente li
torâneo sob influências glaciais (fluvioglacial ou glaciomarinho). 

1.2.8.2.2 - DistribuiçãO na área e espessura 

Os afloramentos da Formação Moenda são observados apenas na 
porção central da Provlncia Serrana, em áreas de rele110 baixo, que 
correspondem a núcleos de anticlinais escavadas. Conforme ilustra a 
Figura 1.13, aparece na. Anticlinal da Jacobina (a maior área e a mais 
conhecida), na Braquianticlinal Barreiro Preto-Quilombo e próximo 
à Falha Ribeirão do Costa-Serra do SabãO, a norte da rodovia 
BR-070. Esta última ocorrência, que constitui uma faixa estreita pa
ralela e adjacente à linha de falha, prolonga-se para norte, na área da 
l"oiha SD.21 Cuiabá. 
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A espessura desta formação nãO pode ser estimada na área em 
apreço. Almeida (1965b) indicou para o pacote de tilitos que recobre 
a Formação Bauxi uma espessura não supeiiOr a 100 m. Já Vieira 
(1965b) constatou, a norte da área, valores de possança de até 320m. 

1.2.8.2.3- Posição estratigráfica e cronoestratigráfica 

A Formação Moenda na área recobre provavelmente metassedimentos 
do Grupo Cuiabá, em discordtlncia angular. Essa relação parece 
ocorrer na Anticlinal de Jacobina, na área das fazendas Laje e Marcela, 
onde, no núcleo da dobra, foram mapeados "metarenitos quartzosos e 
metassiltitos calclferos como rochas do Grupo Cuiabá. Fragmentos 
dessas rochas integram a fração rudácea dos paraconglomerados 
ou tilitos Moenda. A norte da área esta formação ocorre sobreposta à 
FormaçãO Bauxi, em contato transicional. No topo a unidade em 
epígrafe está recoberta pela Formação Araras. Este contato é transicio
nal, observando-se uma diminuição gradativa do número de seixos e 
blocos no sentido do topo e um aumento do núm·ero de camadas de 
margas e de calcários intercaladas aos sedimentos que constituem a 
matriz do paraconglomerado. Esta relaçãO pode ser verificada ao 
longo da rodovia BR-070. 

A idade da Formação Moenda, como a de todo o Grupo Alto Pa
raguai, ainda é incerta, visto que o conteúdo fossillfero dessa seqüên
cia é bem pouco conhecido. Apenas na Formação Araras foram en
contrados registros fósseis, representados por estruturas estromatolfti
cas. Algumas amostras dessas entruturas foram estudadas por Sommer 
(apud Vieira, 1965b). que as identificou como pertencentes ao gênero 
Au/ophycus. Com base nas observações desse paleontólogo, Vieira 
(op. cit.) indicou provável idade neocambriana para o pacote de calcá
rios e dolomitos e para as demais formações a ele diretamente relacio
nadas. Figueiredo & Olivatti (1974) ressaltaram o fato das rochas do 
Grupo Alto Paraguai terem sido afetadas pelos esforços do final do 
Ciclo Orogênico Brasiliano e atribulram duvidosamente para essa se
qüência idade eocambriana, tal como Almeida (1964a). Recentemente 
Cordani, Kawashita e Mantovani (apud Cordani; Kawashita; Thomaz 
Filho 1978) tentaram estabelecer uma idade para o Grupo Alto Para
guai, 'com base em datação geocronológica. Esses autores analisaram 
folhelhos da Formação Sepotuba pelo método Rb/Sr e obtiveram uma 
isócrona de referência com cerca de 550 MA e razão inicial 0,712, 
valor interpretado como a época de diagênese desses sedimentos. t 
posslvel que o conjunto litológico em questão atinja o Eocambriano 
porém, em função da correlação com o Grupo Corumbá (entre as se
qüências carbonatadas), tem sido indicada para o Grupo Alto Paraguai 
idade pré-cambriana superior. 

1.2.8.2.4- Litologias e estruturas 

A Formação Moenda é composta essencialmente por paraconglomera
dos ou tilitos, com intercalações subordinadas de arenitos, localmente 
na base, e de margas e calcários, no topo. A matriz dos paraconglome
rados é de granulação sfltico-arenosa ou argilo-arenosa fina, às vezes 
micácea, com cores que variam de marrom a arroxeada e às vezes es
verdeada. Quando alterada mostra colorações avermelhadas e ama
reladas com manchas amarronzadas, resultantes de concentrações de 
óxidos' e hidróxidos de ferro. Associados na matriz existem muitos 
grãos e grânulos angulosos a subarredondados de quartzo e de felds
pato róseo (ou amarelado, quando alterado). Dispersos caoticamente 
são encontrados seixos, blocos e matacões de composição variada, 
constituídos por quartzitos, gnaisses, granitos, metarenitos, rochas 
carbonáticas e básicas (Est. 1.VIII B). Os seixos e blocos são geral
mente arredondados e de formas variáveis, desde esféricas a achatadas, 
e muitos apresentam facetas triangulares e quadrangulares. Os frag
mentos de quartzitos e de metarenitos são os mais freqüentes. Os pri
meiros são constituídos por quartzo recristalizado e mostram colora
ção avermelhada. Os de metarenitos têm granulação fina a média, 
alguns com n lveis grosseiros a conglomeráticos e às vezes estão corta-
dos por veios de quartzo hialino. . 

Constata-se nos afloramentos uma disposição laminar da matm:, 
quase sempre constituindo um plano de partição. Este plano, co~ 
direção geral NE, representa uma clivagem de plano axial desenvolvi
da pelos esforços tectônicos que dobraram a seqüência do Grupo_AI:o 
Paraguai. Em locais próximos a falhamentos desenvolve-se fohaçao 
metamórfica, sendo esta de car<l,ter dinâmico. Em certos afloramentos 
observa-se a presença de estrutura superimposta, como por exemplo 



clivagem de fratura, proveniente de dobramentos apertados, que che
gam inclusive a provocar estiramentos nos fragmentos rudáceos, os 
quais podem mostrar-se orientados paralelamente àquela c1 ivagem. 

No sentido do topo, quando se afasta do núcleo das anticlinais, os 
fragmentos grosseiros tornam-se mais escassos e verificam-se intercala
ções no sedimento que constituía a matriz do paraconglomerado, de 
finas camadas (centimétricas) de margas e de calcários que tornam-se 
mais espessas gradativamente. Esses sedimentos calclferos indicam a 
zona de transição para os calcários da Formação Araras. (Est. 
1.1XA). 

1.2.8 3- Formação Araras 

1.2.8.3.1 -Generalidades 

Os calcários da Província Serrana e das adjacências do rio Jauru foram 
citados pela primeira vez por Castelnau (1850, apud Almeida, 1964a). 
Evans (1894) a essas rochas, que encontrou na estrada para Barra do 
Bugres, denominou "Arara Limestone", denominação esta extraída, 
segundo Almeida (1964a), do antigo povoado de Araras, atualmente 
Bauxi. Leme (1911) apresentou descrições de amostras dos calcários 
expostos na antiga estrada Cuiabá-Cáceres, que haviam sido coletadas 
por Cfcero de Campos em 1908 e 1909. Outros pesquisadores consta
taram ou mencionaram as caracterfsticas dessas rochas, e sua distribui
ção, entre os quais Oliveira & Leonardos (1943), Ab'Sáber (1954), Al
meida (1964a), Vieira (1965b), Hennis (1966), Guimarães & Almeida 
(1972), Figueiredo & Olivatti (1974), Ribeiro Filho et alii (1975), 
Luz et alii (1978) e Gomes (1979). Estes dois últimos trabalhos cons
taram de levantamentos específicos na Formação Araras, com estudos 
geoqufmicos visando a estabelecer sua potencialidade em minerais me
tálicos e/ou para uso industrial. 

A Formação Araras, como constatado entre outros por Almeida 
(1964a) e Luz et alii (1978), admite uma subdivisão em dois mem
bros: um pelito-calcltico (Inferior) e outro dolomftico (Superior). Es
tas seqüências mostram contrastes morfológicos que são nítidos tanto 
em fotografia aérea como em imagem de radar, contudo não puderam 
figurar no Mapa Geológico devido à escala. 

1.2.8.3.2 -Distribuição na área e espessura 

A Formação Araras está restrita à Folha SE.21-V-B onde ocorre na 
Provfncia Serrana e à margem direita do rio Jauru, estendendo-se a su
doeste até próximo do território boliviano, onde provavelmente aden
tra sob os sedimentos da Formação Pantanal A maior distribuição 
desta seqüência verifica-se a norte, na área da Folha SD 21 Cuiabá. As 
exposições mais expressivas encontram-se na Provfncia Serrana nos 
flancos e núcleos das anticlinais (Fig. 1.13). O Membro Inferia~ dis
põe-se em áreas estreitas e alongadas segundo a direção do plano axial 
das dobras, com não mais de 2 km de largura máxima. Estas áreas têm 
topografia baixa, geralmente plana. O Membro Superior tem extensão 
muito maior e suas litologias, ao contrário, configuram relevos mais 
altos, dissecados, com até 300 m de desnfvel. Nestes relevos podem 
ser encontradas formas cársticas (vide 2 - Geomorfologia). A es
pessura total estimada para a Formação Araras é de aproximadamen
te 1.300 m, de acordo com Luz et alii (1978), sendo que 200 m cor
respondem ao membro pelito-calcltico. 

1.2.8.3.3 -Posição estratigráfica e cronoestratigráfica 

A Formação Araras está intercalada entre a Formação Moenda (base) 
e a Formação Raizama (topo), com as quais mantém contatos transi
cionais. Falhamentos posteriores colocaram-na em contato com os 
metassedimentos do Grupo Cuiabá e com os siltitos e folhelhos da 
Formação Sepotuba. Recobrem-na em discordância angular e erosiva 
os sedimentos quaternários das Formações Xaraiés, Pantanal e Depó
sitos Detrfticos e também aluviões recentes. 

Como mencionado no item 1.2.8.2.3, a idade da Formação Araras 
oscila entre o l'ré-Cambriano Superior e o Eocambriano Seu conteú
do fossil!fero carece de investigações, conhecendo-se apenas a presen
ça de estromatólitos. Uma das ocorrências dessas estruturas foi veri
ficada na rodovia BR-070 próximo ao Destacamento Militar de Corixa 
(localidade fossillfera n? 4 no Mapa Geológico). Neste local existem 
estromatólitos do tipo colunar (Est. 1. IX B). Todavia, como admitem 
os paleontólogos, esses registros não são elementos seguros pará 
datação. 

1.2.8.3.4- Litologias e estruturas 

A seqüência basal da Formação Araras é composta principalmente por 
calcários com intercalações subordinadas de siltitos e margas marrom
arroxeados, mais freqüentes junto ao topo da Formação Moenda. Os 
calcários têm coloração cinza, com tonalidades clara e escura e às 
vezes esbranquiçada ou esverdeada e raramente arroxeada e c'reme
amarelada. Em geral são laminados, observando-se localmente estratos 
microdobrados e estratificação cruzada, Nos afloramentos quase sem
pre mostram superffcie externa rugosa, comum em rochas carbonata
das Com certa freqüência contêm lentes e nódulos de sflex cinza 
(claro a escuro ou esfumaçado) geralmente dispostas paralelas à es
tratificação. Têm formas e tamanhos variados sendo que para as len
tes observou-se espessura máxima da ordem de 4 em. Notam-se 
também, localmente, grãos finos de opacos, em geral diss~minados e 
às vezes formando concentrações arborescentes. Nos calcário~ são 
comuns veios de quartzo e de calcita (estes eventualmente com 
fluorita associada) e também fraturas preenchidas por estes mine
rais. 

No sentido do topo da formação os calcários gradam a calcários 
dolomfticos e estes a dolomitos, que são os termos litológicos tfpicos 
do Membro Superior. Os calcários dolomíticos têm características si
milares às dos calcários e deles se distinguem por apresentarem uma 
discreta efervescência ao ácido clorldrico, a frio. 

Os dolo mitos apresentam normalmente colorações esbranquiçadas 
a acinzentadas às vezes cinza-escuro e quase sempre são maciços. Do
lomitos com estrutura laminar foram observados com menor freqüên
cia constituindo intercalações pouco espessas. São também cortados 
por veios e fraturas preenchidas por quartzo e calcita e contêm con
creções e nódulos de sflex dispostos preferencialmente nos planos de 
acamamento. 

Para o topo os dolomitos tornam-se mais esbranquiçados e silici
ficados assumindo aspecto de chert. Quando alterados estes dolomitos 
têm aparência caul ínica, mostram colorações amareladas e amarronza
das devido à presença de hidróxidos de ferro e estrutura "cavernosa" 
ou "porosa" (inúmeras cavidades). No topo desta seqüência surgem 
intercalações de argilitos, siltitos e arenitos, alguns calc!feros, consti
tuindo uma faixa de transição para a Formação Raizama. Esses sedi
mentos detrlticos foram melhor observados na Provfncia Serrana, en
tre as serras Branca e Chapola, nas proximidades da rodovia MT-343 
(no trecho compreendido entre a rodovia BR-070, a sul, e o córrego 
Cachoeirinha, a norte). . 

Os argilitos ou argilitos sflticos são micáceos, finamente laminados 
e contêm intercalações de camadas centimétricas e de lentes de areni
tos finos. Mostram colorações amarelo-ferrugem a castanho-averme
lhada e arroxeada, com manchas esbranquiçadas quando alterados. 
Siltitos micáceos, com intercalações de camadas centimétricas de are
nitos, foram vistos no vale do córrego Branco, no sopé da serra homô
nima. 

Os arenitos exibem granulação média predominantemente, colora
ções acinzentada e rósea, são quartzo-feldspáticos e, às vezes, calcffe
ros e micáceos. Eventualmente apresentam-se cortados por veios de 
quartzo leitoso. No local conhecido como morro Branco, na rodovia 
MT -343, observaram-se, nitidamente, camadas de arenito intercaladas 
em dolomito silicificado. 

Entre as rochas carbonatadas da Formação Araras podem ser en
contradas eventualmente brechas autoclásticas e estruturas estilollti
cas, conforme mencionaram Luz etalii (1978). 

1.2 8.4 - Formação Raizama 

1 2.8.4.1 -Generalidades 

Entre os autores que se reportaram às rochas que constituem esta uni
dade litoestratigráfica destacam-se o pioneiro Castelnau (1850 apud 
Almeida, 1964a); Evans (1894) que lhe atribuiu o nome "Rizama 
Sandstone"; Leme (1911); Almeida (1964a); Vieira (1965b); Hennies 
(1966); Figueiredo & Olivatti (1974); Ribeiro Filho et alii (1975) e 
Luz et alii (1978). Em todos esses trabalhos encontram-se descrições 
dos sedimentos detrfticos predominantemente arenosos que a caracte
rizam, e das relações estratigráficas com as outras seqüências que inte" 
gram o Grupo Alto Paraguai. Como mencionado no item 1.2.8.1 
alguns desses autores estabeleceram equivocadamente contato discor
dante entre a Formação Raizama e a Formação Araras. Após as infor
mações apresentadas por Figueiredo & Olivatti (1974) tem sido aceita 
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unanimemente a relação de contato transicional entre essas formações 
sugerida anteriormente por Vieira (1965b). 

1.2.8.4.2 -Distribuição na área e espessura 

As rochas da Formação Raizama ocorrem unicamente na Folha 
SE.21-V-B, sobretudo na Provfncia Serrana, onde são responsáveis 
pelos relevos mais extensos, alongados e cont (nuas que chegam a atin
gir as cotas mais altas (da ordem de 700 m) Configuram nesta área as 
quebras topográficas que permitem distinguir os flancos das diversas 
dobras (Figs. 1.13 e 1.17). Outras exposições são observadas no qua
drante noroeste, entre a margem direita do rio Jauru e a BR-070 e a 
sul-sudoeste da Provfncia Serrana, onde constituem pequenas eleva
ções isoladas na planfcie pantaneira. 

Para o pacote de sedimentos que compõem a Formação Raizama 
na área estimou-se uma espessura total da ordem de 540 m, na 
Província Serrana. Almeida ( 1964a), em levantamento expedito a 
norte da área, indicou-lhe uma espessura de até 1.600 m. Vieira 
(1965b) apresentou valores em torno de 860 m, também a norte da 
área. 

1.2.8.4.3 -Posição estratigráfica e cronoestratigráfica 

Os sedimentos da formação em epfgrafe recobrem os dolomitos Ara
ras e estão sotopostos aos folhelhos e siltitos da Formação Sepotuba. 
Tanto na base como no topo a passagem para as formações encaixan· 
tes é transicional. Ao longo da rodovia BR.Q70 têm-se ótimas exposi
ções dessas relações de contato (Est. 1.X A). Sobre a Formação 
Raizama, em discordância angular e erosiva, acumularam-se sedimen· 
tos da Formação Pantanal, dos Depósitos Detr fticos e das Aluviões 
Atuais. 

Até o presente não se teve conhecimento de fósseis nesta seqüên· 
cia. Como integra o Grupo Alto Paraguai atribuiu-se-lhe provável ida
de pré-{;ambriana superior. 

1.2.8.4.4 - Litologias e estruturas 

A Formação Raizama é composta sobretudo por arenitos quartzosos 
e quartzofeldspáticos com nfveis conglomeráticos e subordinadamen
te por siltitos, argilitos, arcóseos e nfveis de chert. Em geral são rochas 
friáveis, provavelmente devido a alteração, porém muitas vezes apre
sentam-se bem compactadas e até silicificadas, assemelhando-se alguns 
arenitos a quartzitos. Em diversos locais mostram evidências de ação 
cataclástica, e em alguns casos configuram relevos alongados segundo 
a linha de falha. Como exemplo podem ser mencionadas as cristas 
existentes entre a serra do Baú-morro do Cedro e a serra do Boi Mor
to, à margem esquerda do ribeirão do Costa (Fig. 1.13). 

Os arenitos têm coloração primária cinza-claro a esbranquiçada e 
quando alterados, rósea. A granulometria varia de fina a grosseira, 
com nfveis conglomeráticos, sendo os grãos de quartzo em geral 
subarredondados. Os feldspatos quase sempre estão alterados e são 
mais abundantes nos arenitos de granulação fina Esses sedimentos 
dispõem-se em camadas com espessuras variáveis de poucos centfme
tros a metros, nas quais pode-se observar estratificação gradacional. 
Nos planos de estratificação constatam-se localmente marcas de onda 
(simétricas e assimétricas). Nos arenitos de granulação fina a estrati
ficação plano-paralela é mais conspfcua, em lâminas. Os arenitos mais 
grosseiros apresentam, ãs vezes, estratificação cruzada. 

São comuns as intercalações de siltitos e argilitos entre as cama
das de arenitos quartzosos e de arenitos feldspáticos. Esses sedimentos 
pelfticos constituem camadas com espessuras variando de poucos mi
lfmetros a cerca de duas dezenas de metros ou mais, como observado 

por exemplo no flanco ocidental da Sinclinal do Boi Morto, nos cor
tes da estrada de acesso para a estação repetidora da Empresa de Tele
comunicações de Mato Grosso- TELEMAT. Ao longo dessa estrada 
estão expostos os principais litótipos da Formação Raizama, confor· 
me indicado na Figura 1.18. 

Os siltitos e argilitos são finamente laminados, micáoeos, com 
aspecto de folhelhos e mostram colorações arroxeadas a marrom-arro
xeadas e amareladas, estas quando alterados. Embora possam ser en
contrados em qualquer nfvel da seqüência, os siltitos e argilitos tor
nam-se mais freqüentes no topo da Formação Raizama, onde as espes
suras das camadas arenosas são menores, indicando a passagem tran
sicional para a Formação Sepotuba (Est. 1.X A). Os nfveis de chert, 
segundo Luz et a/ii (1978), podem também ocorrer na seqüência sem 
posição estratigráfica definida. Um deles foi observado neste levanta
mento na porção inferior da serra do Boi Morto, constituindo camada 
(ou lente?) com cerca de 1,2 m de espessura. 

Uma excelente exposição dos sedimentos da Formação Raizama, 
pouco intemperizados, está na pedreira da fazenda Sapezal. Esta 
pedreira ou "britadeira", como é conhecida, dista 6 km a sudeste da 
fazenda Facão (BR-070) e localiza-se na extremidade meridional 
da serra Ponta do Morro (Est. 1.X B). As rochas que estão sendo 
britadas são arenitos silicificados de coloração rósea, composição pre
dominantemente quartzosa, com grãos de quartzo médios a grossei
ros e grãos caulinizados dispersos. Estes arenitos estão sobrepostos a 
camadas de siltitos finamente laminados e contêm no topo intercala
ções de camadas de arenito de granulação fina e de siltito 

1.2 8.5 -Formação Sepotuba 

1.2 8 5.1 - Generalidades 

As rochas que caracterizam esta unidade litoestratigráfica foram men
cionadas pela primeira vez por Castelnau (1850 apud Almeida, 1964a) 
e distinguidas formalmente por Evans (1894) sob a denominação 
"Matto Shales". Leme (1911) as descreveu como "schistos do Taru
mã" ou "schistos de Sepotuba" e Oliveira ( 1915) como "Folhelhos 
do Sepotuba". Esta última denominação prevaleceu na maioria dos 
trabalhos posteriores, dentre os quais destacou-se Almeida (1964a). 
Vieira (1965b), provavelmente desconhecendo o trabalho de Almeida 
(1964a), propôs chamar esta seqüência Formação Diamantino, uti
lizando a denominação da localidade onde foi descrita pela primeira 
vez, e indicou como seção-tipo a região compreendida entre as cidades 
de Diamantino e Alto Paraguai. Figueiredo & Olivatti (1974) admiti
ram que os folhelhos mapeados por Almeida (1964a) como Formação 
Sepotuba constitu fram "lentes na seção basal do pacote sedimentar" 
arcoseano que caracteriza a Formação Diamantino e os englobaram 
nesta formação. Esta interpretação foi adotada, entre outros por Luz 
et a/ii (1978) e Schobbenhaus Filho & Oliva (1979). 

Através dos estudos realizados pelo Projeto RADAMBRASI L a 
norte da área, constatou-se a mapeabilidade das Formações Sepotuba 
e Diamantino individualmente, tal como proposto por Almeida 
(1964a). De acordo com Barros et alii (1982) a Formação Diamantino 
está limitada à região próxima ao paralelo 14°30' Sul, nas adjacências 
do Planalto dos Parecis, onde ocorre a inflexão para leste do arco con
figurado pela Faixa de Dobramentos Paraguai-Araguaia. Desta forma 
no âmbito da Folha SE 21 Corumbá, os folhelhos e siltitos que ha
viam sido mapeados como Formação Diamantino por Luz et alii 
(1978) e Schobbenhaus Filho & Oliva (1979) correspondem na ver
dade à Formação Sepotuba, a qual representa na área a seqüência de 
topo do Grupo Alto Paraguai. 
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Flg. 1.1 7- Perfil geológico na Provlncla Serrana. 
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Fig 1.18- Perfil litológico da Formação Raizama no flanco oeste da Sinclinal do Boi Morto 
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1.2.8.5.2- Distribuição na área e espessura 

A Formação Sepotuba está exposta apenas na Provfncia Serrana (Fo
lha SE.21-V-B) nos núcleos das sinclinais e braquissinclinais. As pri
meiras configuram geralmente áreas deprimidas, de topografia plana, 
enquanto que as braquissinclinais se destacam topograficamente atin
gindo as cotas mais altas do conjunto de relevos dobrados. Entre as 
principais ocorrências destacam-se a da Sinclinal Várzea Funda-Cara
baó-Poção e da Sinclinal da Campina, situadas respectivamente nas 
porções ocidental e oriental da Provlncia Serrana (Fig. 1.13). 

Na área em apreço os sedimentos Sepotuba são encontrados em 
dobras apertadas com mergulhos médios a fortes, algumas com flanco 
invertido, que dificultaram a estimativa da espessura de toda a seqüên
cia. Almeida (1964a) indicou-lhe cerca de 900 m de possança medido 
a norte da área, em sinclinal próxima à serra do Tombador. Este valor 
foi confirmado por Barros et ali i ( 1982) na Braquissinclinal do Jau
coara, também a norte da área. 

1.2.8.5.3 -Posição estratigráfica e cronoestratigráfica 

A presente formação sucede a Formação Raizama em contato transi
cional e é recoberta, do mesmo modo, pela Formação Diamantino. 
Sobre ela depositaram-se, em discordância angular, sedimentos 
colúvio.aluviais e aluviais quaternários, dos Depósitos Detrfticos 
e da Formação Pantanal, respectivamente. Em alguns locais, como 
nos vales que bordejam a serra do Boi Morto, os sedimentos desta 
unidade litoestratigráfica estão em contato brusco através de falha
mantos inversos, com calcários dolomlticos e dolo mitos da Formação 
Araras (Fig. 1.13). 

Até hoje não foram encontrados fósseis nesta formação, porém 
como integra o Grupo Alto Paraguai, tem·lhe sido atribufda recente
mente idade pré-cambriana superior. Conforme mencionado no item 
1.2.8.2.3 amostras dos folhelhos Sepotuba foram datadas geocrono
logicamente por Cordani, Kawashita e Mantovani (apud Cordani; Ka
washita; Thomaz Filho, 1978) que obtiveram uma idade isocrônica 
Rb/Sr em torno de 550 MA, a qual interpretaram como a época de 
diagênese desses sedimentos. Como a Formação Sepotuba também 
foi dobrada durante os estágios finais do Ciclo Orogênico Brasiliano, 
é coerente estabelecer-se para ela a idade pré-cambriana superior 

1.2 .8 5.4 - Litologias e estruturas 

A Formação Sepotuba é constitulda essencialmente por uma seqüên
cia de sedimentos pel fticos. Seus litótipos predominantes são falhe
lhos e siltitos, finamente laminados, micáceos, com intercalações su
bordinadas de arenitos finos também micáceos. São de colorações 
quase sempre arroxeadas ou marrom-arroxeadas (chocolate), cinza
esverdeado, castanhas e, quando intemperizadas, têm cores amarela
das, acre e avermelhadas. Externamente é comum apresentarem cros
tas laminares de hidróxido de ferro e concreções do tipo "canga" as
sociadas. Quando inalterados os siltitos são compactos, duros, às vezes 
com aspecto silicificado, mostram fratura conchoidal e fragmentam-se 
de maneira orientada segundo planos paralelos à estratificação. Este 
aspecto é mais comum no núcleo das sinclinais, como observou Almei
da (1964a), onde os sedimentos foram mais comprimidos. 

As camadas de arenitos que ocorrem intercaladas aos siltitos e fa
lhe lhos apresentam espessuras variáveis, tendo sido observadas desde 
1 em a 1 m (Est. 1.X A). Exibem granulação fina e são constituldos 
sobretudo por quartzo, contendo subordinadamente grãos esbranqui
çados caul fnicos e micas. Estes arenitos são mais freqüentes na base 
e no topo da seqüência. 

Almeida (1964a) constatou que muitos dos sedimentos pelíticos 
apresentam carbonato em proporções variadas, e mostram todas as 
t1ansições entre folhelhos calcfticos, margas consolidadas (mariÍtos) 
e calcários, mas estes são raros e formam camadas delgadas com até 
6 em de espessura. 

Entre a sede da fazenda Carabaó e a rodovia BR-D70, como exem
plo, foram observados afloramentos de siltitos, com orientação geral 
N 15° -20°E, fortemente fraturados (Est. 1.XI A). Baseado no grau de 
compactação dessas rochas e sua fragmentação orientada, pode-se 
supor que a direção N15°E corresponda a um plano de cisalhamento 
Contudo, ainda que se observem, localmente, veios de quartzo leitoso 
concordante com o acamamento, parece que estes planos representam 
uma clivagem de fratura (ou de plano axial), desenvolvida durante o 
evento que dobrou as rochas. 
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1.2.8.6 -Ambiente de sedimentação 

Como tem sido admitido por diversos autores, a seqüência de rochas 
que compõem o Grupo Alto Paraguai indica um ambiente de deposi
ção dominantemente marinho, epinerftico, em bacia com instabilida
de moderada, a qual se acentuou, conforme a opinião de Almeida 
(1964a) entre outros, no final da sedimentação, quando se constitula 
a Formação Diamantino. Os sedimentos arenosos da Formação Bauxi, 
que representa a norte da área a deposição basal da seqüência, indi
cam provavelmente os depósitos litorâneos acumulados já sob condi
ções de clima frio. A esses sedimentos se intercalaram (e posteriormen
te os recobriam) os paraconglomerados ou ti li tos da Formação Moenda, 
registros de um perfodo de deposição glaciofluvial ou glaciomarinho. 
Alguns autores, como Vieira ( 1965b) e Figueiredo & Olivatti ( 1974), 
interpretaram esses depósitos como originados por correntes de turbi
dez em ambiente marinho profundo, sem influências glaciais. Suas ca
racterfsticas litológicas, tais como ausência de estruturas sedimentares, 
diversidade na composição, no tamanho e na forma dos componentes 
rudáceos e as particularidades nas superf(cies de alguns desses frag
mentos (estrias, por exemplo), indicam com mais probabilidade a ori
gem glacial. Além disso, como mencionaram Medeiros, Schaller e 
Friedman (1971), nos processos de deposição glacial também se for
mam correntes de turbidez. A fusão das geleiras teria permitido acu
mularem-se em meio marinho raso, em bacia lentamente subsidente, 
as rochas carbonatadas da Formação Araras. A passagem transicional 
para o ambiente tipicamente marinho é evidenciada pelas intercala
ções de camadas de sedimentos detrlticos finos na base desta forma
ção. Na precipitação dos carbonatos influenciaram microrganismos e 
algas, conforme atestam os estromatólitos encontrados no Membro 
Superior. A intercalação de camadas de arenitos e siltitos no topo da 
Formação Araras indica provavelmente instabilidades na bacia, que 
teriam ocasionado episódios regressivos e transgressivos, favorecendo 
inicialmente a deposição em ambiente litorâneo, do pacote dominan
temente arenoso, que constitui a Formação Raizama. Em ambiente 
sublitorâneo, provavelmente em fase transgressiva, acumularam-se os 
siltitos e folhelhos da Formação Sepotuba. A deposição desta seqüên
cia na opinião de Almeida ( 1964a) teria sido rápida, impedindo que 
se formassem espessas camadas de calcário. Ao final desta sedimenta
ção sucedeu nova fase regressiva, caracterizada sobretudo pelo pacote 
de arcóseos que compõem a Formação Diamantino. Nessa ocasião 
acentuaram-se os processos tectônicos que ocorriam em toda a região 
instável em que se encontrava a bacia de sedimentação do Grupo Alto 
Paraguai (Faixa de Dobramentos Paraguai-Araguaia). 

1.2.9- Intrusivas Ácidas Cambroordovicianas 

1.2.9.1 -Generalidades 

Na Folha SE 21 Corumbá e parte da SE.20 são encontradas, ao longo 
da atual borda noroeste da Bacia Sedimentar do Paraná, duas zonas de 
ocorrência de rochas intrusivas, com composição de caráter ácido. A 
primeira localiza-se no extremo nordeste da Folha SE.21-X-A e no 
extremo noroeste da Folha SE.21-X-B, ocupando pequena área, que 
faz parte de um corpo maior, conhecido como Granito São Vicente A 
segunda distribui-se nas Folhas SE.21-Z-B e SE.21-Z-D, ao longo de 
uma faixa estreita com direção geral N-NE que acompanha a linha de 
escarpas da borda da bacia Nesta faixa distinguem-se de norte para sul 
os granitos Coxim, Rio Negro e Tabaco. 

A caracterização e a dei imitação desses corpos granlticos só ocor
reram a partir da década de cinqüenta e o Granito São Vicente foi o 
primeiro a ser descrito. Este corpo, mencionado desde o século pas
sado, foi estudado por Almeida ( 1954), que distinguiu seus aspectos 
petrográficos e os fenômenos termometamórficos desenvolvidos em 
suas bordas. Constatou ser ele um batólito intrusivo em metassedi
mentos do Grupo ("série") Cuiabá, dos quais citou filitos e quartzitos 
encravados como roof pendant Beurlen (1956) assinalou a presença 
de um complexo granltico sotoposto a sedimentos paleozóicos na área 
drenada pelo córrego Santa Fé, afluente da margem esquerda do rio 
Tabaco. Este autor referiu-se a esses granitos, posteriormente indivi
dualizados como Granito Tabaco, como parte do embasamento crista
lino. Almeida ( 1965a e 1965b) referiu-se às intrusões graníticas de 
São Vicente e do rio Tabaco como plutões formados após cessarem-se 
os dobramentos do Geossincl fneo Paraguaio. 

Penalva ( 1971) caracterizou o Granito Tabaco indicando-lhe distri
buição, aspectos petrográficos e as relações de contato com as rochas 



do Grupo Cuiabá e o considerou em ~~do sem~lhante. ao Granito S?o 
Vicente. Embora tivesse percorrtdo vanos loca1s da fa1xa pré-cambna
na que delimita a porção oriental da re~i~o pantaneira, Penalva (~~· 
cit.) como seus antecessores, não identificou outros corpos gramtl
cos. 'corrêa et ali i (1976) descreveram naquela região, entre as imedia
ções do rio Taquari, a norte, e o pa~alelo _de Juscelândia, a sul, o 
Granito Coxim, disposto em uma estreita fa1xa contínua, nos contra
fortes da serra de Maracaju. Esses autores indicaram ainda várias ocor
rências do Granito Tabaco, nas imediações da área descrita por Penal
va (1971). Os corpos graníticos assinalados por Corrêa et alii (1976) 
foram mapeados de forma idêntica por Schobbenhaus Filho & Oliva 
(1979). Todavia, no presente levantamento geológico, constatou-se 
que algumas áreas cartografadas anteriormente como Granito Tabaco 
representam na verdade áreas de ocorrência de rochas do Grupo Cuia
bá. Outrossim, identificou-se um corpo granítico desconhecido, no 
vale do rio Negro, na mesma faixa que limita a leste a Depressão do 
Rio Paraguai. Este corpo, com características similares aos anteriores, 
foi denominado Granito Rio Negro. 

Todas essas intrusões graníticas desenvolveram auréola de me
tamorfismo de contato nos metassedimentos do Grupo Cuiabá. Por 
suas relações estratigráficas, semelhanças mineralógicas e texturais e 
idades radiométricas próximas, foram eng!obadas em um mesmo con
junto, ao qual denominou-se Intrusivas Acidas Cambroordovicianas. 
Deste conjunto faz parte ainda uma associação de rochas vulcânicas 
composta por dacitos, riodacitos e riolitos, situada a sul-sudoeste do 
Granito São Vicente. Essas rochas apresentam as mesmas relações 
estratigráficas e idade que os granitos e foram denominadas Vulcâni
cas de Mimoso. 

1.2.9.2 -Granito São Vicente 

1.2.9.2.1 -Generalidades 

Além dos estudos de Almeida (1954), os mais abrangentes já publica
dos, as informações que se seguiram sobre o Granito São Vicente 
tiveram caráter específico com interesse maior em estabelecer sua 
idade. Amaral et a/ii (1966) recalcularam a idade deste granito, inicial
mente efetuada em 1964, pelo método K/Ar. Olivatti & Marques 
(1972) estudaram a petrografia da intrusão hipoabissal, na localidade 
de Águas Quentes, zona de ocorrência de fontes termais (Folha 
SD 21-Z-C) Neste local esses autores identificaram adamelitos pórfi
ros, microadamelitos porfiríticos, adamelitos grosseiros, delenitos e 
cataclasitos (brechas e milonitos), estes desenvolvidos sobre os litóti
pos anteriores. L.F.G. de Almeida et alii (1972 apud Almeida & Man
tovani, 1975) contestaram a época da intrusão granítica de São Vicen
te nos metassedimentos Cuiabá,· conforme indicação rad iométrica 
K/Ar. Segundo estes autores a idade atribuída ao Granito São Vicente 
" ... corresponderia a uma reativação magmática presente no corpo 
intrusivo, dando a oportunidade para as intrusões riolíticas e riodacfti
cas, através de falhas cônicas na câmara e abóbada do corpo". E 
mais ... "seria contemporânea ou coincidente ao último diastrofismo 
que dobrou o conjunto ... ". Almeida & Mantovani (1975) refutaram 
essas afirmações dizendo que o granito em questão não é sincinemáti
co - como se depreende da afirmação acima - mas pós-cinemático. 
Quanto à "reativação magmática" eliminaram esta possibilidade atra
vés da correlação linear que obtiveram nos pontos de sua isócrona, 
excluindo, assim, o "rejuvenescimento parcial de um sistema Rb/Sr 
preexistente". Oliva et alii (1979) e Schobbenhaus Filho & Oliva 
(1979) mapearam o Granito São Vicente tal como Almeida & Manto
vani ( 1975) e adotaram também a mesma idade. 

Os levantamentos geológicos realizados pelo Projeto RADAM
BRASIL na área deste batólito pouco acrescentaram às informações já 
conhecidas. Observaram-se interessantes relações de contato com as 
rochas do Grupo Cuiabá e foram realizadas datações geocronológicas 
que se aproximaram da idade que lhe é classicamente atribuída Há 
informações de que algumas pesquisas sobre o Granito Siío Vicente 
estão sendo efetuadas por professores e alunos do Departamento de 
Geologia da Universidade Federal de Mato Grosso, em Cuiabá. 

1.2.9.2.2- Distribuição na área 

A distribuição geográfica do Granito São Vicente efetua-se em torno 
do paralelo 16°S e do meridiano de 55°30' WGr., no extremo nordes
te da Folha SE.21-X-A e extremo noroeste da Folha SE.21-X-B. 

Adentra a norte na área das Folhas SD.21-Z-C e SD.21-Z-D, onde tem 
suas principais exposições. Trata-se de um corpo plutônico de grande 
dimensão revelando uma área aflorante com aproximadamente 430 
km 2 • Suas melhores exposições, nas áreas mapeadas, são observadas 
entre a borda leste da serra de Mimoso e borda oeste da serra de São 
Jerônimo, ocupando uma área aproximada de 13 km 2

, na fazenda 
Santana do Taquaral. A Figura 1.11 mostra o aspecto dos afloramen
tos graníticos em área pediplanada, entre relevos dissecados sobre 
rochas do Grupo Cuiabá (Folha SE.21-X-A e SE.21-X-B) 

1.2.9.2.3- Posição estratigráfica 

A intrusão hipoabissal de São Vicente realizou-se de maneira discor
dante nos metassedimentos encaixantes do Grupo Cuiabá, afetando-os 
muito pouco do ponto de vista estrutural e, do ponto de vista litoló
gico e textura!, desenvolvendo uma auréola de metamorfismo de con
tato térmico que, conforme Almeida & Mantovani (1975), têm deze
nas a poucas centenas de metros Esta auréola criou condições para 
formação de hornfels nas rochas pel íticas, e silicificou os metarenitos 
do Grupo Cuiabá concomitantemente à formação de veios de quartzo 
leitoso. Tal fato foi verificado na borda sul do batólito, ao longo do 
córrego São José, na fazenda Santana do Taquaral, onde se identificou 
uma auréola de metamorfismo de contato com cerca de 300 a 400 m 
de largura (Folhas SE 21-X-A e SE.21-X-B). Sobre os granitos se depo
sitaram, em discordância litológica, os sedimentos da Formação Fur
nas do Grupo Paraná, como observado na Folha SD.21-Z-D Falhas 
normais e transcorrentes, com direção NE e subordinadamente NO, 
acompanhadas de zona de cataclase, são comuns; numa destas situa
ções no local conhecido como Água Quente (Folha SD.21-Z-C) existe 
surgência de água com temperatura de 42°C. Neste local Olivatti & Mar· 
ques (1972) identificaram cinco tipos litológicos na intrusão: adameli
tos grosseiros, microadamelitos porfiríticos, adamelitos pórfiros, de
lenitos e cataclasitos. Diques aplíticos são freqüentes no interior do 
maciço e, em alguns locais, são observados veios de hematita especular 
em fraturas (Almeida, 1954). 

1.2.9.2.4 - Litologias e petrografia 

As observações realizadas na restrita ocorrência deste granito na área 
mapeada identificaram apenas um litótipo, classificado como leuco
granito. Em afloramento esta rocha é encontrada em forma de blocos, 
matacões e lajedos, com esfoliação esferoidal Possui coloração rósea, 
é isotrópica, holocristalina com textura fanerítica fina a média e com
posição à base de quartzo, feldspato K, plagioclásio, mica e máficos. 
Veios de quartzo com até 4 em de espessura e raros fenocristais de 
quartzo e feldspato K foram verificados. Em lâmina delgada a rocha 
mostra textura alotriomórficá heterogranular, granulação variando de 
fina a grosseira e assembléia mineral essencialmente formada por orto
clásio pertftico, oligoclásio e quartzo, com pontuações esparsas de 
biotita parda, além de opacos, zircão, muscovita, apatita e saussurita. 
o ortoclásio exibe macia Carlsbad polissintética, além de processos de 
desm istura, mostrando restos de.plagioclásio em passagem param icro
cl ínio. O plagioclásio tem formas anédricas e subeuédricas, granu I ação 
inferior à dos feldspatos alcalinos, está zonado e exibe macia da Albi
ta. O quartzo apresenta-se em grãos anédricos, com granulação varian
do de fina a grossa. Os grãos finos, quase sempre de segunda geração, 
possuem formas algo arredondadas e estão inclusos em feldspatos e ao 
longo de fraturas. Os grãos de quartzo de granulação média a grossa 
apresentam-se fraturados, ocupando posição intergranular Os opacos 
estão associados à biotita; a apatita e o zircão ocorrem como minús
culos pontos espalhados pela rocha. A saussurita encontra-se como 
manchas nos feldspatos alterados. 

Os litótipos identificados por Olivatti & Marques ( 1972) tiveram as 
seguintes descrições macroscópicas: a) adamelitos porfiríticos: pos
suem coloração róseo-avermelhada com fenocristais de feldspato po
tássico, plagioclásio e quartzo, imersos em fina matriz de natureza 
quartzo-feldspática, com palhetas de biotita; b) microadamelitos por
firíticos: são rochas isotrópicas com coloração rósea, granulação pre
dominantemente fina com fenocristais de quartzo, feldspato K e pla
gioclásio, com plaquetas milimétricas de biotita; c) adamelitos gros
seiros: são rochas granulares a porfiríticas, de coloração avmmelhada; 
foram identificados zirconita, rutilo e opacos como acessórios; e d) 
delenitos: possuem coloração vermelho-escura, textura porfirítica 
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com fenocristais de feldspato e de quartzo imersos em matriz micro
granular. Os feldspatos encontram-se bastante alterados. Os adameli
tos porfidticos, os microadamel itos porfirí ticos e os adamelitos gros
seiros mostram generalizada transição entre si. Os delenitos são encon
trados preenchendo fraturas, com espessura variando de 10 m a mais 
de 50 m, "cortando indiferentemente as fác ies plutõnicas e hipoabis
sais", conforme obsef'vações de Olivatti & Marques (1972). O maior 
número de informações petrográficas sobre o Granito São Vicente é 
encontrado em Almeida (1954). 

1.2.9.3 - Granito Coxim 

1.2.9.3. 1 - Generalidades 

A identif icação do Granito Cox im foi apresentada por Corrêa et alii 
( 19761 que o encontraram ao longo dos contrafortes da serra "do 
Pantanal" (equivalente ao trecho setentnonal da serra de Maracaju no 
Mapa Geológico), entre as imediações do rio Taquari, a noroeste de 
Coxim (limite norte) e o paralelo de Juscelãndia (lim ite sul). Foi 
correlacionado aos granitos Taboco e São Vicente pr incipalmente por 
suas relaçOes estratigráficas e distribuição geográfica. Twe também 
sua del imitação indicada por Schobbenhaus Filho & Oliva ( 1979). 
Novos conhecimentos sobre este granito são acrescentados no presen· 
te trabalho, com algumas análises petrográficas, além da confirmação 
de sua cogeneticidade com os granitos São Vicente e Taboco, através 
de determinação radiométrica. 

1.2.9.3.2 - Distribuição na área 

O Granito Coxim, conforme indicado por Corrêa et alii ( 19761 e 
Schobbenhaus Filho & Oliva (19791, possu l umadistribuiçãocaracte
rística em forma de delgada faixa com cerca de 70 km de comprimen
to e 1 km de largura, orientada segundo nordeste. A flora ao longo da 
linha de escarpas da borda noroeste da Bacia Sedimentar do Paraná, 
na meia encosta, orlando a porção ocidental da serra de Maracaju, na 
zona centro-sul da FolhaSE.21-Z-B e pequena faixa na porção noroes· 
te da FolhaSE.21-Z-D. 

1.2.9.3.3 - Posição estratigráfica 

O posicionamento estratigráfico do Granito Coxim está definido co
mo uma intrusão fissura! pôs-tectônica ocorrida nos metassedimentos 
do Grupo Cuiabâ; contudo não foi observada na ãrea a auréola de 
metamorf ismo de contato, a exemplo dos granitos correlatos. A rela
ção de contato com as rochas adjacentes é efetuada através de discor
dância litol6gica. A leste está sotoposto a sedimentos da Formação 
Furnas, e a oeste, no sopé da serra de Maracaju, está encoberto por 
acumulações conglomeráticas dos Depósitos Detrít icos. 

1.2.9.3.4 - Litologias e petrografia 

Os estudos macro e microscópicos realizados em rochas desta unidade 
lltoestratlgráfica caracterizaram somente dois litótipos: granito e to
nalito. 

O prímeiro macroscopicamente é uma rocha com coloração aver
melhada, maciça, isótropa, composta por quartzo, feldspato e máfi
cos. Em seção delgada apresenta textura xenomórfica e assembléia 
mineral formada por feldspato alcalino, oligoclásio, quartzo, biotita, 
opacos. epídoto (clinozoisita) , allan ita, apatita, clorita, sericita e saus
surita. O feldspato alcalino (ortoclásio) apresenta-se em grãos anédri
cos. perthicos, por vezes com macia Carlsbad e pode conter plagiocl&
sio como inclusão. Processos de desmistura são observados. O plagio
clásio (ol igoclásiol está geralmente saussurit izado, exibe macia Albita 
e contém às vezes inclusões de b iotita. O quartzo apresenta duas 
gerações : uma ocupando posição intergranular e mais raramente in
tersticial e outra preenchendo fraturas. A biotita é observada de ma
neira esparsa em I ameias anédricas e suba.~édricas, associada aos aces
sórios. A sericita e a saussurita são produtos de transformação do 
plagioclásio e o epídoto é proveniente da biotita e do plagioclásio. 

O tonal ito, em amostra de mão, apresenta-se como uma rocha 
homogênea, de coloração rosada, com tonalidades cinza, com textura 
granular h ipid iomórfica e granulação média. Ao microscópio revela 
textura hip id iomórfica, cataclasada, granulação fina a grossa, com pa
ragénese m ineral à base de: plagioclásio (ol igoclásiol. quartzo, feldspa
to alcalino, biotita, hornblenda, clorita, esfeno, apatita, opaco. epído-
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to e minerais de argila. O plagioclásio mostra-se em grãos anédricos a 
eulkjricos, zonados, com macia Albita-Carlsbad e Periclina. parcial
mente alterados em argila e seríc ita. O quartzo em grãos anédricos 
possuí granulação fina a grossa e ocupa posiç.ão dominantemente in
tergranular, às vezes podendo estar incluso no microcl(nio. Em algu
mas amostras contém inclusões de biotita e opacos. O feldspato alcali
no (microcl ínio), sem macia, por vezes pertítico. ocorre em percenta
gem bem inferior à do quartzo. Em alguns contatos microclfnío/pla
gioclflsio há desenvolvimento. de mírmequltos. A biotita, em I ameias 
subeuédricas a anédricas, apresenta alteração para clorita e epídoto; a 
hornblenda possuí granulação fina, formas anédricas e transformação 
para biotita. O esfeno ocorre como grãos bem form ados enquanto que 
os de apatita são anédricos a suba.~édricos. Opaco e epídoto, em grãos 
disformes, são encontrados geralmente assoc iados à biotita e à horn· 
blenda. 

1. 2.9.4 - Granito Aio Negro 

1.2.9.4. 1 -Generalidades 

A primeira referência a este granito é de Pereira & Souza (1980), 
reportada por ocasião dos leYantamentos de campo efetuados para o 
presente trabalho nas faldas da serra de Maracaju, na Folha 
SE.21 -Z-D. Deve-se a eles a proposição do nome Aio Negro, em fun
ção do acidente geográfico que o corta e do núcleo urbano mais 
próximo. 

1.2.9.4.2 - Distribuição na ãrea 

Este granito afiara à margem d ireita do rio Negro, a cerca de 20 km 
em linha reta a noroeste da cidade homônima, no limite ocidental da 
serra de Maracaju. Expõe-se em uma área total aproximada de 16 
km1

, nas imediações das fazendas Potreiro e Rincão, próximas à rodo
via MS-228, que liga, entre outras localidades, a cidade de Aio Negro 
(MS) à rodovia BR-419. Esta área, conforme ilustra a Figura 1.19, 
caracteriza-se IJIIOmorfologicamente como um anfiteatro erosivo, deli
mitedo por escarpas de erosão remontante. Na porção interna desse 
anfiteatro, mais arrasada, o granito em grande parte está oculto sob 
sedimentos coluviais quaternârios. 

Flg. 1.19-Área de distribuiçêodoGranito Rio NeQto(E:oyn).OsaiiO<amentoaocorrem 
nas encostu da eorra de Maraca)u. Folha SE.21-Z-0. 



1. 2.9.4.3 - Posição estratigráfica 

Introduzido nos metassedimentos do Grupo Cuiabá, o Granito Rio 
Negro possui posição estratigráfica e estrutural semelhante aos Grani
tos São Vicente, Coxim e Tabaco. Dispõe-se entre os dois últimos 
corpos, no mesmo alinhamento nordeste da borda ocidental da Bacia 
Sedimentar do Paraná. Sua composição mineralógica também é simi
lar, sendo, provavelmente, um corpo cogenético. 

Em campo foi observada uma zona de metamorfismo de contato, 
com presença de hornfels e recristalização dos xistos e quartzitos do 
Grupo Cuiabá. Os sedimentos da Formação Furnas o recobrem em 
discordância litológica, podendo aparecer como escarpas coroando es
ta intrusão, como mostra a Figura 1.20. Nas zonas arrasadas o granito 
encontra-se encoberto pelos Depósitos Detríticos. 

1.2.9.4.4- Litologias e petrografia 

As amostras do Granito Rio Negro que foram submetidas à análise 
petrográfica caracterizaram-se como tonalitos. Macroscopicamente 
mostram coloração cinza, granulação média a grosseira, textura fanerí
tica e composição mineralógica formada por quartzo, feldspato, bio
tita e anfibólio. Nos afloramentos apresentam-se fraturados e com 
esfoliação esferoidal. Ao microscópio observa-se um conjunto hetero
granular hipidiomórfico, com granulação variando de fina a grossa e 
mineralogia formada por plagioclásio, quartzo, ortoclásio, microclí
nio, biotita, hornblenda, clorita, titanita, zircão, opaco, apatita, epí
doto e saussurita. O principal componente é o plagioclásio. Este mos
tra-se zonado, com macias Carlsbad, Albita-Carlsbad e Periclina, e 
algumas vezes sem macia, sendo o núcleo mais cálcico que as bordas. 
Nos cristais não maclados as bordas são límpidas O plagioclásiQ pode 

NNO 

1000 

800 Rio Negro 

600 

400 Qp 
H a 

200 * l 
.·· .. 

Om ? ? 

o 5 

apresentar-se ainda total ou parcialmente incluso no quartzo. Há in
clusão de grãos bem formados de plagioclásio em outros grãos de 
plagioclásio, com orientações óticas bem distintas, indicando duas ge
rações deste mineral. O microclfnio, em grãos anédricos, que va
riam de finos a grosseiros, ocorre por vezes pertítico e ainda poiquilí
tico, neste caso tendo como inclusão hornblenda, biotita, quartzo, 
plagioclásio e opaco. Alguns grãos de feldspato alcalino estão repre
sentados por ortoclásio com macia Carlsbad. O quartzo, segundo m i
neral em abundância nessas rochas, ocupa posição intergranular e tam
bém intersticial. Mostra granulação variando de fina a grosseira, for
mas anédricas e geralmente está fraturado. Outra geração de quartzo 
apresenta-se na forma de vermes, constituindo mirmequitas nas bordas 
do microclínio, ou como resíduos de exsolução metassomática. A 
associação máfica está representada por grãos anédricos de biotita e 
hornblenda, associados com titanita, zircão, apatita e opaco. Como 
minerais secundários são encontrados: clorita, derivada da biotita, epí
doto, derivado da biotita e do plagioclásio, e saussurita, derivada dos 
feldspatos, particularmente do plagioclásio. A Estampa 1.XI B ilustra 
alguns aspectos microscópicos de amostra do Granito Rio Negro. 

Associadas aos tonalitos são encontradas rochas de caráter vulcâni
co. Passa-se daquelas rochas de granulação grosseira para outra de 
granulação mais fina classificada como andesito. Esta rocha ao micros
cópio apresenta textura hipidiomórfica fluidal, constituída por ripas 
de plagioclásio orientadas, quase sempre macladas segundo a lei da 
Albita, por vezes com zoneamento normal. A biotita, também orienta
da, ocorre em forma de lamelas anédricas a subeuédricas, com pleo
croísmo variando de amarelo-pálido a castanho. Associados à biotita 
são encontrados grãos anédricos de hornblenda verde, titanita, opaco 
e apatita. Grãos de quartzo alotriomorfos distribuem-se intergranular
mente. 
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Fig 1 20- Perfil geológico da regillo do Granito Rio Negro (€oyn) 

1.2.9.5- Granito Tabaco 

1.2.9.5.1 -Generalidades 

A primeira descrição deste granito foi feita sucintamente por Beurlen 
(1956). Almeida (1965a e 1965b) também se referiu à sua presença, 
como grandes massas granfticas intrusivas nos metassedimentos Cuia
bá, mas sua principal caracterização foi feita por Penalva ( 1971). Este 
autor dedicou especial atenção ao stock granítico do rio Tabaco, 
ressaltando seu caráter intrusivo e pós-tectônico, assim como sua se
melhança com o Granito São Vicente. Corrêaetalii (1976) indicaram 
diversas ocorrências deste granito nas nascentes do rio Tabaco, na 
borda ocidental da serra de Maracaju, ocupando uma área total apro
ximada de 490 km 2

• Estas ocorrências tiveram sua área subs
tancialmente reduzida com os trabalhos de campo e a interpretação 
dada no presente mapeamento. 

1.2.9.5.2- Distribuição na área 

Das ocorrências gran(ticas originalmente indicadas por Corrêa et alii 
(1976), no quadrante sudoeste da Folha SE.21-Z-D, boa parte foi 
constatada como sendo de rochas pertencentes ao Grupo Cuiabá e 
outra concordante também com o contorno aproximado de Penalva 
(1971), reafirmada como sendo granito. 

Os corpos mapeados, em números de três, são pequenos e dispõem· 
se alinhados grosseiramente segundo NE-80, acompanhando a linha 
de contato entre o Grupo Cuiabá e a Formação Furnas, na borda 
noroeste da Bacia Sedimentar do Paraná. Estão localizados entre o 
córrego da Piúva e a margem direita do rio Tabaco, na área da fazenda 

Serrito, nos arredores do cruzamento das coordenadas 20°00' de lati
tude Sul e 55°30' de longitude WGr. 

Conforme ilustra a Figura 1.21 as duas maiores ocorrências encon
tram-se na Folha SE.21-Z-D e a terceira ocupa parte desta Folha e da 
SE.21-Z-C, estendendo-se para sul, fora da área mapeada, nas Folhas 
SF.21-X-A e SF.21-X-B. Esta última ocorrência faz parte da maior 
que constitui um stock com cerca de 12 km 2 de área aflorante e dele 
está separada apenas por uma capa superficial de sedimentos da For
mação Furnas. O corpo granltico mais setentrional representa certa
mente uma apófise do stock com área aproximada de 2,5 km 2

• 

1 ,2.9.5.3 - Posição estratigráfica 

À semelhança dos Granitos Coxim, Rio Negro e São Vicente, as ocor
rências ácidas de caráter granítico do alto rio Tabaco estão intrudidas 
nos metassedimentos do Grupo Cuiabá, de maneira pós-tectônica. 
Este fato é comprovado pela ausência de mudanças estruturais signifi
cativas naquelas rochas e, principalmente, pelo desenvolvimento de 
auréola de metamorfismo de contato, que possibilitou a formação de 
hornfels. Outra evidência desta intrusão está na transformação dos_ 
filitos e micaxistos encaixantes em rochas com aspecto gnáissico. Pe
nalva (1971) reconheceu na periferia dos corpos graníticos efeitos 
térmicos e metassomáticos, revelados pela diferenciação local do grau 
metamórfico das encaixantes, que passou da fácies xistos verdes para a 
hornblenda-homfe/s. 

O contato superior é efetuado com sedimentos silurodevonianos 
da Formação Furnas, em discordância erosiva/litológica e, localmente, 
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está sotoposto a depósitos coluviais quaternários. A Figura 1.22 ilus
tra esquematicamente as relações do Granito Taboco e suas encaixan
tes. 

1.2.9.5.4 - Litologias e petrografia 

As rochas ígneas que afloram na região de Taboco coletadas neste 
mapeamento não mostraram variação li tol6gica. apenas granitos foram 
caracterizados. Macroscopicamente são rochas de coloração rosada a 
cinza-claro, granulação grossa a média e composição à base de feldspa
to rosa, quartzo, minerais micâceos e pontuações máticas. Rochas 
com granulação mais fina (aplíticas) são encontradas na periferia do 
maciço. próximo à zona de contato com as encaixantes do Grupo 
Cuiabá. Ao microscópio observa-se uma textura heterogranular hipi· 
diomórfica a alotriomórfica, com granulação variável de fina a gros
seira e assembléia mineralógica formada essencialmente por feldspatos 
e quartzo, com biotita subordinada e, como complementos. clorita, 
muscovita, opacos, epídoto, zircão, apatita e saussurita. Entre os 
feldspato$ predomina o microclínio q ue ocoore em grãos anédricos e 
subeuédricos, exibindo macia em grade imperfeita e macia reliquiar 
Carlsbad. O ortoclásio mostra quase sempre sinais de inversão para 
microclina. O plagioclãsio tem formas subeuédricas e euédricas, ma
elas Albita-Carlsbad, Albita e Pericl ina. Apresenta-se saussuritizado e 
com granulação variando de fina a grossa. Em alguns contatos feldspa· 
to alcalino/plagioclásio observa-se o desenvolvimento de embainha
mento mirmequftico. O quartzo possui grãos anédricos, granulação 
variando de fina a grossa, estã fraturado e ocupa posição intergranular. 
A biotita representa o principal mãfico, eventualmente alterada para 
clorita. Os opacos. a apatita, o zircão e o epídoto estão em geral 
associados à biotita. A saussurita decorre da alteração d os feldspatos. 
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Rg. 121 -Áreas de ocorrência do Granito Taboco (E:oyl). E8888 rochas intrudiram os 
metassedimentos do Grupo Cuiabá e geralmente afloram nos vales de drenos que 

cortam a borda da serra de Maracaju. Folha SE.21-Z·O. 
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F'IQ. 1.22- Perfil geológico da regllodo Granito Taboc:o (Soyt). 

1.2.9.6- Geocronologia 

A datação dos granitos que ocorrem na borda noroeste da Bacia Sedi· 
mentar do Paraná tornou-se especialmente interessante devido ao fato 
de serem claramente intrusivos nos metassedimentos do Grupo Cuia
bá. Estas intrusões admite-se como ocorridas após os episódios finais 
do evento orogênico que afetou aquelas rochas e portanto suas idades 
indicariam a idade m fnima para aquele evento. 

A primeira datação, de acordo com Amaral et alii (19661. foi 
realizada em 1964 em amostra do Granito São Vicente. A análise 
efetuada pelo método K/Ar em biotita deu como resultado idade de 
504 :t 12 MA. Almeida & Mantovani (1975) analisaram quatro amos
tras pelo método Rb/Sr em rocha total e obtiveram uma isócrona de 
483 ± 8 MA. Com base neste valor esses autores confirmaram tratar-se 
de uma intrusão pós-tectônica do final do Ciclo Brasiliano. Schob· 
benhaus Filho & Oliva (1979) indicaram para o Granito Taboco uma 
idade radiométrica de 533 ± 30 MA. 

Os trabalhos desenvolvidos pelo Projeto RAOAMBRASI L confir· 
maram similaridades litológicas e estruturais entre os Granitos São 
Vicente, Coxim, Rio Negro e Taboco, as quais sugerem que estes 
corpos estariam relacionados ao mesmo evento magmático. Com esta 
linha de raciocfnio amostras destes granitos tiveram manipulação geo
cronolôgica como se pertencessem a um só corpo. Os dados analíticos 
obtidos estão consubstanciados na Tabela 1.1 e possibilitaram a cons· 
trução de um diagrama isocrônico Rb/Sr que forneceu uma isócrona 
de referência com 490 ± 8 MA e razão inicial de 0,712 ± 0,001 (Fig. 
1.23). Esta is6crona possui confiabil idade. pois os pontos são colinea
res e apresentam boa distribuição espacial. O baixo valor obtido para 
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Fig. 123- lsócrona Rb/Sr de referência. Intrusivas ÁCidas Cambroordoviciana$. 

o MSWO ( 1,2412} denota a consangüinidade das amostras analisadas. 
Além disso, o valor de 0 ,712 para a razão inicial desta is6crona perm ~ 
te considerar duas hipóteses: a) estes granitos foram formados a partir 
de material produzido por refusão da crosta continental, ou então, b) 
que o magma gerador destas rochas originou-se em níveis elevados do 
manto superior e sofreu contaminação de sr•' das rochas encaixan
tes, em sua ascensão. 



1.2.9.7 -Vulcânicas de Mimoso 

1.2.9.7.1 -Generalidades 

As primeiras referências sobre estas rochas são creditadas a Luz et ali i 
(1980) que identificaram ocorrências de rochas com caráter intrusivo 
e composição ácida e intermediária, perto da localidade de Mimoso, 
no Municlpio de Santo Antônio de Leverger (MT) Estas rochas confi
guram morros isolados, na margem direita do rio Mutum ou Madeira, 
a leste da ex trem idade sul da serra de Mimoso. As I itologias caracteri
zadas por Luz et ali i (op. cit.) foram: granito, granófiro, quartzo 
pórfiro, quartzo monzonito e sienito pórfiro A este conjunto de ro
chas aqueles autores denominaram, informalmente, Intrusivas Ácidas 
e Intermediárias de Mimoso, admitindo a possibilidade de estarem 
associadas ao mesmo evento magmático que deu origem ao Granito 
São Vicente. 

Os trabalhos de campo e laboratório desenvolvidos pelo Projeto 
RADAMBRASIL na área em questão confirmaram a existência daque
las rochas e identificaram além delas, nordmarkito, microssienito e 
rochas vulcânicas tais como: dacito, riodacito e riolito. A análise geo
cronológica das rochas em epígrafe mostrou, para o conjunto de ro
chas vulcânicas e o conjunto das rochas de composição predomi
nantemente alcalina, idades diferentes. Este fato aliado à distribuição 
distinta de cada conjunto e a sua mapeabilidade, levaram os autores 
do presente mapeamento a individualizar duas formações de rochas 
magmáticas. A primeira, de rochas vulcânicas (dacito, riodacito e rioli
to), apresentou idade cambroordoviciana, tal como o Granito São 
Vicente. Por esta razão, que confirma a associação com aquele evento 
magmático conforme sugerido por Luz et alii ( 1980), foi-lhe atribuída 
a denominação Vulcânicas de Mimoso, conservando o nome geográfi
co dado por esses autores. O segundo conjunto, composto por granito, 
quartzo monzonito, sienito pórfiro, microssienito e nordmarkito, indi-
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cou idade cretácica. Para esta associação é proposto o nome I nfrusivas 
Ponta do Morro, derivado do próprio local onde ocorrem, e que tam
bém empresta o nome à fazenda mais próxima 

1.2.9.7.2- Distribuição na área 
As Vulcânicas de Mimoso possuem ocorrência restrita, ocupando uma 
área total aproximada de 15 km 2

, distribuída em três elevações res
saltadas na planície pantaneira (Fig 1.11). Estão localizadas entre 10 
a 15 km a sudeste da porção meridional da serra de Mimoso, nas 
cercanias da fazenda R i cardo Franco, à margem direita do rio Mutum 
ou Madeira (Folha SE.21-X-A). O batólito granítico de São Vicente, 
também associado ao mesmo evento que gerou estas rochas, está loca
lizado 35 km a nordeste, nos extremos nordeste e noroeste das 
Folhas SE.21-X-A e SE.21-X-B, respectivamente. 

1.2.9.7.3- Posição estratigráfica 
Encontradas apenas nas vizinhanças da serra de Mimoso, as Vulcânicas 
de Mimoso cortam os metassedimentos do Grupo Cuiabá e estão enco
bertas, localmente, pelos sedimentos inconsotidados da Formação 
Pantanal (Fig. 1.24). 

1.2.9.7.4 -- Geocronologia 
Das efusivas que compõem as Vulcânicas de Mimoso, três amostras de 
rochas foram processadas e submetidas a análise geocronológica, se
gundo o método Rb/Sr, pelo Projeto RADAMBRASI L. Os dados ana
lfticos estão representados na Tabela 1 I, situando-se próximos a uma 
isócrona de referência com aproximadamente 480 MA e razão inicial 
em torno de 0,707 (Fig. 1 25). Interpretada como provável época da 
formação do conjunto vulcânico, esta idade sugere uma associação 
temporal destas rochas com os Granitos São Vicente, Coxim, Rio 
Negro e Tabaco. 
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Fig 1 24- Perfil geológico das Intrusivas Ponta do Morro (Ky,lp) -Vulcânicas de Mimoso (6oam) 
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Fig I 25- lsócrona Rb/Sr de referência Vulcânicas de Mimoso 

1.2.9. 7.5- Litologias e petrografia 

Os litótipos identificados nesta seqüência vulcânica, quais sejam: daci
to, riodacito e riolito, possuem caracter(sticas variáveis na composi
ção, textura e cor. Nos afloramentos, em forma de blocos, matacões e 
lajedos, possuem aspecto maciço, mostram esfoliação esferoidal e es
tão fraturados segundo direções NE e NO, com mergulhos verticaliza
dos. Os aspectos principais de cada litótipo são: 

A) Dacito -Em amostra de mão a rocha possui coloração esverdeada 
com textura porfirítica e fenocristais de até 1 em, imersos em matriz 
fina. Ao microscópio revela uma assembléia mineralógica à base de: 
plagioclásio, feldspato alcalino, quartzo, hornblenda, biotita, clorita, 
opaco, titanita, apatita, zircão e argila-minerais Estes minerais estão 
arranjados na rocha com textura porfir(tica, de granulação fina, onde 
os fenocristais estão representados por plagioclásio, feldspato alcalino, 
anfibólio e quartzo, imersos em matriz fina de composição quartzo
feldspática, com pontuações de biotita e anfibólio. O plagioclásio, em 
cristais anédricos a subeuédricos, pode exibir macia segundo as leis da 
Albita-Carlsbad e Periclina, enquanto o feldspato alcalino eventual
mente exibe macia Carlsbad. Os raros fenocristais de hornblenda pos
suem formas anédricas, mostrando processos de alteração para clorita, 
biotita e desferrificação. A matriz granular, fina, mostra interpenetra
ções de quartzo e feldspato, com formas acunhadas de quartzo e 
texturas gráficas. O quartzo, abundante, encontra-se fraturado, com 
contatos variáveis e irregulares. Os feldspatos da matriz estão parcial
mente saussuritizados podendo observar-se grãos I fmpidos e grãos ge
minados de plagioclásio. Os máficos encontram-se representados por 
fenocristais e cristais menores de hornblenda, distribuídos na matriz e 
que, por alteração, dão origem a biotita, clorita e acúmulo de ferro 
Os cristais de titanita, apatita e zircão, em grãos anédricos, raramente 
subeuédricos, apresentam-se preferencialmente associados à hornblen
da e à b iotita. 

B) R iodacito - Mostra coloração cinza, texturas fanerftica fina e 
afanítica com fenocristais de feldspato, com tamanhos variáveis de 0,5 
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a 2 em. Em amostra de mão constata-se ainda a existência de finos 
cristais de pirita. Em seção delgada observa-se um conjunto felsítico 
granular, com microcristais de quartzo e feldspato, além de abundante 
intercrescimento do tipo granoffrico. A composição mineralógica é 
formada à base de: plagioclásio sódico, quartzo, feldspato alcalino, 
turmalina, sericita, apatita, epídoto, opaco e clorita. Os feldspatos 
constituem os principais microfenocristais, estando representados por 
plagioclásios e feldspato alcalino que, eventualmente, estão parcial
mente saussuritizados. O plagioclásio pode exibir macia do tipo Albita 
e Albita-Carlsbad e seus cristais vão de anédricos a euédricos. O felds
pato alcalino, quase sempre límpido e fraturado, exibe contornos va
riáveis de anédricos a euédricos. Os microfenocristais de quartzo en
contram-se fraturados e exibem formas disformes ou levemente ar
redondadas A matriz felsítica exibe processos de devitrificação, saus
suritização dos feldspatos, cloritas e abundantes pontuações de opaco. 
A turmalina ocupa geralmente pequenas fendas na matriz 

As rochas identificadas como riodacíticas podem, localmente, ser 
classificadas com o ri oi íticas e/ou dacíticas. 

C) R i oi ito - Rocha de coloração negra com tonalidade cinza, isotrópi
ca, porfirítica, com granulação variando de fina a grosseira. Ao m i
croscópio revela textura porfirítica em matriz felsofírica fina mos
trando cristalização eutética de feldspato e quartzo do tipo gra~oflri
co e micrográfico, em grande abundância. Os fenocristais de quartzo e 
feldspato possuem formas normalmente anédricas e, mais raramente, 
subeuédricas ou euédricas, apresentando intercrescimento simplectlti
co com formas por vezes de tendência esferulítica. Os fenocristais 
euedricos ocupam, quase sempre, o centro dos concentrados de feno
cristais. O opaco ocorre em forma de fenocristais anédricos distribui
dos em toda a rocha Os processos de alteração encontr~m-se bem 
desenvolvidos, originando sericita e saussuritização nos feldspatos 
Observa-se, outrossim, o desenvolvimento de delgadas e longas agu
lhas, incolores e I ímpidas, com caracterlsticas de plagioclásio em dis
f.lOSição radial, disseminadas na massa fundamental. 

Na área de ocorrência das Vulcânicas de Mimoso, Luz et alii 
( 1980) identificaram, em análise petrográfica, quartzo pórfiro e granó
firo. O primeiro litótipo foi descrito macroscopicamente como rocha 
de coloração cinza, maciça, de textura porfirítica, com fenocristais de 
quartzo e de feldspatos, imersos em matriz fina, contendo quartzo, 
feldspato e anfibólio. Em seção delgada aqueles autores reconheceram 
fenocristais de feldspato potássico, de plagioclásio e de quartzo e a 
matriz constituída essencialmente por intercrescimento gráfico entre 
K feldspato e quartzo, hornblenda sádica e plagioclásio. O segundo 
litótipo, conforme o relato de Luz et ali i (op. cit.), apresenta cores 
cinza-escuro a rósea e mostra também textura porfirltica, com feno
cristais de plagioclásio euédricos a subeuédricos, envoltos em matriz 
granofírica, composta por feldspato potássico e quartzo com lamelas 
esparsas de biotita, alguns agregados de argila, pontuações de opacos e 
raros cristais de zircão e apatita 

1.2.10 -Formação Coimbra 

1.2.10.1 -Generalidades 

Nos arredores do Forte Coimbra, nas encostas superiores dos morros 
da Patrulha e da Marinha, situados respectivamente às margens direita 
e esquerda do rio Paraguai (FolhaSE.21-Y-D), ocorrem dispostos dis
cordantemente sobre calcários da Formação Bocaina, camadas de fo
lhelhos cinza sobrepostos por camadas de arenitos róseos. Estes sedi
mentos foram descritos por Avelino Ignácio de Oliveira e Pedro de 
Moura em 1941 (apud Oliveira & Leonardos, 1943) e correlacionados 
por eles com os da Formação El Carmen, que haviam descrito em 
território boliviano, na ocasião. As investigações destes pesquisadores, 
mencionados por Oliveira & Leonardos (op. cit.), foram objeto de 
publicação posterior (Oliveira & Moura, 1944). 

A Formação EI Carmen na área da seção-tipo, situada ao longo dos 
km 110 e 260 da Estrada de Ferro Brasil-Bolívia, conforme as descri
ções apresentadas por Oliveira & Moura (1944) é composta por areni
to de granulação variável, de média a grosseira, duro, coloração amare
lo-ferruginosa, ocasionalmente com manchas brancas e avermelhadas, 
que passa localmente a conglomerados finos ou a folhelhos arenosos 
impermeáveis; referem-se ainda à presença de "destroços de leitos 
delgados de hematita vermelha" em diversos pontos da área. 
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Anteriormente a Oliveira & Moura (op. cit) outros pesquisadores 
haviam visitado o Forte Coimbra e arredores, deixando apenas infor
mações sobre os calcários, com destaque para a Gruta Ricardo Franco 

Os arenitos de Coimbra foram novamente descritos, já como For
mação Coimbra, por Corrêa et alii (1976). Estes autores que atribuí
ram equivocadamente a Almeida ( 1958) a denominação formal, esten
deram a sua ocorrência descrevendo-os em diversos morros situados a 
noroeste do Forte, em meio à planície dos Pantanais Mato-Grossenses. 

Na Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo Folha SE.21 Corum
bá (Schobbenhaus Filho & Oliva, 1979) a Formação Coimbra apresen
ta a mesma distribuição indicada por Corrêa et alii (1976), a qual foi 
mantida no presente mapeamento. Neste levantamento geológico ape
nas os afloramentos dos morros da Patrulha e da Marinha foram obser
vados, confirmando as descrições anteriores. A Formação Coimbra 
constitui o único representante dos sedimentos paleozóicos da Bacia 
Sedimentar do Gran Chaco na área. 

1.2.10.2- Distribuição na área e espessura 

A Formação Coimbra é encontrada constituindo um alinhamento de 
morros de direção geral N30°0, a partir dos arredores do Forte e no 
topo dos morros da Patrulha e da Marinha, conforme ilustra a Figura 
1.14. A ocorrência do morro da Marinha não pode ser individualizada 
no Mapa Geológico devido à escala. Tal como se observa na imagem de 
radar, os morros mostram-se escarpados na face NE, com as camadas 
mergulhando suavemente para SO. A disposição linear é indicativa de 
controle estrutural subjacente, razão pela qual se indicou, tal como 
Corrêa et alii (1976) eSchobbenhaus Filho & Oliva (1979), uma falha 
encoberta na face nordeste. 

A espessura original da Formação Coimbra é desconhecida e im
possível de ser determinada, conforme alegaram Corrêa et ali i ( 1976). 
Estes autores constataram sempre as partes superiores em estágio de 
denudação e a base geralmente encoberta pelos sedimentos da Forma
ção Pantanal. Citaram uma espessura local, da ordem de 80 m, no 
morro Comprido, localizado a cerca de 20 km a noroeste do Forte de 
Coimbra. No morro da Patrulha, Oliveira & Leonardos (1943) indica
ram o pacote com aproximadamente 100m de espessura 

1.2.10.3- Posição estratigráfica e cronoestratigráfica 
A Formação Coimbra assenta em discordância angular sobre os calcá
rios da Formação Bocaina e é recoberta, também em discordância, 
pelos sedimentos aluvionários da Formação Pantanal 

Admitida a sua correlação com a Formação EI Carmen a idade da 
Formação Coimbra deve ser siluriana. Oliveira & Leonardos (1943) 
trataram a Formação El Carmen como ordoviciana, baseados nades
crição do paleontólogo G. A. Cooper, do U. S. National Museum, de 
impressões fósseis existentes nas amostras coletadas por Avelino Igná
cio de Oliveira e Pedro de Moura. Para a única impressão de espécime 
completa aquele pesquisador sugeriu o gênero Obolellina, cuja idade 
posicionou na parte inferior do Ordoviciano Médio, com ressalvas. Al
meida ( 1945), baseado nas relações estratigráficas, admitiu para os 
sedimentos de El Carmen idade devoniana, conforme sugerida por 
Alcides d'Orbigny em 1835-1847. Esta formação Almeida (op. cit.) 
encontrou recobrindo discordantemente um horizonte de folhelhos, 
que têm perfeita continuidade com os que ocorrem em Corumbá 
(Formação Tamengo). Ahlfeld (1946) adotou a idade ordoviciana de 
acordo com Oliveira & Leonardos ( 1943), porém preferiu denominar 
a Formação EI Carmen de "Areniscas de Santiago-San José". Barbosa 
(1949) posicionou a Formação EI Carmen na base de sua Série Santia
go, considerada de idade devoniana, e admitiu semelhança entre os 
seus caracteres e os da Formação Furnas, do Devoniano Inferior do 
sul do Brasil. Este autor posteriormente enviou ao paleontólogo F .W 
Lange uma pequena coleção de fósseis do Arenito El Carmen, para 
estudo. Embora os fósseis desta coleção não se mostrassem perfeita
mente adequados, conforme expressou-se Lange (1955), a identifica
ção e os estudos comparativos feitos por ele indicaram idade siluriana 
para a Formação EI Carmen, a qual é adotada até hoje. 

Lange (op. cit.) não encontrou na análise da fáunula do Arenito EI 
Carmen, espécies correlacionáveis com o Devoniano Inferior da Amé
rica do Sul. Propôs que aquela seqüência fosse destacada da Série 
Santiago e constituísse outra distinta, de idade provavelmente siluria
na superior, que designou San José. 

Todos os autores que descreveram a Formação Coimbra não regis
traram fósseis, provavelmente pelo caráter generalizado das observa-



ções, mas admitiram a sua correlação com aqueles arenitos silurianos 
da Bollvia. 

1.2.10.4- Litologias e estruturas 
As litologias mais comuns são arenitos acamados de coloração rósea, 
às vezes com manchas brancas e amareladas, de granulação grosseira. 
São de composição dominantemente quartzosa, com grãos angulosos a 
subarredondados, de esfericidade baixa a regular Subordinadamente 
ocorrem feldspatos caulinizados e, como acessórios, opacos e micas 
Níveis conglomeráticos centimétricos com grânulos e seixos de quart
zo são freqüentes. 

Os arenitos são geralmente duros, alguns com cimento síl ico-fer
ruginoso e apresentam-se bem acamados. A estratificação plano-para
lela e a cruzada são comuns. Conforme já referido, nos afloramentos 
descritos por Corrêa et ali i ( 1976) as camadas estão suborizontalizadas 
ou com pequeno mergulho para sudoeste. Estes autores mencionaram 
ainda a presença de "abundantes vazios", nos arenitos. É possível que 
esses vazios correspondam a traços e tubos de vermes, que são citados 
na literatura sobre a Formação EI Carmen. 

Folhelhos argilosos cinza e conglomerados ocorrem sotopostos aos 
arenitos, respectivamente nos morros da Patrulha e da Marinha. Nestes 
morros também se constataram arenitos fraturados, localmente con
tendo veios de quartzo leitoso com até 20 em de largura. Estas estru
turas verificam-se da mesma forma, nos calcários subjacentes, indican
do esforços tectônicos pós-Formação Coimbra, afetando as duas uni
dades I itoestratigráficas. 

1.2:10.5- Ambiente de sedimentação 
Considerando-se a correlação entre as Formações EI Carmen '; (;oim
bra, esta deve ter-se depositado em ambiente marinho costeiro, duran
te uma fase transgressiva, visto que, conforme Lange (1955), este foi 
o ambiente dos arenitos EI Carmen 

1.2.11 -Bacia Sedimentar do Paraná 
Os sedimentos da Bacia Sedimentar do Paraná estão restritos aos limi
tes orientais da área mapeada, onde configuram planaltos de topos 
tabulares com níveis dissecados e relevos residuais, dispostos em uma 
faixa de direção N-S Alguns aspectos dessa área resultaram de movi
mentos epirogenéticos produzidos por arqueamentos e depressões, 
que estiveram ativos durante a evolução da bacia Constituem o subs
trato dessa vasta cobertura sedimentar na área, os metassedimentos do 
Grupo Cuiabá e os plutonitos ácidos nele intrusivos. As relações com 
essas rochas são discordantes e via de regra com limites bem definidos 
Os serviços de mapeamento realizados pelo Projeto RADAMBRASI L 
sobre esta área sedimentar, estabeleceram uma coluna estratigráfica 
padrão (Fig. 1.2), alicerçada nos trabalhos de Gonçalves &Schneider 
(1970) e de Schobbenhaus Filho & Oliva ( 1979). com certas altera
ções. Esta estratigrafia não é completa se comparável à das regiões 
central e sul da bacia. 

A seqüência basal é o Grupo Paraná, composto pelas Formações 
Furnas (silurodevoniana) e Ponta Grossa (devoniana) constituídas res
pectivamente por elásticos continentais grosseiros e elásticos finos ma
rinhos. As litologias dessas formações conservam a âmbito regional as 
características que apresentam em outras áreas da bacia. Discordante
mente, sobrepõe-se à Formação Aqu idauana, de idade permocarbon(
fera, composta por sedimentos de origem continental, essencialmente 
arenosos, de cores avermelhadas com intercalações subordinadas de 
diamictitos, que indicam a interferência de processos glaciais Esta 
sedimentação marca o início dos vest{gios gonduânicos para a área 

Uma marcante discordância erosiva separa a Formação Aqu idaua
na da subseqüente, a Formação Palerma, também permiana, cujos 
sedimentos depositaram-se em ambiente marinho nerftico As litolo
gias desta formação são assinaladas por intensa silicificação, pequena 
espessura e tendência para acunhar-se no sentido sul. 

Já no Mesozóico constituiu-se o Grupo São Bento, representado 
pelos sedimentos eólicos da Formação Botucatu (juracretácica) e pe
los derrames basálticos, com arenitos eólicos intertrapeados da Forma
ção Serra Geral. A Formação Botucatu inclui em sua porção basal, 
localmente, sedimentos de origem fluvial que são atribu(dos à Forma
ção Pirambóia. Esta formação entretanto não pode ser individualizada 
na escala deste mapeamento. 

Em discordância sobre as demais unidades litoestratigráficas da 
bacia depositaram-se ainda no Cretáceo, em ambiente continental flu-

vial e lacustre, os sedimentos dominantemente arenosos da Formação 
Bauru, os quais foram afetados por tectonismo de falha contempo
râneo. Associado a este tectonismo, na borda ocidental da bacia, ocor
reram intrusões magmáticas, representadas na área pelas rochas alcali
nas das Intrusivas Ponta do Morro. A Formação Bauru representa a 
seqüência de topo da bacia, como unidade geotectônica subsidente 
Após o Cretáceo, a bacia, no âmbito da Folha SE.21 Corumbá, consti
tuía área emersa e deve ter sofrido a atuação intensa de processos 
erosivos, pois não se têm registros de depósitos terciários. Provavel
mente no final do Terciário e no in(cio do Quaternário, sobre as 
diversas formações da bacia, desenvolveu-se a Cobertura Detrito-Late
rítica, considerada neste trabalho uma unidade edafoestratigráfica. 
Após, têm-se formado, ao longo dos rios que cortam os sedimentos da 
bacia, depósitos aluvionários, alguns dos quais diamantíferos Esses 
depósitos cenozóicos serão descritos separadamente no item 1 2.13. A 
seguir abordar-se-ão as características de cada unidade litoestratigráfi
ca que integra a Bacia Sedimentar do Paraná 

1.2.11.1 -Grupo Paraná 

1.2.11. 1.1 - General idades 
A unidade em epígrafe abrange as seqüências de rochas mais antigas 
da Bacia Sedimentar do Paraná e se distribui principalmente na região 
oriental da área mapeada. O termo Grupo Paraná aqui aplicado englo
ba camadas silurodevonianas e devonianas, representadas respectiva
mente por uma seqüência de arenitos grosseiros e conglomerados que 
constituem a Formação Furnas, e por uma sucessão argila-arenosa, a 
Formação Ponta Grossa. Esta classificação estratigráfica foi objeto de 
inúmeras discussões que abrangeram os vários aspectos dessas seqüên
cias em toda a bacia. Na porção sul essas litologias apresentam diversas 
designações atribuídas no período entre 1912 a 1958 Inúmeras tabe
las estratigráficas foram elaboradas por renomados autores e conduzi
ram a controvérsia no emprego dos vocábulos "Série" ou "Grupo" 
Paraná ou Campos Gerais OI iveira ( 1930) empregou para os sed imen
tos do Devoniano Inferior, dos Estados do Paraná e São Paulo, o 
termo "Série dos Campos Gerais", definida pelo "Arenito Tibagi, Fo
lhelhos de Ponta Grossa e Arenito das Furnas", Para as mesmas cama
das Moraes Rêgo ( 1931) atribuiu a terminologia "Paraná". 

Os primeiros ensaios com propósitos de estabelecer a precedência 
dos termos Paraná e Campos Gerais foram emitidos nas obras de 
Bigarella, Salamuni e Marques Filho (1961 e 1966),Salamuni & Biga
relia (1967) e Lange & Petri (1967). Esses autores questionaram as 
vantagens ou não do uso dos termos estratigráficos em litígio, para a 
porção meridional da Bacia Sedimentar do Paraná. 

Quanto à região norte, as divergências concentraram-se na utilização 
dos termos "Série" ou "Grupo" Chapada ou Paraná A esse respeito 
destacam-se os trabalhos de Evans ( 1894), que propôs a denominação 
"Chapada Sandstone" para as rochas devonianas da Chapada dos Gu i
marães (conjunto de sedimentos elásticos posteriormente colocados 
no Grupo Paraná); Derby (1895), Almeida (1948a, 1954), Hennies 
(1966) e Almeida & Hennies (1969) 

Não obstante as múltiplas demonstrações bibliográficas desfavorá
veis ao uso do vocábulo "Paraná", a literatura geológica incumbiu-se 
da sua consagração, tanto na porção norte como na sul da bacia Os 
autores deste relatório adotaram a terminologia Grupo Paraná, apoia
dos nesta consagração e nas comunicações fornecidas por diversos 
pesquisadores de renome, em detrimento da comprovada prioridade 
do termo "Chapada" Além disso, não se exclui a sugestão apresenta 
da por Faria et afii (1975), que admitiram inserir neste mesmo grupo 
uma nova unidade litoestratigráfica, de idade pré-Furnas, a Formação 
Vila Maria. 

1.2.11.1.2- Formação Furnas 

1.2. 11. 1.2.1 - General idades 
As primeiras informações sobre estes sedimentos devem-se a Derby 
(1878), ao descrever os arenitos das escarpas da Serrinha e da serra das 
Furnas (nome do prolongamento para norte da Serrinha, no Estado 
do Paraná). Oliveira ( 1912) utilizou o termo "Grez das Furnas" para 
designar os arenitos descritos na serra homônima, nome que prevale
ceu nos trabalhos seguintes, introduzindo reformulações na nomencla
tura geológica da Bacia Sedimentar do Paraná apresentada por Derby 
(1878). Posteriormente Oliveira (1927) definiu estes sedimentos como 
a base da seqüência devoniana no Estado do Paraná, indicando como 
seção-tipo as exposições na serra das Furnas 
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Oppenhein (1936), em trabalho detalhado sobre as áreas devonia
nas da Bacia Sedimentar do Paraná, descreveu o Arenito Furnas como 
um arenito grosseiro muito uniforme, geralmente branco ou levemen
te amarelado, muito duro e resistente à erosão. Petri ( 1948), em ex
tensa contribuição ao estudo do Devoniano paranaense, relatou que a 
"Formação Furnas" é caracterizada por arenito quartzoso, grosseiro, 
com intercalações de camadas de arenito fino extremamente micáceo, 
apresentando freqüentemente estratificação cruzada. 

Almeida ( 1948a) considerou análogos aos arenitos Furnas da "Sé
rie Paraná" os arenitos grosseiros brancos ou avermelhados, exibindo 
estratificação cruzada, que encontrou nos Estados de Goiás e Mato 
Grosso, no interflúvio das bacias hidrográficas do Amazonas e do 
Prata. Este autor constatou esses arenitos desde a região de Rio Verde 
de Mato Grosso, a sul, até o vale do rio das Mortes, a norte; na 
Chapada dos Guimarães, a oeste e, a leste, conservando as escarpas da 
Serra Azul, na região de Barra do Garças. Entre outros aspectos AI· 
meida (op. cit.) caracterizou o Arenito Furnas como um sedimento de 
granulação média a grosseira, com escasso cimento caulínico e geral
mente bem estratificado. 

Maack ( 1950/1) em trabalhos desenvolvidos no flanco leste da 
bacia verificou uma correspondência entre o ambiente de sedimenta
ção dos "arenitos das Furnas" e dos "arenitos Barreiro", reputando-os 
como "sedimentos marinhos undaformes de um clima subglacial". 
Este autor em 1946 e 1947 havia interpretado os conglomerados exis
tentes na base dos "arenitos das Furnas" como de origem glacial ou 
subglacial. Bigarella, Salamuni e Marques Filho (1966) contestaram 
Maack (1950/1), argumentando não haver na Formação Furnas indi
cação alguma que comprove a m<istência de atividades de geleiras sob 
qualquer forma. 

Almeida (1954) denominou "Série Chapada" a um conjunto de 
sedimentos elásticos predominantemente marinhos que ocorrem na 
Chapada dos Guimarães, composto por arenitos grosseiros e conglo
merados nos horizontes mais baixos, e por siltitos e folhelhos esver
deados no topo. A esses pacotes, que considerou duas fácies distintas, 
denominou, respectivamente "Furnas" e "Ponta Grossa". Bigarella, 
Salamuni e Marques Filho (1961) chamaram atenção para o fato de 
ocorrerem no "Arenito Furnas" intercalações de elásticos finos e sflti
co-argilosos, micáceos, no meio do pacote arenítico. Vieira (1965a) 
identificou na Formação Furnas, na região de Rondonópolis, uma 
porção basal constituída por conglomerados, arenitos médios a gros
seiros e arenitos conglomeráticos, e porções médias e superior consti
tuídas por arenitos de granulação média a muito fina com intercala
ções sílticas e/ou argilosas subordinadas Este autor caracterizou uma 
zona de transição entre as Formações Furnas e Ponta Grossa refletida 
pela "diminuição das camadas de areia e aumento das camadas de 
siltitos e folhelhos". 

Ludwig & Ramos (1965) consideraram a existência de "uma dis
cordância sedimentológica entre o topo dos arenitos fluviais da For
mação Furnas e a base da zona transicional", e admitiram que essa 
formação representaria o início da transgressão do Devoniano. Bigarel
la, Salamuni e Marques Filho (1966) identificaram a Formação Furnas 
como um pacote de arenitos geralmente grosseiros, com textura variá
vel e localmente conglomeráticos, contendo intercalações síltico-argi
losas e verificaram que a formação mostra uma complexidade estrutu· 
ral definida por três tipos de estratos cruzados, aparentemente sem 
critério definido. Consideraram também um agente de transporte e 
deposição comum para as Formações Furnas e Ponta Grossa, marinho, 
apesar de admitirem modificações faciológicas elaboradas sob condi
ções diferentes no mesmo ambiente. 

Hennies (1966), confirmou a ocorrência da Formação Furnas na 
borda NO da bacia e correlacionou essas camadas com as camadas 
devonianas dos Estados de São Paulo e Paraná, em função da perfeita 
concordância entre as faunas e as litologias das seqüências, apesar de 
ocorrerem distantes, sem continuidade geográfica. Vieira ( 1968) con
siderou a Formação Furnas, no sudoeste de Goiás, subdividida em 
dois membros: Furnas Inferior, caracterizado por arenitos brancos de 
granulação grosseira com intercalações de camadas de conglomerados 
e arenitos conglomeráticos; Furnas Superior, com arenitos brancos, 
finos e médios, bem selecionados, com constante estratificação plano
paralela. 

Guimarães & Almeida ( 1969) relataram a grande extensão da For
mação Furnas no sudeste do Mato Grosso, constituída por n(veis 
conglomeráticos e seixos esparsos em uma matriz arenítica, algo micá-
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cea, que, salvo melhores dados, julgaram provir de blocos de gelo 
flutuantes nos mares devonianos. Almeida & Hennies (1969) ao ma
pearem os arenitos devonianos do "Grupo Chapada" os estenderam 
até as bordas da serra do Roncador, cujo reverso é constitu ido por 
estas litologias. Verificaram ainda o grande desenvolvimento destas 
camadas para a alta bacia do rio das Mortes, acima da Cachoeira da 
Fumaça e, da(, penetrando para o norte, desenhando uma estreita e 
cont(nua cobertura tabular na serra do Roncador. 

Northfleet, Medeiros e Mühlmann (1969) apresentaram a Forma· 
ção Furnas como "constitu(da por arenito branco e cinza-claro, de 
ganulação média, com níveis conglomeráticos na base, matriz caulíni
ca pouco abundante, com t(pica estratificação cruzada acanalada". 
Para Gonçalves & Schneider ( 1970) essa formação é composta por um 
pacote de sedimentos essencialmente arenosos, de cores vermelhas a 
esbranquiçadas, com n(veis de conglomerados e siltitos argilosos, des
tacando-se bancos com notável estratificação cruzada e presença de 
conglomerado basal. Os níveis ou lentes conglomeráticas reportam-se 
principalmente à sua porção basal. Esses autores utilizaram, principal
mente, conhecimentos fotointerpretativos para identificá-la, através 
da vegetação, solo delgado e fraturamentos que regulam a drenagem, 
possibilitando inclusive a formação de canyons profundos. 

Mühlmann et alii (1974) consideraram a Formação Furnas como a 
unidade basal do Grupo Paraná, consistindo de arenitos esbranquiça
dos, médios a grosseiros, regularmente selecionados, quartzosos e com 
matriz caul(nica. Secundariamente indicaram a presença de arenitos 
conglomeráticos, arenitos finos e siltitos argilosos, sendo os últimos 
micáceos. Esses autores verificaram ser a estratificação cruzada acana· 
lada a feição mais freqüente, sendo encontrado também intervalos 
com estratificação cruzada tabular. Mühlmann et a/ii (op. cit) men
cionaram que para a região da borda noroeste da bacia os arenitos 
tornam-se mais finos e argilosos, com estratificação plano-paralela e 
laminação ondeada e descontínua. De acordo com Costa et alii 
(1975), a formação inicia-se com arenitos conglomeráticos a grity, 
esbranquiçados, feldspáticos, mal selecionados, com seixos angulosos 
a subarredondados, em geral pouco esféricos, de até 5 em. Passam 
gradativamente a arenitos róseos de granulação média, mal a media
mente selecionados, com grãos de quartzo angulosos de superfícies 
picotadas, foscos ou brilhantes, com seixos esparsos de até 2 em, 
angulosos a subarredondados. 

Ribeiro Filho et alii (1975) identificaram no Centro-Sul e Centro
Leste de Mato Grosso até as imediações de Xavantina, litótipos da 
Formação Furnas formando pequenos planaltos com escarpas alcanti
ladas, de "aspectos ruiniformes". Estes sedimentos iniciam-se por um 
conglomerado basal, constituído por grânulos e seixos de quartzo, 
quartzito e arenito silicificado, que gradam para arenitos mais finos, 
brancos, caulínicos, friáveis, contendo predominantemente grãos de 
quartzo, com boa classificação, dispostos em uma matriz arenosa, e 
níveis conglomeráticos mostrando acamamentos gradacionais. Supe
riormente passam, de maneira transicional, para os sedimentos pelíti
cos da Formação Ponta Grossa. Schobbenhaus Filho et alii (1975a) 
prescreveram ser a mencionada formação possuidora de características 
semelhantes para toda a bacia, sendo representada na Folha limítrofe 
SE.22 Goiânia por arenitos brancos, de granulação muito grosseira e 
com má seleção, muito feldspáticos e caulínicos, com finas intercala
ções lenticulares de pelitos micáceos e com lentes de conglomerados e 
arenitos conglomeráticos. 

Para Corrêa et a/ii (1976), a Formação Furnas também possui 
características semelhantes por toda a Bacia Sedimentar do Paraná, 
constituindo-se num pacote de sedimentos essencialmente arenosos, 
de cores claras - branco, cinza-claro e rosado -, apresentando niveis 
conglomeráticos, com estratificação cruzada em geral abundante. Na 
borda nordeste da bacia, Andrade & Camarço ( 1980) consideraram-na 
uma seqüência sedimentar composta por conglomerado basal polimíti
co, passando para arenitos esbranquiçados, subarredondados, mal clas
sificados, caulinicos, com estratificação cruzada planar e acanalada. 

Os levantamentos geológicos efetuados no presente mapeamento 
confirmaram as c.aracterísticas da Formação Furnas indicadas pelos 
diversos autores e verificaram outras ocorrências a oeste do limite 
conhecido (bordas dos planaltos que limitam a Depressão do Rio 
Paraguai) configurando relevos residuais na planície dos Pantanais Ma
to-Grossenses, nos interflúvios Piquiri-são Lourenço e São Louren
ço-Cuiabá. 



1.2.11.1.2.2- Distribuição na área e espessura 

Esta formação possui considerável extensão na área mapeada, expon· 
do-se principalmente nas bordas dos planaltos dos Guimarães, do T;r 
quari-ltiquira e de Maracaju-Campo Grande, em uma faixa cont(· 
nua, de direção geral norte-sul com largura média de 20 km. Ocupa 
porções das Folhas SE.21-X·A, SE .21-X-8 , SE.21·Z·B e SE.21-Z·D, e$
tendendo-se além da área mapeada. Constitui nos planaltos relevos cues
tiformes, cujas frentes definem uma lérie de acidentes geográficos que 
recebem designações locais tais como serra do Pantanal, serra de Mar;r 
caju, serra dos Coroados (Fig.1.26 ) e serrada São Jerônimo (F ig. 1.111. 

Sua presença é ainda constatada em forma de morros testemunhos 
na plan(cie pantaneira, inter ior da Depressão do Rio Paraguai, confi· 
gurando as serras da Canastra e do Tamanduá (Fig. 1.27), à margerr 
direita do rio São Lourenço (Folhas SE.21 ·X·A e/ou SE.21-X·B); o 
morro Solteiro (Folha SE.21-X-8) e a serra Solteira no in terflúvio 
Piquiri-ltiquíra (porção centro-ocidental da Folha SE.21-X-D). Na 
junção das Folhas SE.21·X·B, SE.21·X·A e SE.21·X-O observam-se 
relictos da mesma formação, controlados tectonicamente, situados nas 
proximidades da fazenda Santa Lucia e do Retiro Taiamã. A maior 
parte destas ocorrências havia sido cartografada por Schobbenhaus 
Filho & Oliva (1979) como constitu(das duvidosamente por rochas do 
Grupo Cuiabá, questão essa esclarecida no presente mapeamento. Se· 
gundo Souza Júnior & Dei'Arco (1978) a serra Solteira constitui blo· 
co de falha, balizado por falhas normais de direção NE..SO e indica, 
como as demais ocorrências residuais a noroeste dela. que a borda NO 
da bacia situav;rse mais a ocidente. 

Em virtude das irregularidades do substrato e dos processos erosi
vos a que esteve exposta a Formação Fumas apresenta uma espessura 
variável , sendo que em superffcie, tal como Corrêa et a/ii (1976), 
constataram-se valores máximos da ordem de 200 a 250 m, na serra 
do Pantanal. Schneider et alii ( 1974) mencionaram que em sub super· 

Frg. 1.26- Serra dos Coroados. Lineamenlos rmposiOS pelas Falhas de Água Quente 
e dOS Coroados em sedimentos silurodevonianos da Fonnaçto Furnas. Folha 

SE21·X·B. 

f(cie a maior espessura encontrada foi 343m, no poço 2-TL-1-MT. na 
cidade de Três Lagoas (MS). Verifica-se ainda que a possança desta 
formação tende a diminuir para sul, a partir da Folha SE.21·Z·D, 
acunhando-se progressivamente ao adent rar na Folha SF.21 Campo 
Grande. Este comportamento possivelmente está relacionado com re
flexos do Arco de Campo Grande. 

1.2.11, 1.2.3 -Posição estratigráfica e cronoestratigráfica 

A Formação Furnas é considerada a unidade basal da Bacia Sedimen· 
tardo Paraná, na borda ocidental, embora já ex istam dados sobre um 
conjunto de sedimentos mais antigas e concordante com esta unidade, 

Fog. 1.27 - Ocortêncras de Arenno Furnas (SDf). As camadas de arenito configuram 
relevos residuais e apresentam mergulho contrário ao de borda ocidental da bacia 

devido à interferência tectônica. Folhas SE21·X·AISE21·X·8. 
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a leste da área, no âmbito da Folha SE.22 Goiânia, denominado For
mação Vila Maria (Faria et alii, 1975). Esta formação também foi 
mapeada por Andrade & Camarço (1980). Já para Santos (1980) a 
Formação Vila Maria se constituiria em uma fácies da Formação Fur
nas. Na área a unidade em epígrafe recobre, discordantemente, metas
sedimentos do Grupo Cuiabá (Est. 1.XII.A), os corpos granlticos de 
São Vicente, Coxim, R i o Negro e Taboco e as Vulcânicas de Mimoso, 
encontrando-se as melhores exposições desses contatos nas encostas 
escarpadas da borda ocidental da bacia. 

Sobre a Formação Furnas, em contato gradual e concordante, dis
põe-se a Formação Ponta Grossa e, em discordância erosiva, as
sentam-se na área os sedimentos das Formações Aquidauana, Bauru e 
Pantanal, a Cobertura Detrito-Laterítica, Depósitos Detr(ticos e alu
viões holocênicas. Localmente, com as Formações Ponta Grossa e 
Aquidauana e com o Grupo Cuiabá, apresenta contato tectônico atra
vés da falha normal (Fig. 1 28) Segundo Andrade & Camarço (1980) 
no flanco nordeste da bacia, o contato Furnas/Ponta Grossa é discor
dante nas bordas e transicional para o centro da mesma 

Com respeito à idade da Formação Furnas existem controvérsias, 
sobretudo pela ausência de dados paleontológicos concretos A maio
ria dos estudiosos desta questão admite idade devoniana ou mais anti
ga, apoiados na idade devoniana inferior (Emsiano), atribulda aos 
sedimentos da base da Formação Ponta Grossa Trabalhos atinentes à 
área estudada, como os de Northfleet, Medeiros e Mühlmann (1969), 
Gonçalves & Schneider (1970), Corrêa et alii (1976) e Mühlmann et 
ali i ( 1974) e Andrade & Camarço ( 1980), para o flanco nordeste da 
bacia, adotaram essa idade. M.l. de A. Burjack & M.T.B. Popp, em 
trabalho em fase de elaboração, gentilmente cedido aos autores do 
presente relatório durante a realização do li Congresso Latino-Ameri
cano de Paleontologia, em meados de abril de 1981, na cidade de 
Porto Alegre (RS), o qual deverá ser publicado em "Pesquisas" (Univ 
Fed. R.S.) n. 0 14, emitiram um valioso dado concreto, de grande 
préstimo para a datação desta formação, ao atribuírem idade siluriana 
inferior (Landoveriano Inferior) à Formação Vila Maria e à parte basal 
da Formação Furnas, alicerçadas pela presença do fóssil Arthrophycus 
Alleghaniensis Com base nesta informação, na mencionada anterior
mente e nas relações de contato concordantes e graduais entre a For
mação Furnas e as Formações Vila Maria e Ponta Grossa, pode-se 
indicar o intervalo de sedimentação da seqüência Furnas do Siluriano 
Inferior ao Devoniano Inferior. 

A idade siluriana inferior já havia sido ventilada por Du Toit 
(1927 apud Lange & Petri, 1967), que mencionou a ocorrência de 
arenitos na Bolívia, litologicamente similares ao Furnas mas com fós
seis silurianos (Formação El Carmen). Barbosa eta/ii (1966) baseados 
em similaridades litológicas, correlacionaram a Formação Furnas com 
as Formações El Carmen da Bolívia, Caacupé do Paraguai e Serra 
Grande da Bacia Sedimentar do Parnafba e admitiram uma possível 
idade siluriana inferior para todas elas, apoiados na malacofauna en
contrada nas Formações EI Carmen e Caacupé (conforme mencionado 
no item 1.2.10.3 a idade da Formação EI Carmen é siluriana superior). 
Lange & Petri (1967) informaram que esta similaridade litológica en
tre a Formação Furnas e outras formações silurianas é apenas fruto da 
semelhança nos ambientes deposicionais. 

As diversas informações pioneiras sobre a paleogeografia do Paleo
zóico na América do Sul e as novas observações no âmbito estratigráfi
co registradas na literatura geológica permitem considerar válida, pelo 
menos em parte, a tentativa de correlação cronoestratigráfica das For
mações Caacupé, El Carmen, Serra Grande e Coimbra com a Forma-
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ção Furnas. A hipótese admitida por vários autores de que no Siluria
no, na região da mesopotâmia Tocantins-Araguaia, as bacias sedimen
tares do Paraná, Amazonas e Maranhão-Piaul estivessem interligadas, 
possibilita incluir também nesta correlação a Formação Trombetas da 
Bacia Sedimentar do Amazonas. 

1.2.11.1.2.4 - Litologias e estruturas 

Na área em estudo a Formação Furnas é constitulda por sedimentos 
arenosos, esbranquiçados, friáveis, com níveis de conglomerados e sil
titos argilosos, destacando-se bancos com estratificações cruzadas Es
tes níveis ou lentes conglomeráticas reportam-se principalmente à sua 
porção basal, são via de regra oligomíticos, porém localmente consta
tam-se tipos petromfticos, algo silicificados. Estes conglomerados, bas
tante litificados, são constitufdos praticamente por seixos e blocos de 
quartzo e raros grânulos de feldspatos, bem arredondados e com baixa 
esfericidade, com diâmetros entre 5 e 15 em, contendo por vezes 
seixos ou fragmentos dos metassedimentos do Grupo Cuiabá. Estes 
psamitos estão imersos em uma matriz arenosa grosseira, quartzosa, 
mal selecionada, feldspática, com cores avermelhadas e arroxeadas, 
com cimento caulínico e às vezes ferruginoso. As melhores exposições 
estão relacionadas à borda ocidental da bacia, onde nlveis destes litóti
pos se sobrepõem discordantemente ao embasamento Podem ocorrer 
ainda, intercalados com níveis de arenitos grosseiros e médios, mos
trando uma certa gradação e podem formar paredões de considerável 
altura e espessura. 

Os arenitos representam os litótipos predominantes desta forma
ção, com uma distribuição aparentemente uniforme em toda a área. 
Possuem granulações grosseiras, algumas vezes finas e médias a gros
seiras, contendo subordinadamente níveis lenticulares de arenitos con
glomeráticos. Os arenitos grosseiros e médios a grosseiros são os mais 
importantes neste pacote sedimentar. São essencialmente quartzosos, 
com variações feldspáticas, mal selecionados e mal classificados, pos
suem baixa esfericidade, colorações que predominam entre avermelha
das, esbranquiçadas a cinza-amarelado, razoável litifit.:ação e exibem 
matriz síltico-argilosa e cimento silicoso e/ou ferruginoso. Portam por 
vezes concentrações de óxido de ferro que lhes emprestam localmente 
um aspecto pintalgado, lembrando "pele de onça". O conteúdo em 
micas pode variar ao longo deste pacote arenoso, onde determinadas 
seções mostram uma quantidade apreciável deste mineral Estes areni
tos são constituídos por grãos de quartzo angulosos a subangulosos, 
pontuações claras de caráter caulínico, impregnações de óxido de fer
ro e plaquetas milimétricas de muscovita que ocorrem em nlveis deter
minados. Nota-se ainda, ao longo desta seqüência, a inclusão de inú
meros seixos de quartzo, caoticamente distribuídos e esparsos, com 
baixa esfericidade, subangulosos a subarredondados. Não é incomum a 
presença de leitos de arenitos friáveis, facilmente constatados ao longo 
da BR-163, nas proximidades de Coxim e a sul de Rondonópolis 

Na serra Solteira e proximidades ocorrem arenitos avermelhados 
com granulação fina a grosseira, comumente compactos e endurecidos 
e, muitas vezes, silicificados e brechados. São constituldos por quart
zo, óxido de ferro e algumas pontuações caulínicas esbranquiçadas. 

Dei'Arco & Tarapanoff (1980) verificaram ser a serra do Taman
duá (Folha SE.21-X-A) constituída por arenitos Furnas, onde formam 
um relevo de cuesta, com frente para o nordeste e reverso mergulhan
do para sudoeste-sul. Neste local os arenitos são de granulometria e 
classificação variável, colorações brancas e róseas, às vezes avermelha
das e outras pintalgadas devido a concentração de óxido de ferro, 
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Fig 1 28- Perfil geológico Rio Negro-Serra de Camapua Folha SE21-Z-D 
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dominantemente quartzosos, apresentando níveis conglomeráticos 
que contêm grânulos e seixos arredondados. 

Subindo-se na coluna desta unidade constata-se uma passagem gra
dual para arenitos finos e médios, bastante feldspáticos, friáveis, com 
cores cinza-claro, avermelhada e esbranquiçada, onde os grânulos de 
quartzo apresentam razoável seleção, imersos em uma matriz síltico
argilosa e cimento silicoso. Estas litologias encontram-se bem repre
sentadas na Folha SE.21-Z-B. Para Corrêa et alii (1976), o topo da 
seqüência é caracterizado por um arenito branco e rosado, de granula
ção média a fina, composto por grãos de quartzo subangulosos e de 
baixa esfericidade, com cimento caulínico, podendo ser às vezes fer
ruginoso. Localmente estas litologias arenosas apresentam-se parcial
mente silicificadas, mas na maioria das vezes estão isentas desse fenô
meno. 

Os litótipos pelíticos, de menor ocorrência na coluna da Formação 
Furnas, são compostos por leitos de siltitos e argilitos sflticos micáceos 
normalmente bem litificados e finamente estratificados, que se inter: 
calam nos arenitos. Possuem cores avermelhadas, grãos angulosos a 
subangulosos, bem classificados Suas espessuras na área em estudo 
variam de poucos centlmetros até 0,6 m e suas maiores incidências 
estão reportadas ao topo da formação, quando da passagem transicio
nal para os elásticos finos da Formação Ponta Grossa. 

As estruturas sedimentares marcantes são as estratificações cruza
das acanaladas, de pequeno e médio porte, e secundariamente as estra
tificações cruzadas planares e as plano-paralelas. Quando ocorrem os 
estratos plano-paralelos a formação exibe um aspecto laminado, cir
cunstância esta ressaltada pela presença de nlveis micáceos centimé
tricos, que se dispõem preferencialmente ao longo dos planos de estra
tificação. Bancos de arenitos, com estratificação cruzada acanalada, 
ocorrem localmente nas proximidades da borda ocidental da bacia 
Microestratificações foram observadas em vários pontos da área e na 
Folha SE.21-Z-B assinalaram-se marcas de onda, com caneluras exibin
do direções segundo N40° -45°E. 

1.2.11.1.2.5- Ambiente de sedimentação 

Diversas hipóteses em torno deste assunto já foram levantadas. A maio
ria dos autores optam por um ambiente de deposição marinho costei
ro, enquanto outros são favoráveis a um ambiente continental fluvial. 
Maack (1950/1) numa tentativa pioneira para caracterizar o ambiente 
de sedimentação das camadas devonianas no Paraná prescreveu: "A 
sucessiva transgressão num antigo plano de abrasão e o engranzamento 
de fácies de depósitos litorâneos, próximos e afastados da praia, as
sinalaram os arenitos das Furnas como sedimentos marinhos de trans
gressão, com todas as características de um ambiente sedimentar un
daforme, no sentido de J. L. Rich". Almeida (1954) considerou o 
Arenito Furnas como um depósito costeiro a nerítico de mar que 
transgrediu de maneira progressiva e uniforme, sobre uma região bas
tante deprimida pela longa erosão verificada no Paleozóico Inferior. 
Atribuiu ao mar papel importante, senão decisivo, para o entalhe 
dessa superfície de erosão, que seria devido à abrasão marinha antes 
de ser desenvolvida pela erosão fluvial. Já Ludwig & Ramos ( 1965 
apud Gonçalves & Schneider, 1970), apoiados nas estruturas dos are
nitos Furnas, no tipo de aleitamento, no grau de arredondamento 
dos seixos e na matriz caulínica, admitiram um ambiente continental
fluvial. 

Para Bigarella, Salamuni e Marques F i lho ( 1966) a profunda subsi
dência das rochas pré-devonianas, depositadas possivelmente em mar 
epicontinental raso, provocou uma transgressão marinha sobre uma 
área já perfeitamente aplanada, constituindo assim o ambiente de de
posição dos arenitos Furnas. Segundo Hennies ( 1966), o ambiente 
gerador dos sedimentos do Grupo Paraná, pela sua constituição mine
ralógica e fósseis encontrados, retrataria depósitos I itorâneos e neríti
cos tfpicos do mar eodevoniano, em fase transgressiva. Loczy ( 1966) 
também admitiu, no lado oriental da bacia, deposição marinha para o 
"Arenito Furnas" e o "Folhelho Ponta Grossa". Northfleet, Medeiros 
e Mühlmann ( 1969) relataram que os arenitos Furnas depositaram-se 
em ambiente continental numa depressão alongada na direção NNO
SSE e que não denotam perturbações tectônicas durante a sedimenta
ção, apresentando mesmo grande homogeneidade litológica em toda a 
bacia. Gonçalves & Schneider ( 1970) baseados em observações de 
trabalhos anteriores consideraram-na como depósito marinho costeiro 
Schneider et a/ii ( 1974) retomaram a hipótese de origem continen-

tal-fluvial para a Formação Furnas, indicando como características 
deste ambiente o tipo de estratificação cruzada, a presença de estrutu
ras de corte e preenchimento, de depósitos residuais de canal com 
seixos de argila e de processos diagenéticos reconhecidamente conti 
nentais (neoformação de caulinita). 

Para Ghignone ( 1975) a sucessão das estruturas sedimentares, a 
larga distribuição geográfica, a unidirecionalidade obtida nas medições 
das estruturas sedimentares e a comparação de todos esses elementos 
com os ambientes atuais indicam que a gênese desses depósitos pro
vém da atuação dominante de processos fluviais Ribeiro Filho et ali i 
(1975) ao descreverem as características litológicasda Formação Fur
nas observaram ser sua estratificação plano-paralela, com as camadas 
mostrando estratificações cruzadas de pequena amplitude típicas de 
ambiente subaquoso. Corrêa et alii (1976) consideraram esta unidade 
como depósito marinho costeiro ou formada em ambiente continen
tal. 

Andrade & Camarço ( 1980) concordaram com as idéias anteriores 
de Schneider et alii (1974), admitindo um ambiente de sedimentação 
continental para a Formação Furnas. Para esses autores a sedimenta
ção provavelmente processou-se através de sistema fluvial anastomosa
do, em áreas com declividade acentuada formando barras longitudi
nais, dificultando a existência de bacias de inundação para a formação 
de camadas de argilas. Entretanto para os sedimentos da parte basal da 
Formação Furnas, Andrade & Camarço (1980) admitiram contribui
ção marinha, tendo em vista a passagem gradacional dos arenitos com 
intercalações de folhelhos da Formação Vila Maria (de origem mari
nha) para os arenitos da Formação Furnas. Drago eta/ii (1981) consi
deraram um ambiente marinho nerítico a infranerítico, devido às ca
racterlsticas dos tipos litológicos, estruturas sedimentares e à configu
ração geométrica de todo pacote sedimentar, tanto lateral como verti
cal, além das relações estratigráficas existentes entre a Formação Vila 
Maria e a Formação Ponta Grossa. Estas unidades possuem contatos 
concordantes e gradacionais com a Formação Furnas e são admitidas 
como marinhas, ensejando o citado comportamento deposicional no 
flanco nordeste da Bacia Sedimentar do Paraná 

Diante desta gama imensa de opiniões e hipóteses constata-se que 
há necessidade de se realizar um trabalho baseado em fácies sedimen
tares, em escala apropriada, para dirimir todas as dúvidas sobre o 
ambiente deposicional da Formação Furnas Para a área em estudo 
acredita-se que tenha havido contribuições marinhas localizadas na 
base da formação, passando a uma sedimentação continental, próxima 
a linha de costa, regida por um sistema fluvial de caráter anastomosa
do com gradientes acentuados 

1.2.11.1.3- Formação Ponta Grossa 

1.2. 11. 1.3.1 - General idades 

Foi Derby ( 1878) quem descreveu pela primeira vez as rochas desta 
formação, na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná Oliveira 
( 1912) ao propor a subdivisão estratigráfica do Devoniano paranaense, 
utilizou o termo "Schistos de Ponta Grossa" para os folhelhos cinza a 
cinza-escuro, micáceos, síltico-argilosos, e arenitos finos a muito finos, 
muito argilosos que também haviam sido descritos por Derby (1878) 
como "schistos". Estes sedimentos foram estudados por Almeida 
(1948a,b e 1954) na região Centro-Oeste e caracterizados como "Fá
cies Ponta Grossa" (Almeida, 1954). representando a porção superior 
da "Série Chapada". Oliveira (1964b) definiu esta formação como 
constituída por folhelhos cinza a cinza-escuro, micáceos, por siltitos 
argilosos, cinza-esverdeado e por arenitos finos a muito finos, argilo
sos. Bigarella, Salamuni e Marques Filho (1966) inseriram esta unida
de no "Grupo Campos Gerais", informando que suas I itologias foram 
geradas em ambiente marinho, resultando daí suas marcantes diferen
ças em relação aos arenitos Furnas Caracterizaram-na como composta 
de folhelhos argilosos e sílticos com lentes de arenitos finos ou si'lti
cos, incluindo-a na "Fácies Tibagi" 

Vieira (1965a) descreveu a Formação Ponta Grossa na região Ron
donópolis, composta sobretudo por siltitos e folhelhos de cores cinza, 
cinza-azulado e violácea, com intercalações subordinadas de arenitos 
muito finos, e destacou como característica marcante dessas rochas a 
presença de pequenas palhetas de mica. Posteriormente Vieira ( 1968) 
constatou os mesmos tipos litológicos na extensão dessa formação, na 
região sudoeste de Goiás. Gonçalves & Schneider (1968) em trabalho 
de semidetalhe afirmaram ser a Formação Ponta Grossa constituída 
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predominantemente de elásticos finos, de cor cinza-esverdeado. Consi
deraram os folhelhos e os siltitos como rochas potencialmente gerado
ras de petróleo, e os arenitos finos e argilosos como maus reservató
rios. Estes mesmos autores posteriormente apresentaram mais infor
mações sobre esses sedimentos em outras áreas (Gonçalves & Schnei
der, 1970). 

Para Northfleet, Medeiros e Mühlmann (1969) esta formação é 
composta fundamentalmente por um pacote de folhelhos e siltitos 
cinza-escuro, localmente betuminosos, com finas intercalações areno
sas nas partes superior e inferior. A idade devoniana aceita por estes 
autores baseou-se na abundante fauna de trilobitas, braquiópodes e 
quitinozoários. Na região de Garapu-Xavantina, Almeida & Hennies 
(1969) constataram os folhelhos pertencentes ao "Grupo Chapada", 
correlacionáveis aos folhelhos Ponta Grossa e destacaram a presença 
de "chapinhas" de canga (produto de intensa laterização que afetou 
essas litologias) como um fenômeno típico para aquela área 

Mühlmann et ali i ( 1974) referiram-se a esta formação como consti
tuída· por folhelhos, folhelhos-siltitos cinza-escuro e pretos, localmen
te carbonosos e fossilíferos, micáceos, com intercalações de arenitos 
cinza-claro, finos, argilosos, micáceos, às vezes formando bancos de 
até 5 m de espessura. Informaram que na borda noroeste da bacia os 
arenitos aparecem geralmente em finas camadas bem individualizadas 
dentro da seção argilosa. Segundo Schneider et alii ( 1974) distin
guem-se três fácies em subsuperfície nesta formação (Região de Apu
carana, PR), onde se preservou a seção mais completa): uma inferior 
síltico-argilosa, uma média essencialmente argilosa e uma superior 
s(ltico-arenosa, predominando tanto em superfície como em subsuper
fície a fácies s(ltico-arenosa. 

Ribeiro Filho et alii (1975) caracterizaram-na como constitu(da 
por um pacote de sedimentos finos, dominantemente síltico-argilosos, 
folhelhos finamente laminados, ricos em estruturas orgânicas e abun
dante associação fossilt'fera de idade devoniana. Segundo Schob
benhaus Filho et a/ii (1975a), a Formação Ponta Grossa contém tolhe
lhos verdes a cinza-esverdeado com intercalações de arenitos finos, às 
vezes cimentados por óxido de ferro e com níveis piritosos. Estes 
autores mencionaram no topo da seqüência a ocorrência de níveis de 
arenitos brancos, grosseiros, localmente conglomeráticos, contendo 
seixos de quartzo leitoso. Informaram ainda que a rica fauna de trilo
bitas, braquiópodes e quitinozoários nos folhelhos possibilitou datá-la 
como devoniana. Para Corrêa et alii (1976) a Formação Ponta Grossa 
é constituída por sedimentos elásticos finos, de cores acinzentadas 
quando inalterados e avermelhados em superfície, devido à intensa 
laterização que afetou esses sedimentos, existindo comumente esferu
litos ferruginosos no topo da formação. 

Andrade & Camarço ( 1978 apud Andrade & Camarço, 1980) de
nominaram de Formação Ponta Grossa, na área leste de lporá-Amori
nópolis, no Estado de Goiás, os sedimentos compreendidos entre a 
Formação Furnas e os diam ictitos e arenitos da parte basal da Forma
ção Aquidauana. Esta seqüência sedimentar foi dividida informalmen
te em três membros: Inferior, Médio e Superior O Membro Inferior 
inicia-se com conglomerado basal, capeado por arenito roxo-averme
lhado, de granulação fina, com intercalações de siltitos e folhelhos, 
passando para o topo a um arenito de cor cinza-avermelhado, de 
granulação fina a média. O Membro Médio é composto por arenitos 
avermelhados, predominantemente de granulação média a grosseira, 
com intercalações de camadas de arenitos finos, argilosos, bastante 
micáceos. Segundo os mesmos autores, o Membro Superior é consti
tuído na parte basal por arenito fino, bem laminado, gradando para 
folhelho cinza-escuro indicativo de ambiente redutor, e folhelho ar
roxeado (ambiente oxidante); na parte superior deste membro, Andra
de & Camarço (op cit.) relataram camadas ferruginosas com textura 
oolítica que consideraram semelhantes àquelas localizadas na parte su
perior da Formação Pimenteiras (Bacia Sedimentar do Parnaíba). 

Na área deste mapeamento a Formação Ponta Grossa é constituída 
predominantemente por arenitos finos a muito finos, micáceos, fina
mente estratificados, de cores geralmente cinza-esverdeado a amarela
das, intercalados com siltitos cinza-esverdeado, argilosos, finamente 
estratificados e folhelhos cinza, micromicáceos, físseis, localmente 
sflticos. Os arenitos registram uma maior freqüência nas porções mais 
basais, onde formam às vezes bancos com 3 a 5 m de espessura, 
enquanto que os folhelhos são mais abundantes no topo da seqüência. 
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1.2.11.1.3.2- Distribuição na área e espessura 

A Formação Ponta Grossa aflora em duas áreas principais: a maior 
delas está compreendida no Planalto dos Guimarães, na região de 
Rondonópolis (Folha SE.21-X-B) e a outra configura uma faixa ir
regular e descontfnua, com direção geral NNE, disposta a sul da serra 
Preta (interflúvio Correntes-Piquiri, Folha SE.21-X-D), com limites 
próximos às cidades de Pedro Gomes, Coxim, Rio Verde de Mato 
Grosso e Rio Negro, entre outras. Geralmente essas áreas se apresen
tam como relevos dissecados, com cobertura vegetal mais densa que as 
das áreas adjacentes (onde ocorrem litologias de outras formações) 
apresentando n(tidos contrastes tanto em imagem de radar como em 
fotografias aéreas convencionais. 

Em superfl cie a espessura da Formação Ponta Grossa é variável em 
função da erosão que atuou sobre seus litótipos e do seu comporta
mento estrutural. Schneider et alii ( 1974) mencionaram valores da 
ordem de 200 a 300m; em subsuperflcie encontraram 653 m no poço 
2-AP-1-PR (Apucarana, PR) e 467 m no poço 2-AG-1-MT (Alto Gar
ças, MT). Na Folha SE.22 Goiânia, na região a sul de Amo
rinópolis, Andrade & Camarço (1980) verificaram o total de 
210 m para esta unidade. Para a área em estudo Corrêa et alii ( 1976) 
estimaram 70 m, obtendo este valor através da diferença da cota entre 
seus contatos superior e inferior. Segundo esses autores este valor 
tende a aumentar para NNE. 

Pimenta & Souza (1978) informaram possuir esta formação cerca 
de 150m de espessura a oeste de Pedro Gomes. No presente levanta
mento obteve-se, a leste de Coxim, uma possança de 60 m, e a ENE de 
Rondonópolis estimou-se uma espessura de 175m para esta unidade 
De norte para sul, na área da Folha SE. 21 Corumbá, constatou-se 
uma sens(vel diminuição da espessura da Formação Ponta Grossa, 
provocada talvez por efeitos de Arco de Campo Grande, cujos regis
tros são notados a sul da FolhaSE.21-Z-D. 

1.2.11.1.3.3 - Posição estratigráfica e cronoestratigráfica 

A posição estratigráfica da Formação Ponta Grossa é assunto já bem 
esclarecido e amplamente divulgado. Sobrepõe-se à Formação Furnas 
em contato geralmente concordante e gradual e é recoberta, quase 
sempre, pela Formação Aquidauana, em marcante discordância erosi
va. Além desta recobrem-na, em áreas restritas, sedimentos das Forma
ções Botucatu e Bauru, a Cobertura Detrito-Laterítica e aluviões holo
cênicas. Sua idade devoniana está alicerçada no abundante conteúdo 
fossilffero (macroscópico e microscópico) que inclui trilobitas, bra
quiópodes, quitinozoários e esporomorfos. Daemon et alii ( 1967 apud 
Corrêa et alii, 1976) com base em estudos pai inológicos estabeleceram 
para a deposição da Formação Ponta Grossa o intervalo Emsiano (De
voniano Inferior) a Frasniano (Devoniano Superior) que tem sido acei
to até o presente. De acordo com Mühlmann et ali i ( 1974) o zonea
mento bioestratigráfico indica que os sedimentos mais antigos desta 
formação correspondem aos andares Emsiano e Eifeliano Para o bor
do noroeste da bacia segundo esses autores, os sedimentos sflticos 
possivelmente pertencem aos andares Givetiano e Frasniano, assentan
do diretamente sobre a Formação Furnas. 

No Mapa Geológico foram indicadas quatro localidades fossil t'feras 
(n.os 5,6, 7e8) cadastradas por Herter (1981). Na número5, localida
de de Paraíso, no rio Porube, Almeida (1954) encontrou em camada 
de folhelho cinzento, valvas de Lingula e sobre esta camada, em areni
to fino, hastes e p(nulas de crinóides. Na número 6, Cachoeira ltoguda 
no rio Cogueau ou Areia, Barbosa ( 1949b apud Herter, 1981) mencio
nou a ocorrência de restos de cutfculas de Haplostigma lenticulares e 
esporos, descobertos por F F .M. de Almeida em folhelhos cinza-esver
deado. No mesmo local também foram encontrados, segundo Herter 
(1981 ), fragmentos de hastes, braço e pfnula de crinóide. Ainda no rio 
Cogueau, a cerca de 3 km a jusante do córrego Mutum (localidade 
fossilífera n. 0 7) Almeida (1954) achou, em siltitos esverdeados, con
forme referido por Herter ( 1981), restos mal conservados de planta 
que talvez pudessem ser atribuídos a Psilophytales. Na localidade fos
silffera número 8, Caster ( 194 7 apud Herter, 1981) citou a presença 
de Spirifer, em argila micácea e arenosa 

1.2.11.1.3.4- Litologias e estruturas 

Compõem a unidade em epígrafe sedimentos elásticos finos a muito 
finos, constatando-se na base um predomfnio de sedimentos arenosos 



e no topo de siltitos, folhelhos s(lticos e argilosos. Nesta porção tam
bém ocorrem camadas de arenitos finos intercaladas aos sedimentos 
pelíticos, porém com incidência restrita. t comum encontrar-se ban
cos de arenitos configurando topos de relevos aplanados, nos quais 
muitas vezes observam-se capas lateríticas, com 2 a 3m de espessura, 
constituídas por esferulitos ferruginosos de origem epigenética. Estas 
concreções podem ainda ser encontradas junto aos outros I itótipos da 
formação. Para Gonçalves & Schneider ( 1970) esses esferu li tos ferrugi
nosos representariam o topo da formação e Andrade & Camarço 
(1980) os julgaram semelhantes aos oólitos encontrados na parte supe
rior da Formação Pimenteiras. A literatura menciona delgadas lentes 
de finos conglomerados na porção basal deste pacote sedimentar 

Os arenitos são, via de regra, finos a muito finos, geralmente quart
zosos, micromicáceos, argilosos, de boa seleção. Os grãos de quartzo 
têm esfericidade média e são subarredondados a angulosos; contêm 
ainda ocasionais grãos opacos. Mostram cores variadas dependendo do 
grau de intemperismo a que forem submetidos, quais sejam: amarela, 
marrom, arroxeada, avermelhada, cinza a cinza-esverdeado e branca 
(Est. 1.XII B). Têm litificação moderada que se acentua com ci
mento ferruginoso quando laterizado. Observa-se que o excesso de 
ferrificação pode torná-los quebradiços e fragmentados. Apresentam 
localmente leitos ondulados e retorcidos devido a fenômenos de com
pactação diferencial, mas a laminação plano-paralela é a estrutura mais 
freqüente destacando-se pela presença de plaquetas milimétricas de 
mica. Verificaram-se localmente arenitos com estratificação cruzada 
de pequeno porte. Nesses sedimentos as ocorrências fossil(feras são 
locais e mal preservadas. 

Os siltitos, os folhelhos sílticos e subordinadamente os argilitos são 
em geral bastante micáceos e têm cores variadas, predominando os 
marrom-avermelhados, amarelados e marrom-chocolate. Quando inal
terados mostram cores cinza e cinza-esverdeado. As camadas de argili
tos, com espessuras que variam de 5 a 25 em quando presentes, têm 
cores bordô. Os siltitos foram observados com mais freqüência no 
nível médio da seqüência e os folhelhos sílticos, no topo. Normalmen
te são plano-laminados, bastante micáceos, onde as micas acompa
nham os planos de laminação e contêm intercalações de leitos centi
métricos e descontlnuos de arenitos finos e siltitos. A limonitização 
nessas rochas é comum, sendo mais intensa em direção ao topo dos 
afloramentos, conferindo-lhes uma cor marrom-chocolate Hpica. Boas 
exposições, com vislveis intercalações de arenitos, siltitos e folhelhos, 
ocorrem nas vizinhanças de Rio Verde de Mato Grosso, e a leste e a 
norte de Rondonópolis. Na Folha-SE.21-X-B há uma maior predom i
nância dos arenitos finos próximo do contato com a Formação Fur
nas, enquanto os folhelhos são mais abundantes na região de Paraíso 
do Leste e a oeste da Serra da Petrovina, com diminuição gradual das 
intercalações arenosas naquela direção. 

Na região de Coxim e Pedro Gomes conforme mencionaram Pi
menta & Souza (1978) o litótipo predominante desta formação é um 
siltito micáceo, pouco compacto, de coloração cinza-claro com estrati
ficações de pequeno porte. Subordinados e intercalados aos siltitos 
ocorrem arenito slltico, micáceo, de cor amarelo-esbranquiçada e fo
lhelho avermelhado, de boa fissilidade, bastante micáceo. Para sul 
dessa área constata-se a tendência da Formação Ponta Grossa em acu
nhar-se e as litologias que a( se encontram são consideradas represen
tativas da parte basal. Corrêa et ali i ( 1976) informaram haver nessa 
região uma predominância de siltitos cinza-amarelado, bem estratifica
dos, com intercalações de arenitos finos cinza-amarelado, sericíticos, 
de composição arcoseana, os quais tornam-se mais espessos e pronun
ciados na Folha SE.21-Z-D. Subordinadamente afloram folhelhos, de 
cores acinzentadas a marrom-chocolate, bem estratificados e físseis. 
Estes folhelhos não ocorrem em nlveis definidos no pacote mas inter
calados, erraticamente, ao longo do perfil da formação. 

A passagem dos arenitos para os pelitos e vice-versa é gradacional 
ou abrupta, vista a comum interestratificação das camadas. A lamina
ção plano-paralela é a estrutura sedimentar mais característica e fre
qüente nesta formação. Em certos intervalos podem ser constatadas 
estratificações cruzadas de pequeno porte, localmente acanaladas, la
minação flaser e marcas ondulares assimétricas. Deformações locais 
nos leitos de argilitos e folhelhos provavelmente foram causadas por 
efeito de sobrecarga. As pequenas concreções ferrificadas, alongadas e 
litificadas ("bonecas de ferro"), encontradas amiúde entre as lâminas 
dos folhelhos, compreendem as estruturações epigenéticas mais obser
vadas nesta seqüência. Corrêa et a/ii (1976) notificaram uma ocorrên-

cia na fazenda Palmeiras, às margens do rio Taquari, de concentrações 
sulfurosas, em siltito. 

Alguns autores tentaram dividir a Formação Ponta Grossa em três 
membros. Os trabalhos pioneiros de Ludwig & Ramos (1965) e Lange 
& Petri ( 1967) mostram na região meridional da bacia estas separa
ções. Andrade & Camarço (1978 apud Andrade & Camarço, 1980) 
dividiram-na informalmente em três membros, abarcando o flanco 
nordeste da bacia. Na área, com base nos dados obtidos, pode-se 
caracterizar, a grosso modo, sem cunho temporal, três zonas com 
incidências litológicas dominantes: uma inferior, de camadas de areni
tos finos e muito finos, com poucas intercalações sílticas e níveis 
subordinados de folhelhos; uma mediana, onde equiparam-se as inter
calações entre arenitos, siltitos e folhelhos, com argilitos subordinados 
tendendo a dominar a fração argilosa e, mais para o topo, intercala
ções freqüentes, bruscas e gradacionais entre folhelhos/siltitos/argili
tos, predominando o primeiro litótipo São comuns, ao longo de todo 
o pacote, intercalações subordinadas de folhelhos fossilíferos os quais, 
devido ao intemperismo, nem sempre estão bem preservados. Essa 
distinção todavia não foi posslvel de representação devido à escala do 
mapa e às dificuldades para o estabelecimento perfeito ocasionadas 
pelos inúmeros falhamentos que afetaram todo o pacote sedimentar. 

1.2.11.1.3.5- Ambiente de sedimentação 

O conteúdo fos~il ífero desta formação indica de maneira insofismável 
condições marinhas de deposição como afirmam diversos autores que 
se dedicaram a esta questão. Almeida (1948b) admitiu serem os seus 
sedimentos depósitos de um ambiente marinho profundo, opinião que 
manteve posteriormente (Almeida, 1954). indicando para a "Fácies 
Ponta Grossa" origem em águas mais profundas, menos movimenta
das, efetuada através de uma transgressão lenta 

Oliveira ( 1964b) informou que estes sedimentos foram deposita
dos em zona nerítica, sob condições redutoras e de clima frio, onde o 
grande número de fósseis marinhos e a completa ausência de corais ou 
outras formas de clima quente confirmam esta origem. Ludwig & 
Ramos (1965) baseados nas pequenas estruturas dos sedimentos divi
diram a formação em três membros, atribuindo-lhes as seguintes ori
gens: Membro Inferior, transgressivo e depositado em ambiente infra
nerítico; Membro Médio, depositado em ambiente batia!, e Membro 
Superior regressivo, depositado também em ambiente infranerítico 

Bigarella, Salamuni e Marques Filho (1966) admitiram também o 
ambiente marinho da mesma forma que Lange & Petri ( 1967), Gon
çalves & Schneider (1968 e 1970), Schneider et alii (1974), que indi
caram para a maior parte da unidade a deposição em ambiente de 
águas rasas e parte considerável em ambiente sob influência de marés, 
e Corrêa et ali i ( 1976). 

No flanco nordeste da bacia Andrade & Camarço ( 1980), ao consi
derarem esta formação dividida em três membros, relataram para o 
Membro Inferior (conglomerado basal, arenitos, folhelhos e siltitos), 
uma deposição através de uma transgressão marinha, que ultrapassou 
os limites da deposição Furnas, durante o Emsiano (Devoniano Infe
rior). O Membro Médio (constituído por elásticos grosseiros) foi sedi
mentado, segundo esses autores, progradacionalmente e, como admiti
ram ter sido o suprimento sedimentar maior, nesta ocasião, que a 
subsidência, atribuíram para esta deposição um caráter deltáico. O 
Membro Superior, composto por elásticos finos, se teria depositado, 
conforme Andrade & Camarço (op. cit ) no Givetiano (Devoniano 
Médio), em condições marinhas de águas mais profundas do que os 
demais membros. 

Os autores deste relatório, baseados nos diversos trabalhos citados, 
nas evidências litológicas e fossilíferas, postulam para a área em estu
do condições marinhas transgressivas em mar raso, ao longo do flanco 
ocidental da bacia, representadas pelas maiores afluências de arenitos 
finos. À medida que se adentra para leste, rumo à Folha SE.22 Goiâ
nia, pressupõe-se um ambiente ainda transgressivo, mas com possibili
dades de águas mais profundas 

1.2.11.2- Formação Aquidauana 

1.2.11.2.1 -Generalidades 

A primeira referência aos sedimentos desta formação foi feita por 
Derby (1895), que os correlacionou à seqüência gondwânica do leste 
da bacia. Lisboa (1909) ·introduziu o térmo "Arenito Aquidauana" 
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para um conjunto de sedimentos vermelhos dispostos ao longo da 
Estrada de Ferro Noroeste do Brasil (E.F.NO.B.) no vale do rio Aqui· 
dauana, em Mato Grosso do Sul. Considerou-os como fazendo parte 
da "Série Maracaju", que correlacionou à Série São Bento. Oliveira 
(1916 apud Corrêa et alii, 1976). ao estudar os sedimentos carbonífe
ros no Estado de São Paulo, notou a equivalência destes com os que 
Lisboa (1909) denominara Aquidauana e propôs a denominação de 
"Série Aquidauana", utilizada pela primeira vez para nomear os sedi
mentos que sofreram influência glacial, na bacia do rio Itararé. 

Milward ( 1935 apud Almeida, 1954), conhecedor dos Arenitos 
Aquidauana em sua região típica, percorrendo o sul de Goiás, denom i
nau "Arenito das Torres" aos sedimentos vermelhos do Planalto de 
Caiapônia, na bacia do rio Bonito, correlacionando-os ao Arenito 
Aquidauana. Paiva & Leinz (1939) descreveram perfis ao longo da 
E.F.NO.B. e da rodovia Aquidauana-Bela Vista, observando arenitos 
argilosos e arenitos conglomeráticos nas seções inferiores da seqüên
cia. Consideraram esses sedimentos uma única formação que denomi
naram "Arenito de Maracaju" correlacionando-a com o "Arenito Bo
tucatu". Oliveira & Leonardos (1943 apud Fiori, 1977) também con
cordaram com Lisboa (1909) e colocaram a seqüência de arenitos da 
região de Aquidauana na Série Maracaju, equivalente da Série São 
Bento. 

Almeida (1945 apud Almeida, 1946a) propôs a denominação "Sé
rie Bela Vista" para um conjunto de sedimentos glaciais e fluviogla
ciais, com pelo menos 200 m de espessura, incluindo tilitos, arenitos, 
siltitos e conglomerados que ocorrem na região de Bela Vista, Nioaque 
e Aquidauana. Nesta última área estaria sotoposta ao Arenito Aqui
dauana, com o qual apresentava relações de contato duvidosas, visto 
existirem semelhanças entre alguns de seus litótipos. 

Almeida (1946a) apresentou inúmeras informações sobre o "gru
po" Aquidauana no interflúvio Paraguai-Paraná, descrevendo os vá
rios tipos litológicos da seqüência' que considerou um depósito de red 
beds, com cerca de 500 m de espessura Neste trabalho fez referências 
às outras ocorrências dos mesmos sedimentos que verificou nas regiões 
do alto São Lourenço, alto Araguaia e em Goiás (onde eram conheci
dos como "Arenito das Torres"). Caster (1947) escreveu que os areni
tos vermelhos das Torres, do Plateau do Bonito (Caiapônia), ocupam 
posição estratigráfica semelhante àquela das "Séries Itararé-Tuba
rão", do sul do Brasil. A identidade Torres-Aquidauana foi estabele
cida sugerindo assim uma contemporaneidade com as camadas glaciais 
do rio Apa descritas anteriormente como parte do Arenito Aquidaua
na. 

Almeida ( 1948a) referiu-se aos arenitos Aqu idauana como os prin
cipais responsáveis pelos relevos de cuesta que caracterizam o "Planal
to dos Alcantilados" na porção noroeste da Bacia Sedimentar do Para
ná. No mesmo ano Almeiçla ( 1948b) confirmou a correlação dos Are
nitos Aquidauana e das Torres e estabeleceu-lhes a posição estratigráfi
ca pós-depósitos glaciais da Série Itararé-Tubarão e pré-i rati, conside
rando-os provisoriamente de idade eopermiana. Desta forma excluiu 
os arenitos Aquidauana da Série de São Bento, onde até então esta
vam sendo colocados Além disso admitiu "identidade faciológica, e 
mesmo litológica entre os arenitos Aquidauana e o Grupo Mandyiuti, 
do sistema orográfico subandino" para o qual havia sido atribuída 
origem continental em clima possivelmente árido quente. Posterior
mente AI me ida ( 1954) reconheceu ser a "Série Bela Vista", por ele 
definida em 1945, parte da porção inferior da Série Aquidauana, a 
qual admitiu como "uma continuação dos episódios ligados à glacia
ção permocarbon(fera da série Tubarão". Neste trabalho foi mencio
nada a sugestão do Prof. Octavio Barbosa de distinguir uma formação 
inferior na Série Aquidauana, conservando a denominação Bela Vista, 
e para o restante da seqüência atribuir-se a denominação Formação 
Camisão, "nome tomado das ocorrências da série ao longo da Estrada 
de Ferro Noroeste do Brasil, na área-tipo de Arrojado Lisboa". 

Beurlen (1959) manteve a categoria da "Série Aquidauana", esta
belecendo correlação entre a Formação Aquidauana e o Grupo Itararé 
(Pensilvaniano Superior) da seqüência Gondwânica do "Sistema Santa 
Catarina". Jewell (1961 apud Oliveira, 1964b) usou a designação de 
"Série Aquidauana", subdividida nos Grupos Itararé e Guatá, sendo 
que o primeiro situar-se-ia abaixo das camadas ricas em sílex. Petri & 
Fúlfaro (1966) admitiram que os conglomerados polim(ticos observa
dos na Formação Aquidauana em Goiás, com seixos facetados e estria
dos, poderiam, eventualmente, corresponder a tilitos. 
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Gonçalves & Schneider (1968) na borda noroeste da bacia consta
taram na "Série" Aquidauana sedimentos essencialmente arenosos de 
colorações vermelho-arroxeadas, com notâvel variação faciológica, 
tanto vertical como lateral. Estes autores aceitaram ainda uma correla
ção com o Grupo Itararé. Posteriormente os mesmos autores (Gonçal
ves & Schneider, 1970) trataram esses sedimentos como Formação 
Aquidauana ressaltando que suas características evidenciam ambiente 
de deposição continental (fluvial, lacustre e de planícies aluviais), com 
diamictitos subordinados. Com relação a estes sedimentos Farjallat 
(1970) reportou, nas proximidades de Aquidauana, que a passagem 
gradual de diamictitos de matriz arenosa para os de matriz siltoargilo
sa necessitava algumas observações. Para este autor as intercalações de 
lentes conglomeráticas, as inclusões de pedaços de sedimentos, ar
rancados aparentemente por processo vigoroso de rochas subjacentes, 
a gradação intensa do diamictito, sugerem origem por correntes de 
turbidez. Entretanto mencionou que ocorrem dispersos vários mega
clastos, cujo tamanho ultrapassa a suposta capacidade de transporte 
dessas correntes. 

Soares & Landim (1973apud Fiori, 1977) concordaram com Almei
da (1956) quanto à correlação das rochas existentes em Águas da 
Prata, Poços de Caldas e sul de Minas Gerais, com as da Formação 
Aquidauana em Mato Grosso e Goiás. No entanto consideraram a 
Formação Aquidauana como fácies da borda do Itararé, com a mesma 
variação de idade desta, pois verificaram tanto em afloramentos como 
analisando os perfis de poços da PETROBRÁS o interdigitamento 
entre esses dois conjuntos litológicos tanto na base como no topo. 

As caracteristicas da Formação Aquidauana foram relatadas tam
bém por Schneider et ali i ( 1974) e Schobbenhaus F i lho et ali i ( 1975a) 
que mencionaram não ser possível a separação de suas unidades litoló
gicas, devido à grande variação faciológica, tanto vertical como hori
zontal, apesar de sua grande espessura (1.165 m em Jataí, GO); por 
Ribeiro Filho et ali i ( 1975) que mantiveram a correlação da Formação 
Aquidauana com a base da Formação Itararé, do Grupo Tubarão e por 
Corrêa et alii (1976). O presente mapeamento confirmou as relações 
estratigráficas, a distribuição e as caractE:rísticas litológicas da Forma
ção Aquidauana conforme apresentado na maioria dos trabalhos exe
cutados anteriormente na área. 

1.2.11.2.2- Distribuição na área e espessura 

A Formação Aquidauana, tal como a Formação Ponta Grossa, afiara 
em duas áreas principais: uma na região de Rondonópolis, onde tem 
distribuição irregular condicionada sobretudo por falhamentos de gra
vidade, e outra a sul da Falha do Rio Correntes, configurando uma 
faixa continua de direção geral NNE que se prolonga para sul, além do 
limite da área mapeada. Os limites desta faixa, de contorno irregular e 
largura variável (20 km em média), geralmente são relevos escarpados, 
que recebem várias denominações, tais como serra de Maracaju (par
te), na Folha SE.21-Z-D; serras de São Domingos, do Caracol, do 
Barreiro, das Torrinhas (Fig. 1.29) e da Barretina (Fig. 1.30). na Folha 
SE.21-Z-B, entre outras. Quase sempre as escarpas configuraram fren
tes de cuestas em cujo reverso ocorrem formas de relevos geralmente 
de topo plano, com drenagem dendritica. Na região de Rondonópolis 
as áreas mais expressivas ocorrem próximas ao limite com a Folha 
SE.22 Goiânia, para onde a formação adentra. Entre elas destaca-se a 
da serra da Petrovina (F ig. 1.31), o acidente topográfico mais notável 
constitu ido por seus litótipos. Nesta região o relevo é mais dissecado e 
são freqüentes os morros testemunhos com vertentes escarpadas, con
figurando mesas, colunas e formas bizarras. 

Na Folha SE.21 Corumbá a espessura da Formação Aquidauana é 
variável em decorrência do substrato irregular. Na serra da Petrovina 
estão expostos cerca de 360 m de sedimentos desta formação, valor 
este máximo para o pacote superficial, na área. Esta possança tende a 
diminuir para sul, onde, a leste de Coxim, mediram-se 70 m. Na Folha 
SE.21-Z-D estimou-se um valor superior a 80 m. Corrêa et alii ( 1976) 
informaram que nesta área, a noroeste de Corguinho, foram medidos 
200 m destes sedimentos. Schneider et alii ( 1974) apresentaram dados 
de· subsuperficie obtidos pela PETROBRÁS e indicaram uma espes
sura de 779 m encontrada no poço 2-AG-1-MT (Alto Garças, MT). 
Mühlmann et alii (1974) mencionaram ter a Formação Aquidauana 
em superficie uma espessura que varia de 200 a 700 m. 



F1g. 1 .29-Serra das T orrinhas. Distinguem-se os caracteres mortológicosetexturaisdas FormaçõesAquidauana (P€a), Botucatu (JKb) e Bauru (Kb). Ressalta-se também a orientação 

estrutural imposta pela Falha das Torrinhas. Folha SE.21·Z·B. 

Fig . 1.30 - Serras Preta e da Barretina. Escarpas delimitando os contatos entre os 
sedimentos das Formações AQuidauana (P€8) e Botucatu (JKb). Restritos à borda do 
segundo patamar, ocorrem delgadas camadas da FormaçAo Palermo (Pp). Folha 

SE21·X·O. 

Fig. 1.31 - Serra da Petrovina. Contraste morfológico e textura!, Indicando o contato 
entre a FormaçAo Aquldauana (P€a) e a Cobertura Oetrito-Laterítica (TQdl),que deter

mina o topo aplanado da referida elevaçAo. Folt>a SE.2l-X-B. 
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1.2.11.2.3 - Posição estratigráfica e cronoestratigráfica 

A Formação Aquidauana na área recobre discordantemente os sedi
mentos do Grupo Paraná, com os quais também apresenta contatos 
tectônicos, por falha de gravidade. Um dos principais exemplos desta 
relação verifica-se ao longo da Falha da Libanesa, a noroeste de Ron
donópolis, que colocou a Formação Aquidauana em contato com as 
Formações Furnas e Ponta Grossa No topo da unidade em epigrafe 
acumularam-se, em discordância, os sedimentos das Formações Paler
ma, Botucatu e Bauru, e aluviões holocênicas. Localmente consta
tam-se sobre seus litótipos restos da Cobertura Detrito-Lateritica. Se
gundo Gonçalves & Schneider (1970) o contato com a Formação 
Palerma no centro-leste de Mato Grosso é discordante angular, marca
do pela presença local de conglomerado basal, fato este não conhecido 
no centro da bacia. No presente mapeamento esta discordância angu
lar não foi verificada. 

A idade desta formação ainda não está seguramente estabelecida 
devido sobretudo ao parco conteúdo de fósseis. Daemon & Quadro~ 
(1969 apud Gonçalves & Schneider, 1970) descreveram na região a sul 
de Meruri, a nordeste da área, m icrofósseis que permitiram enunciar 
para a Formação Aquidauana uma idade stephaniana (Carbonifero 
Superior). Esses fósseis, encontrados em folhelhos e siltitos argilosos, 
sobrepostos a uma seção de sedimentos vermelhos afossiliferos com 
cerca de 500 m de espessura, constituem-se das espécies Samarispori
tes, Maranhites, Calyptosposporytes, Rhabdosporites e Tasmanites Os 
mesmos autores, de acordo com Northfleet, Medeiros e Mühlmann 
(1969). alicerçados no estudo de diversos esporomorfos, admitiram a 
idade do pacote sedimentar ltararé-Aquidauana compreendida no in
tervalo Carbonífero Superior (Stephaniano) a Permiano Médio (Kun
guriano) e consideraram que toda a sedimentação Aquidauana estaria 
inclusa no intervalo bioestratigráfico G (Stephaniano). Segundo 
Schobbenhaus Filho et alii (1975a) a idade permocarbonifera é basea
da também no macrofóssil vegetal do gênero Psaronius (Perm iano) 
observado no Planalto do Roncador. Acatando as opiniões dos vários 
autores admitiu-se neste trabalho o intervalo Carbonifero Superior
Permiano Inferior para a deposição da Formação Aquidauana. 

1.2. 11.2.4 - Litologias e estruturas 

A Formação Aquidauana é composta dominantemente por sedimen
tos arenosos vermelho-arroxeados a avermelhados, com intercalações 
subordinadas de elásticos finos (siltitos e folhelhos) e grosseiros (con
glomerados e diamictitos). Nos afloramentos os sedimentos mais ho
mogêneos mostram um tipo de alteração característica, em polígonos, 
lembrando o conjunto "casco de tartaruga". Conforme mencionaram 
diversos autores, entre os quais Gonçalves & Schneider (1970) e 
Schneider et alii (1974), distinguem-se três conjuntos litológicos na 
formação, localmente com posicionamento estratigráfico definido Na 
área mapeada estes conjuntos foram verificados principalmente na 
serra da Petrovina (Folha SE.21-X-B) e a noroeste de Corguinho (Fo
lha SE 21-Z-D). 

O conjunto inferior é constituído por arenitos vermelho-arroxea
dos, às vezes esbranquiçados ou avermelhados, médios a grosseiros, 
feldspáticos, com níveis conglomeráticos (localmente delgado conglo
merado basal) e com intercalações subordinadas de siltitos e diamicti
tos finos. Os arenitos mostram estratificação cruzada acanalada, com
posição predominantemente quartzosa, com grãos angu lesos a sub ar
redondados e, em muitos locais, com cimento ferruginoso. Nos planos 
de estratificação notam-se ocasionais concentrações de minerais pesa
dos, indicando deposição em fundo de canal Os níveis conglomeráti
cos contêm grãos grosseiros e seixos de quartzo e de arenito. 

O conjunto médio é composto sobretudo por siltitos finamente 
estratificados, vermelho-arroxeados ou vermelho-tijolo e secundaria
mente por arenitos arcoseanos, folhelhos cinza a cinza-esverdeado 
(fossil(feros segundo Gonçalves & Schneider, 1970) e bolsões e lentes 
de diamictitos vermelhos. Os diamictitos são constituídos por grãos 
grosseiros, seixos, blocos e matacões de forma e composição variadas, 
angulosos a subarredondados, distribuidos caoticamente em matriz 
síltico-argilosa, às vezes siltico-arenosa. Os fragmentos são compostos 
por quartzo leitoso, quartzito, granito, xisto, siltito, chert, mas nem 
sempre todas estas variedades ocorrem associadas no mesmo depósito. 
Neste pacote podem ser observadas, além da estratificação plano-para
l~la, marcas de onda e localmente estruturas de sobrecarga como diá
plros e dobras convolutas, feições estas que na serra da Petrovina 
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possuem expos1çoes didáticas. Também nesta seqüência, de acordo 
com Corrêa et alii (1976), existem depósitos de siltitos e argilitos 
laminados que assumem muitas vezes caráter varv(tico. Estas feições 
seriam mais freqüentes a sul da área 

No conjunto superior predominam novamente sedimentos areno
sos, vermelho-arroxeados, só que de granulação mais fina e melhor 
selecionados. Apresentam estratificação plano-paralela evidenciada 
por alternância de camadas delgadas de siltitos ou de níveis mais 
grosseiros e estratificação cruzada. São quartzosos e/ou feldspáticos 
com cimento ferruginoso e/ou caulinico e mostram também colora
ções avermelhadas a róseas, como vistos a leste de Coxim, na serra das 
Torrinhas. Nota-se que nesta área e a sul há um predominio de sedi
mentos com caráter arcoseano e subarcoseano. Ótimas exposições des
se pacote verificam-se nos cortes da rodovia BR-364, próximo ao topo 
da serra da Petrovina. Nesta área observa-se um banco com cerca de 
20m de espessura, formado por arenitos finos a sílticos, de coloração 
vermelho-tijolo com pintas brancas, finamente laminados e com estra
tificação cruzada aquosa. Na seqüência de topo da Formação Aqui
dauana foram encontradas pequenas ocorrências de calcário, geral
mente silicificado e de sílex, conforme mencionaram Almeida (1954) 
e Corrêa et ali i ( 1 976). entre outros. 

A individualização dos três conjuntos litológicos da Formação 
Aquidauana no Mapa Geológico não foi poss(vel devido não só à 
escala, como pelas dificuldades em caracterizar o dom(nio de cada 
conjunto, em decorrência sobretudo do intenso tectonismo do tipo 
horst-graben que atuou na bacia, alterando as relações estratigráficas 
normais. Os sedimentos que afloram em algumas áreas, contudo, pu
deram ser atribuídos a um conjunto espec(fico. Na região do Graben 
de Jarudore, por exemplo, ocorrem arenitos finos, róseos, quartzosos, 
com estratificações plano-paralela e cruzada e n(veis argilosos que 
permitem relacioná-los à seqüência do topo A norte de Rondonópolis 
existem arenitos intercalados com siltitos e lentes de diamictitos que 
parecem pertencer à porção média A leste do Rio Verde de Mato 
Grosso e a sudeste de Rio Negro há uma certa predominância de 
intercalações de arenitos de granulação fina e siltitos, passando a silti
tos argilosos com relativa continuidade nos planos vertical e horizon
tal, que sugere serem áreas de transição do conjunto inferior para o 
médio. 

Com relação aos diamictitos nota-se que os mesmos ocorrem em 
diversos níveis da formação, porém são mais freqüentes no terço mé
dio a superior. Na estrada MS-21 7 (trecho Coxim-Serra das Tor
rinhas), têm-se exposições de dois tipos de diamictitos: um com ma
triz síltico-argilosa, outro com matriz síltico-arenosa, sendo que o 
primeiro tipo parece representar um depósito glacial, por conter sei
xos e blocos de composição muito variada, facetados e alguns estria
dos. Na serra da Barretina observou-se um outro depósito considerado 
diamictito, com espessura de até mais de 22m, cujos caracteres suge
rem origem por fluxo de lama e cascalho. Existem em vários locais 
pequenas acumulações desses sedimentos, com matriz fina e seixos 
bem retrabalhados com aspecto de argilitos conglomeráticos 

1.2.11. 2 5- Ambiente de sedimentação 

O ambiente de deposição desta fonmação ainda está a exigir observa
ções mais detalhadas. As opiniões existentes parecem convergir para 
uma origem fluvial e lacustre, com influências glaciais locais; porém os 
dados já coligidos não permitiram esclarecer definitivamente a ques
tão, como se depreende das descrições que serão apresentadas a seguir, 
sobre as opiniões de alguns dos vários autores que abordaram o tema. 
Almeida ( 1954) considerou como mais provável que grande parte da 
formação seja de origem pró-glacial, onde os sedimentos foram deposi
tados além dos limites da geleira continental em recuo, nos canais 
fluviais anastomosados, planícies aluviais encharcadas e lagos Este 
autor observou que a existência de camadas de calcário silicificado, 
restritas à parte superior da formação, parece indicar clima quente, 
bem diverso daquele que reinava quando se depositaram os drifts e 
tilitos da parte inferior. 

Gonçalves & Schneider ( 1 968) notificaram que no centro-leste de 
Mato Grosso, localmente, os gelos exerceram influência maior devido 
à presença de rochas semelhantes a tilitos, enquanto na parte leste da 
bacia a variação heterogênea de sedimentos sugeriu-lhes ambientes 
diversificados, com as geleiras desempenhando ainda importante pa
pel. Posteriormente Gonçalves & Schneider (1970) relataram que os 



sedimentos vermelhos são resultado de uma deposição em ambiente 
continental (fluvial, lacustre e de planícies aluviais). Vieira ( 1968) 
analisou as características dos sedimentos Aqu idauana a sul de I porá 
(GO) e com base na continuidade das camadas, na presença de fósseis 
marinhos em arenito da parte inferior, nos argilitos com grãos de areia 
e bolsões de diamictitos, na superfície de corte e estratificação das 
camadas (localmente muito perturbadas), sugeriu uma origem predo
minantemente marinha, próximo a geleiras Estas teriam contribuldo 
com clastos e provocado o aparecimento de outros agentes erosivos e 
deposicionais, tais como correntes de turbidez no meio subaquático 

Farjallat (1970) interpretou a deposição como subaquática, em 
área de subsidência, com importante contribuição de material traba
lhado por gelo, mas também com influência de outros mecanismos, 
evocados para explicar a formação dos depósitos mal selecionados 
comuns em toda a seqüência Para Schneider et ali i ( 1974) as caracte
rísticas litológicas e sedimentares da Formação Aquidauana sugerem 
que sua deposição ocorreu em ambiente continental, por sistemas 
fluviais e lacustres associados. A presença subordinada de diamictitos 
mostraria influência glacial próxima à área de sedimentação. 

Ribeiro Filho et alii ( 1975) mencionaram as caracterlsticas oxidan
tes dos sedimentos e admitiram deposição em ambiente periglacial 
Fio ri ( 1977) relatou que a evolução ambiental desta formação foi 
caracterizada pela pró-gradação da sedimentação elástica de leques alu
viais, em lago periglacial. Estes leques aluviais apresentariam desloca
mentos para o Norte, caracterizando a movimentação do gelo naquele 
sentido durante a época de deposição da Formação Aquidauana. 

Baseados nas opiniões emitidas na I iteratu r a geológica, nas observa
ções de campo e nos aspectos I itológicos caracterizados, os autores 
deste relatório também admitem o ambiente continental, onde siste
mas fluviais e lacustres seriam os principais responsáveis pela formação 
deste pacote sedimentar. A deposição intercalada de elásticos grossei
ros (diam ictitos, arenitos grosseiros e conglomeráticos) e finos (silti
tos, argilitos e arenitos finos) seria desenvolvida pela atuação de pos
santes, mas confinados, cones de dejeção As contribuições glaciais 
teriam influências locais, marcadas pelos Iam i tos conglomeráticos, que 
teriam um tratamento de paraconglomerados, observando-se que os 
melhores registros glaciais e interglaciais estariam mais a leste, na bor
da oriental da bacia. 

1 2.11 3- Formação Palermo 

1.2 11 3.1 -Generalidades 

White ( 1908) foi o primeiro a se referir aos "Sch istos de Pai ermo ou 
Camadas Palermo", conjunto litológico formado principalmente por 
siltitos, que encontrou sobreposto à Formação Rio Bonito, da "Série 
Tubarão", na região da Vila Palermo, municlpio de Lauro Müller 
(SC). 

No Estado de São Paulo Washburne ( 1930 apud Mühlmann et ali i, 
1974), chamou de Formação Tatuí ao pacote sedimentar que englo
bava o atual Membro Paraguaçu da Formação Rio Bonito e a Forma
ção Palermo. Maack (1947) incluiu a "Formação Post-Giacial ou ca
madas Palermo" no "Grupo Guatá" da "Série Tubarão" e excluiu a 
possibilidade dessas camadas terem relações com a glaciação Gond
wânica. Almeida & Barbosa (1953) designaram o intervalo correspon
dente à Formação Palermo, em São Paulo, Membro Tatu( da Forma
ção ltapetininga. 

Oliveira (1964b), na região noroeste da bacia, empregou o nome 
Palerma para designar as camadas intensamente silicificadas que se 
sobrepunham às rochas da seqüência Itararé Para este autor a forma
ção consistia de intercalações de siltitos arenosos, arenitos finos, e 
raramente níveis de folhelhos, com cores róseas ou arroxeadas, inten
samente silicificados Oliveira & Mühlmann (1965) admitiram que na 
região de Jaciara e da Chapada dos Guimarães a intensa silicificação 
das rochas do Grupo Estrada Nova e da Formação Palermo, aliada às 
pequenas espessuras, reduzidas pela erosão pré-Botucatu, dificultaram 
seu estudo adequado, e as englobaram, para efeito de mapeamento, no 
mesmo conjunto. Na seqüência Palermo-Estrada Nova esses autores 
incluíram leitos de sllex, por vezes oolíticos, folhelhos cinza e areni
tos sílticos branco-esverdeados, arroxeados ou amarelados Este proce
dimento foi adotado também por Gonçalves & Schneider ( 1968) no 
mapeamento das camadas que supunham corresponder "aos estratos 
permianos da Formação Palermo e Grupo Estrada Nova", existentes a 

nordeste da área, nas regiões de Sangradouro, Batovi, Tesouro e Guira
tinga. 

Petri & Fúlfaro ( 1966 apud Schneider et ali i, 1974), ao estudarem 
a unidade, relataram lamelibrânquios fósseis Guiratingia mendesi nas 
proximidades da cidade de Guiratinga (MT) e também coquinas silici
ficadas, contendo grande quantidade de conchas de lamelibrânquios 
mal preservados. Vieira (1968), na porção nordeste da bacia, caracteri
zou a unidade através de uma fina camada de arenito silicificado, 
sobre a qual há camadas de sílex de variadas cores, predominando as 
violáceas, que resultaram da intensa silicificação de sedimentos origi
nalmente síltico-argilosos. Para Northfleet, Medeiros e MLihlmann 
( 1969) a Formação Pai ermo é constitu Ida por um pacote de siltito 
arenoso, cinza-amarelado e esverdeado, localmente com arenito fino a 
médio próximo à base. Estes autores mencionaram como uma de suas 
características a estrutura mosqueada, produzida pela ação de organis
mos escavadores 

Na área da Folha SE 21 Corumbá, Gonçalves & Schneider (1970) 
constataram os litótipos da seqüência em questão, principalmente na 
região compreendida entre a serra da Petrovina e ltiquira (inclusive) e 
ressaltaram a intensa silicificação dos sedimentos e a presença de co
quinas contendo conchas mal preservadas de lamelibrânqu i os 
Mühlmann et alii (1974) admitiram que a Formação Palermo assenta 
concordantemente sobre a Formação Rio Bonito e é constituída de 
siltitos arenosos de coloração cinza, em subsuperflcie, e esverdeada, 
em superfície. Schobbenhaus Filho & Oliva (1979) indicaram ocorrên
cias restritas dos sedimentos Palermo na região de ltiquira e em áreas 
descontínuas ao longo da linha de escarpas da serra da Barretina, a 
leste de Pedro Gomes e de Coxim. 

No presente mapeamento verificou-se ter a Formação Palermo, tal 
como descrita por Gonçalves & Schneider ( 1970), pouca expressivida
de em área e poucos conhecimentos foram acrescentados aos já exis
tentes Os litótipos que a compõem são arenitos cinza-arroxeado, 
finos a muito finos; siltitos amarelados a avermelhados, arenosos, fina
mente estratificados, muito silicificados; intercalações de sílex esbran
quiçado, ool(tico e/ou pisolítico e, localmente, coquinas silicificadas. 

1.2.11.3.2- Distribuição na área e espessura 

A Formação Palerma constitui a unidade litoestratigráfica de distri
buição menos significativa, entre as formações da Bacia Sedimentar do 
Paraná, na área. Muitas das ocorrências indicadas no Mapa Geológico 
precisaram ser exageradas devido à escala. Quase sempre suas litologias 
configuram ressaltas topográficos, a maioria dos quais dispostos ao 
longo de linhas de escarpas (Fig. 1 30) Por esta razão apresentam-se 
em mapa como faixas estreitas e descontínuas, de contorno irregular 
As exposições são verificadas, de norte para sul, na Folha SE .21-X-B 
(principalmente no limite sudeste) nas bordas das serras da Petrovina e 
da Saudade; na Folha SE.21-X-D (em quatro locais: nas cabeceiras do 
córrego Ponte de Pedra próximo à interseção com a rodovia MT-040; 
nas imediações do ribeirão Pedra de Fogo, próximo ao limite oriental 
da área; nos arredores de ltiquira, onde foi afetada por falhamentos 
normais, e ainda nas bordas das serras Preta e da Barretina) e na Folha 
SE.21-Z-B, onde é observada em áreas descontínuas ao longo das 
escarpas das serras da Barretina e do Barreiro, até as imediações do rio 
Jauru. A ocorrência do ribeirão Pedra de Fogo (Folha SE 21-X-0) 
anteriormente havia sido mapeada como Formação I rati por Schob
benhaus Filho & Oliva (1979), porém os dados coligidos no presente 
trabalho permitiram caracterizar as litologias daquela área como For
mação Palermo. 

A espessura desta sequência parece diminuir no sentido sul, encon
trando-se contudo variações nos valores que sugerem que a Formação 
Palerma depositou-se sobre um embasamento de topografia irregular 
Nas proximidades da Vila de Jauru (Folha SE.21-Z-B), por exemplo, 
sua espessura é de 1 O m. A norte desta local idade, na serra das Tor
rinhas, o valor encontrado foi 5 m. Mais a norte, na Folha SE 21-X-D, 
os valores observados foram 0,6 m, na serra da Barretina e 30 m, no 
córrego Ponte de Pedra. Na Folha SD 21 Cuiabá, Barros et ali i ( 1982) 
constataram 40 ~ de Formação Palermo Gonçalves & Schneider 
(1970) admitiram uma espessura da ordem de 15m, aparentemente 
constante para toda a região do extremo noroeste da bacia. North
fleet, Medeiros & Mühlmann (1969) mencionaram que a maior espes
sura medida foi 316 m, obtida no poço 2-IT-1-RS Otacorubi, RS). 
Mühlmann et alii (1974) indicaram para a Formação Palermo em 
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superfície possança da ordem de 90 m, nos Estados de Santa Catarina 
e Paraná. Em São Paulo, Goiás e Mato Grosso, reportaram espessuras 
inferiores a 50 m, ao passo que no Rio Grande do Sul, na área de São 
Gabriel, esta unidade atingiu possança de 150 m. Estes autores infor· 
maram ainda que a maior espessura medida em subsupertície foi 281 
m, no poço 2-AL-1-RS (Alegrete, RS). 

1.2.11.3.3- Posição estratigráfica e cronoestratigrâfica 

A Formação Palerma na área recobre em discordância erosiva a For
mação Aquidauana. Na opinião de Gonçalves &Schneider (1970) esta 
discordância também é angular, na borda noroeste da bacia e marcada 
pela presença de conglomerado basal, localmente Esse contato discor
dante angular porém não foi caracterizado nas áreas observadas. O 
contato do topo também é feito através de discordância erosiva, com 
os sedimentos das Formações Botucatu e Bauru. Em alguns locais a 
Formação Palermo está sotoposta à Cobertura Detrito-Laterítica. 
Com as Formações Aquidauana, Botucatu e Bauru apresenta ainda 
contatos tectônicos. 

Northfleet, Medeiros & Mühlmann (1969) consideraram os conta
tos da Formação Palerma no flanco leste da bacia, tanto no topo 
como na base, concordantes O contato inferior é com a Formação 
Rio Bonito e o superior foi colocado na passagem dos siltitos cinza
esverdeado para os folhelhos e argilitos wetos da Formação lrati. 
Mühlmann et alii (1974) e Schneider et alii (1974) admitiram ser 
discordante o contato com a Formação Aquidauana na região Centro
Oeste, enquanto que o superior seria concordante com a Formação 
lrati. 

A idade da Formação Palermo é estabelecida também pelo seu 
conteúdo fossilífero. Segundo Schneider et alii (1974), no sul da ba
cia, esta formação freqüentemente assinala a presença de troncos si I i
cificados de Dadoxylon sp., enquanto na região norte a intensa silici
ficação epigenética que atingiu suas rochas mascarou-as e prejudicou 
a identificação de seus microfósseis. Petri & Fúlfaro (1966 apud 
Mühlmann et alii 1974) referiram-se a lamelibrânquios Guiratingia 
mendesi, descobertos em estratos da Formação Palerma em Mato 
Grosso. Daemon & Quadros ( 1969 apud Mühlmann et ali i, op cit ) 
baseados na microflora rica em esporomorfos, encontrada juntamente 
com os siltitos desta formação, identificaram o espectro palinológico 
do subintervalo bioestratigráfico 1,, em grande parte da bacia. Na 
região central, onde a unidade se espessa, a palinologia indicou os 
intervalos J e K, possibilitando situá-la no Permiano Médio a Superior 
(Kunguriano a Kazaniano). 

Os autores deste relatório, respaldados nas observações aludidas, co
locam esta formação, se correlacionável com aquela de mesma termino
logia no sul da bacia, como depositada do Kunguriano (Permiano 
Médio) ao Kazaniano (Permiano Superior) Esta correlação necessita 
ser melhor estudada, em função das dúvidas acerca dos critérios utili
zados para a comparação, quais sejam estratigráficos ou litológicos 

Vieira ( 1968) admitiu a correlação estratigráfica porém questionou 
a litológica, uma vez que as litologias da região diferem das existentes 
no sul da bacia. Esta diferença suscita de imediato duas questões: 
seriam os litótipos da área uma "facies" setentrional da Formação 
Palermo ou por suas características representariam uma outra forma
ção (? !). Os critérios estratigráficos podem ser aceitos com restrições, 
uma vez que entre a Formação Aquidauana (correspondente cronoes
tratigraficamente à Formação Campo do Tenente, no sul da bacia, 
segundo Schneider et alii, 1974) e a Formação Botucatu existem vá
rias unidades litoestratigráficas. 

1.2.11.3.4- Litologias e estruturas 

Os afloramentos da Formação Palermo nem sempre apresentam boas 
exposições, alguns deles em locais de difícil acesso, e as rochas geral
mente mostram-se alteradas, com aspecto maciço, formando bancos 
ou camadas, com inúmeras intercalações silicificadas, as quais se com
portam como verdadeiras "carapaças" silicosas sobre os sedimentos 
Aquidauana. As melhores observações foram feitas na região de ltiqui
ra e a leste de Coxim, na serra das Torrinhas. Na porção inferior 
constatou-se às vezes um delgado e raro conglomerado basal e/ou 
sedimento de aspecto conglomerático, alterado e muito silicificado, 
com espessuras inferiores a 0,5 m. Este conglomerado passa para ní
veis de arenitos finos a muito finos, de cores róseas, constituindo 
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camadas com espessuras em torno de 0,3 m, que se intercalam a 
siltitos cremes a avermelhados, raros folhelhos e nfveis de silexitos 
esbranquiçados, oolíticos e/ou pisolíticos Na parte superior têm-se 
intercalações mais freqüentes de siltitos, argilitos (? ) esbranquiçados, 
localmente avermelhados, finamente laminados e inúmeros níveis cen
timétricos de sílex esbranquiçados, oolfticos e/ou pisolíticos, forman
do camadas e às vezes bancos. A estratificação plano-paralela é a 
estrutura sedimentar mais freqüente; localmente as camadas mos
tram-se suavemente onduladas e constata-se a presença de coquinas 
silicificadas. Concordante com os planos de estratificação, é comum 
ocorrerem feições de caráter epigenético, constituindo concreções sili
cosas achatadas ("bolachas"). 

Na parte centro-leste da Folha SE.21-Z-B, nas proximidades de 
Patrimônio do Jauru, verificou-se, em um pacote com uma espessura 
de 10m, uma camada centimétrica de folhelho negro, rico em matéria 
orgânica, bastante alterado, intercalado a camadas alternadas de silti
tos, argilitos e sílex ool(tico. Este folhelho suscitou dúvidas se opaco
te não poderia representar a Formação I rati. Porém, como só foram 
encontrados neste local e são inexpressivos no contexto regional, esses 
sedimentos foram englobados na Formação Palerma. 

Na borda noroeste da bacia, Gonçalves & Schneider (1968) agrupa
ram sob a denominação Palermo-Estrada Nova rochas com intensa 
silicificação que supunham ser correspondentes aos estratos perm ianos 
da Formação Palermo e do Grupo Estrada Nova, da borda leste. En
tretanto, localmente, constataram litologias isentas daquele fenôme
no, constituídas por argilitos cinza-esverdeado, argilitos verdes, com 
acamamentos incipientes, siltitos cremes silicificados e finamente es
tratificados, argilitos cinza-escuro a chocolate, finamente laminados, 
por vezes com níveis centimétricos de folhelhos betuminosos interca
lados, sílex esverdeado com fratura irregular e subconchoidal e sílex 
esbranquiçado, ool ítico e/ou piso I ítico. Posteriormente, nessa mesma 
região, Gonçalves & Schneider ( 1970) empregaram a terminologia For
mação Palerma, considerando este pacote sedimentar constituído da 
base para o topo por delgado conglomerado basal (menos de 50 em), 
raramente presente, avermelhado, com seixos angulosos esparsos em 
matriz arenosa muito silicificada; siltito vermelho-arroxeado, arenoso, 
finamente estratificado, muito silicificado; sílex esbranquiçado com 
estratificação ondulada e coquina silicificada, esbranquiçada. 

Para o flanco leste da bacia, Northfleet, Medeiros & Mühlmann 
(1969) consideraram a Formação Palermo constituída por um pacote 
de siltitos arenosos, cinza-amarelado e esverdeados, localmente com 
arenito fino a médio próximo ao topo e concreções e nódulos de sílex 
próximos da base. 

1.2.11.3.5- Ambiente de sedimentação 

A maioria dos autores que estudaram a Formação Palerma foi unâni
me em considerá-la devido as suas características litológicas e sedimen
tares, como depositada em ambiente marinho. Gonçalves & Schneider 
(1968) atribuíram-lhe um ambiente de águas rasas, movimentadas em 
clima quente e, posteriormente, marinho nerftico (Gonçalves & 
Schneider, 1970). Vieira ( 1968) admitiu para a Formação Palerma um 
ambiente de deposição continent;JI subaquoso, de águas rasas, que 
seria evidenciado pela presença de troncos de madeiras silicificadas, 
encontradas na região sul-sudoeste de Goiás. Para Northfleet, Medei
ros e Mühlmann (1969), as rochas desta formação refletem o ambien
te de grande estabilidade que prevaleceu na bacia a partir do Permiano 
Médio, e representariam o máximo da transgressão marinha iniciada 
ao fim do referido período. 

Mühlmann et alii ( 1974) argumentaram que as características I i to
lógicas e sedimentares relativamente uniformes e a grande extensão da 
Formação Palermo indicaram que após a deposição dos sedimentos 
Rio Bonito toda a área atual da bacia foi recoberta por uma transgres
são marinha, transformando-se em uma extensa plataforma rasa. Estes 
autores comentaram que a intensa bioturbação que os sedimentos 
Palerma revelam indicaria deposições abaixo do nfvel de ação das 
ondas. Localmente sofreram ação de correntes que possibilitariam a 
formação de laminações paralelas associadas com marcas ondulares. 
Segundo Ghignone ( 1975), o registro litológico desta unidade revela
ria condições de mar aberto, porém extremamente raso e ocupando 
uma área muito vasta De acordo com Soares, Landim e Fúlfaro 
(1978) a Formação Palermo na porção norte da bacia desenvolveu-se, 
sob condições de uniformidade e subsidência moderada, em ambiente 



litorâneo, intermarés, lagunar. Estes autores admitiram que os diferen
tes ambientes de deposição nessa área teriam reflexos do cl (max do 
Arco de Ponta Grossa, no Permiano Médio: 

Diante das opiniões emitidas, admitiu-se, para esta unidade, um 
ambiente de deposição em mar raso e clima quente, com influências 
locais de correntes com certa intensidade Na região estudad<l, após a 
sedimentação, deve ter havido um marcante periodo de não deposi
ção/erosão, evidenciado pelas intensas atividades epigenéticas que sili
cificaram e mascararam de modo significativo os registros deposicio
nais da Formação Palerma. 

1.2.11.4- Grupo São Bento 

1.2. 11.4.1 -Generalidades 

O nome São Bento foi utilizado pela primeira vez por White (1908) 
como "Série", para denominar uma tr(plice divisão de formações que 
ocorrem no topo do seu Sistema de Santa Catarina. Nesta "Série" 
incluiu, a partir da base, as camadas vermelhas do Rio do Rasto, o Grés 
São Bento e as rochas eruptivas da serra Geral. Washburne ( 1930 apud 
Mendes & Petri, 1971), ao estudar esta série no Estado de São Pau lo, 
distinguiu uma nova unidade, estratigraficamente situada acima dos 
derrames basálticos, denominando-a Arenito Caiuá. Posteriormente· 
Gordon Júnior (1947) considerou a "Série" São Bento composta pela 
Formação Santa Maria, o Arenito Botucatu, a Formação Serra Geral e 
o Arenito Caiu á. Almeida ( 1946a) caracterizou a "Série de São Ben
to" no Planalto de Maracaju como constituida por membros arenosos 
(arenitos de Botucatu) e efusivos ("eruptivas da Serra Geral"), alterna
dos, e ressaltou entre outros aspectos a importância desses últimos na 
configuração do relevo naquela região. Posteriormente Almeida 
(1948a e b) descreveu outras ocorrências da "Série de São Bento" no 
Planalto de Rio Verde e na região do alto Araguaia 

Maack (1947) utilizou a denominação "Série São Bento" para 
relacionar aquelas seqüências sedimentares da bacia depositadas do 
Triássico Superior ao Jurássico. Este autor subdividiu a "Série", da 
base para o topo, em: Fácies Pirambóia, Arenito São Bento Inferior 
ou Botucatu, Lavas da Serra Geral ou Traap do Paraná e Arenito 
Superior ou Caiu á. Almeida ( 1954) mencionou a ocorrência da Série 
São Bento, da coluna clássica de White (1908), na alta bacia do rio 
Araguaia em Mato Grosso, onde seus arenitos só não haviam sido 
identificados devido à confusão existente entre a verdadeira posição 
do Arenito das Torres Informou ainda que, em 1947, uma expedição 
da DGM/DNPM (Ministério da Agricultura) havia comprovado a ex
tensão para aquela área da Série São Bento, representada pelo Arenito 
Botucatu e intrusões diabásicas 

Beurlén (1956) relatou que a maioria dos pesquisadores englobava 
todo o complexo gondwânico do sul de Mato Grosso (atualmente 
região centro-norte do Estado de Mato Grosso do Sul) à "Série" São 
Bento, sob a designação de "arenito Maracaju". Neste trabalho consi
derou este termo supérfluo e sugeriu sua eliminação. Correlacionou 
ainda a "Série" São Bento daquela área estratigraficamente com a 
seção superior da "Série" São Bento da margem oriental da bacia. 
Gonçalves & Schneider (1968) utilizaram em sua coluna estratigráfica 
o nome "Série" São Bento, abrangendo os arenitos eólicos Botucatu, 
de idade triássica superior, e os basaltos da Formação Serra Geral, 
com idade cretácea. Posteriormente Gonçalves & Schneider ( 1970) na 
região sudeste de Mato Grosso não mencionaram a terminologia "Sé
rie" São Bento para as Formações Botucatu e Serra Geral. 

Mühlmann et alii (1974) consideraram o Grupo São Bento consti
tui do por três formações: Botucatu, Serra Geral e Caiu á. Corrêa et a/ii 
( 1976) empregaram o termo Grupo São Bento na área estudada, onde 
o mesmo está representado por duas formações. A primeira correspon
de ao arenito eólico "infrabasáltico" da literatura, ou Formação Botu
catu; a outra reúne o mesmo arenito eólico, agora intercalado no 
basalto e denominado "intertrapeano" e os derrames basálticos consti
tuindo a Formação Serra Geral 

No presente mapeamento utilizou-se a terminologia Grupo São 
Bento, tendo em vista seu consagrado uso e emprego em trabalhos 
anteriores, realizados tanto na porção norte como na sul da bacia. 
Na área está representado pela Formação Botucatu, à qual englobou-se 
a Formação Pirambóia, e pela Formação Serra Geral. 

1.2.11.4.2 - Formação Botucatu 

1.2.11.4.2.1 -Generalidades 

Esta designação foi introduzida na literatura geológica da Bacia Sedi
mentar do Paraná por Campos (1889 apud Mühlmann et alii, 1974) ao 
descrever os arenitos que formam a serra de Botucatu, Estado de São 
Paulo ("Grés de Botucatu"), cuja seção-tipo foi indicada ao longo da 
ferrovia que liga as cidades de Conchas e Botucatu (SP). White ( 1908) 
designou de "Grés São Bento" ao conjunto sedimentar colocado entre 
as camadas Rio do Rasto e a Formação Serra Geral O mapa geológico 
do Estado de São Paulo, efetuado pela Comissão Geográfica e Geoló
gica, em 1929, sugeria, de acordo com Soares (1975), através de sua 
legenda, que alguns autores consideravam distintamente àquela época 
o "Arenito Botucatu" e o "Arenito Pirambóia" 

Washburne ( 1930 apud Soares op. cit) apresentou uma das melho
res caracterizações do pacote Pirambóia/Botucatu, designando em sua 
monografia sobre petróleo no Estado de São Paulo Arenito Botucatu 
stricto sensu para o pacote superior (arenitos eólicos) e Arenito 
Pirambóia para o pacote inferior (arenitos fluviais). Almeida (1946a) 
registrou a presença dos "arenitos de Botucatu" intercalados nos der· 
rames basálticos na região do Planalto de Maracaju, geralmente consti· 
tuindo camadas delgadas e diques Nas ocorrências mais expressivas, 
em algumas serras escarpadas e morros testemunhos do planalto, reco· 
nheceu os estratos cruzados eólicos e efetuou medidas para tentar 
estabelecer a direção predominante dos ventos Embora dispondo de 
poucos dados, Almeida (op. cit) admitiu que eles pudessem vir do 
quadrante NO, tal como ocorreu em São Paulo. Entre outras informa
ções este autor apresentou interessantes descrições petrográficas des· 
sas rochas. 

Maack (1947) utilizou a denominação "Arenito São Bento Inferior 
ou Botucatu", caracterizando-o como depósitos desérticos, em forma 
de dunas ou escudos arenosos e sedimentos fluviais de depressões sem 
escoamento. Admitiu que esta sedimentação eólica teve também con· 
dições de depositar-se durante o per(odo do vulcanismo Serra Geral. 
Almeida (1948b) reconheceu nas faldas da serra do Caiapó sedimentos 
correspondentes aos arenitos Botucatu, que mostravam possanças de 
170 m, tendo em sua parte superior intercalações de derrames basálti
cos. Observou ainda ser esta unidade litoestratigráfica constitu(da por 
sedimentos muito homogêneos, equigranulares e de composição qui
mica simples e uniforme. O referido autor mencionou também que as 
ocorrências do alto rio Araguaia, quando não silicificadas pelos der· 
rames basálticos, formam extensos areais e quando silicificadas mos
tram relevos ondulados, mantendo escarpas menores nas faldas do 
planalto basáltico. 

Beurlen ( 1956) descreveu que o Arenito Botucatu possu (a ocor
rências restritas, pouco espessas, intercaladas nos basaltos, na atual 
região centro-norte de Mato Grosso do Sul Para Loczy ( 1966) o 
"Arenito Botucatu" consiste principalmente de arenitos eólicos com 
estratificação cruzada, contendo também frequentemente intercala· 
ções de conglomerados fluviais. Sobrepondo-o diretamente, seguem-se 
as eruptivas. De acordo com este autor, o Botucatu cobriria a maior 
parte da Bacia Sedimentar do Paraná, o Paraguai Oriental e o Nordeste 
da Argentina, perfazendo uma área de mais de 1 300 000 km 2

, consti· 
tu indo uma das maiores deposições eólicas do mundo. Barbosa ( 1966) 
ao estudar a Formação Pastos Bons caracterizou-a como tipica de 
ambiente desértico e admitiu que ela representaria "na bacia sedimen
tar do norte de Goiás e do sul do Maranhão a extensão setentrional do 
vasto deserto da Bacia do Paraná (deserto Botucatu)". Rocha Campos 
& Farjallat (1966, apud Corrêa et alii, 1976) também verificaram a 
extensão da Formação Botucatu para a atual região centro-norte de 
Mato Grosso do Sul. 

Oliveira & Mühlmann ( 1967) descreveram-na em suas observações 
sobre a geologia da Chapada dos Guimarães. Gonçalves & Schneider 
(1968) consideraram-na constituida de arenitos eólicos t(picos, de cor 
vermelho-tijolo, bem classificados ao longo das lâminas de estratifica· 
ção, mal classificados no conjunto, com estratificação cruzada eólica 
A NE de Tesouro observaram níveis de siltitos vermelhos, argilosos e 
estratificados. Posteriormente Gonçalves & Schneider ( 1970) verifica
ram, na borda noroeste da bacia, além dos arenitos eólicos H picos, 
arenitos com caracteres de deposição subaquosa, em área onde a for· 
mação era mais espessa. 

Na região sul da bacia, Bortoluzzi ( 1974) representou a Formação 
Botucatu, nas proximidades de Santa Maria (RS), através de duas 
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unidades litológicas e geneticamente distintas: a inferior portando ca
racterísticas fluviolacustres e a superior com sedimentação tl'pica de 
ambiente desértico. Mühlmann et alii (1974) descreveram a unidade 
em epígrafe como composta de arenitos vermelhos, finos e médios, 
com arenitos argilosos na base. Mônaco et alii (1974) fizeram uma 
correspondência desta formação, com o arenito Tacuarembó do Uru
guai, Missiones no Paraguai, Botucatu na Argentina e com a Formação 
Sambaíba, da Bacia Sedimentar do Parnaíba. 

Ribeiro Filho et alii (1975), a norte da área, designaram de Forma
cão Botucatu aos arenitos vermelhos com características de deposição 
~ ambiente desértico, que ocorrem na região entre o rio da Casca e 
as cabeceiras do Culuene. Estes arenitos seriam um prolongamento 
para norte daqueles descritos anteriormente por Oliveira & Mühlmann 
(1967) na Chapada dos Guimarães Soares (1975), através de mapea
mento sistemático no Estado de São Paulo, realizou uma análise estra· 
tigráfica regional e redefiniu a Formação Botucatu como sedimentos 
de ambiente desértico e a Formação Pirambóia, subjacente, como 
sedimentos de ambiente fluvial, caracterizando o contato entre ambas 
como concordante. Relatou ser a Formação Botucatu constituída por 
arenitos de granulação fina e muito fina dominantemente, com estrati
ficação cruzada de grande a médio porte, muito friáveis e silicificados, 
apresentando na parte basal corpos de arenitos conglomeráticos e con
glomerado. Para Soares (op. cit) a característica fundamental desta 
unidade é a monótona sucessão de corpos cuneiformes de arenitos, 
com seleção regular a boa, que ocorrem extensivamente no flanco 
leste e no sul da bacia 

Corrêa et alii (1976) distinguiram na Formação Botucatu dois gru· 
pos litológicos: um de arenitos ortoquartzíticos e outro de arenito 
quartzoso com cimento ferruginoso, sendo que este último diferia do 
anterior não só quanto à textura superficial dos grãos, como por 
apresentar grau de diagênese mais baixo e maior maturidade mineral6· 
gica. Schobbenhaus Filho & Oliva (1979) indicaram várias ocorrências 
da Formação Botucatu nas porções leste e sudeste da área da Folha 
SE.21 Corumbá, uma das quais, no interflúvio Taquari-Coxim, com 
dúvida. 

No presente mapeamento confirmaram-se as características da uni
dade em questão descritas nos trabalhos anteriores e esclareceram-se 
as dúvidas apresentadas por Schobbenhaus F i lho & Oliva ( 1979). Com 
relação aos sedimentos de origem fluvial que existem sob os sedimen
tos eólicos Botucatu, considerados como Formação Pirambóia, algu
mas ocorrências foram encontradas na área, porém não tiveram indivi
dualização devido à escala do mapa. 

1.2.11.4.2.2- Distribuição na área e espessura 

A Formação Botucatu, que representa na área a porção basal do Gru
po São Bento, tem uma ocorrência bastante significativa, constituin· 
do-se numa das mais extensas formações da bacia Está distribuída 
principalmente no quadrante sudeste (Folha SE.21-Z-D), onde confi· 
gura escarpas na serra de Maracaju (nas imediações de Corguinho), na 
serra de São Gabriel e na serra de Camapuã Nesta última área, estende
se para leste, além dos limites da Folha SE.21 Corumbá e se adelgaça 
para norte, na Folha SE.21-Z-B, constituindo uma faixa ao longo das 
serras das Torrinhas e do Barreiro, com cerca de 10 km de largura Vol
ta a alargar-se na Folha SE 21-X-D, no vale do rio Taquari (alto curso), 
limitando-se a norte pela Falha do Rio Correntes. No extremo NE des
ta Folha e na porção SE da Folha SE.21-X-S tem ocorrência restrita e 
faz parte do topo da serra da Saudade. 

A espessura desse pacote sedimentar na área atinge, em superfície, 
valores da ordem de 80 a 100m, como já haviam constatado, entre 
outros, Gonçalves & Schneider ( 1970) Estes autores mencionaram 
464 m em subsuperfície, encontrados a leste da área, no poço 
2-T0-1-MT (região de Taquari, MT) Entre as seções observadas neste 
trabalho a maior espessura foi 80 m, verificada nas proximidades de 
Camapuã (MS). 

1.2.11.4.2.3 - Posição estratigráfica e cronoestratigráfica 

Na área da Folha SE 21 Corumbá os sedimentos da Formação Batuca
tu recobrem em discordância erosiva as Formações Aquidauana (prin
cipalmente), Palerma e Ponta Grossa, estas últimas em áreas restritas. 
O contato com a Formação Pirambóia (? ) é marcado na área por 
b1 usca mudança li to lógica, como verificado na base da escarpa da 
serra Preta, nas cabeceiras do córrego Cabeçudas (I imite oriental da 
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Folha SE.21-X-D). A sul da área, prox1mo da cidade de Nioaque 
(Folha SF 21-X-C) observou-se relação idêntica. No Estado de São 
Paulo, Soares (1975) admitiu também em muitos locais a existência 
de súbitas mudanças lit:>lógicas e ambientais entre as Formações Pi
rambó!a e Botucatu, sem necessariamente significar discordância Para 
este autor, a existência de feições como concentração de seixos e 
superfície de contato retrabalhada seriam conseqüência da mudança 
~biental do regime fluvial para o desértico. 

O contato do topo com as rochas efusivas da Formação Serra 
Geral é para muitos autores discordante, e para outros, como por 
exemplo Almeida (1946a) e Soares (1975) é interdigitado, visto que 
existem arenitos intertrapeados Gonçalves & Schneider ( 1970) e 
Mühlmann et alii (1974), entre outros, admitiram o contato como 
discordância considerando as diferentes origens de cada formação 
Como o final da deposição Botucatu coincidiu com o início do vulca
nismo Serra Geral, fato indicado pelos arenitos intertrapeanos, não se 
pode considerar este contato como discordância; todavia não se exclui 
a possibilidade dela existir em outras áreas da bacia Sobre a Forma· 
cão Botucatu desenvolveram-se ainda a Formação Bauru, em discor
dância erosiva, e a Cobertura Detrito-Laterítica, esta preservada em 
áreas restritas 

A idade da Formação Botucatu é indicada mais por relações estra· 
tigráficas do que por conteúdo fossilífero próprio. Recobre a Forma
ção Pirambóia (que corresponde na porção sul da bacia à Formação 
Rosário do Sul, de idade triássica) e está interdigitada no topo com os 
derrames basálticos da Formação Serra Geral Segundo Cordani & 
Vandoros (1967) a maioria das determinações radiométricas dessas 
efusivas situa-se no intervalo Jurássico Superior-Cretáceo Inferior No 
topo da Formação Rosário do Sul, o Membro Santa Maria é portador 
de notável fauna reptiliana fóssil, do Triássico Supe1 ior, conforme 
mencionaram entre outros Mühlmann et a/ii (1974) e Soares (1975). 
Com base neste conteúdo fossilífero tem sido admitido como possível 
o início da deposição Botucatu no Triássico Superior, porém a idade 
mais provável do seu desenvolvimento abrange o período Jurássico e 
talvez atinja o Cretáceo Inferior Na Figura 1.2 a seta colocada na 
Formação Botucatu indica a possibilidade da idade triássica, também. 

1 2 11 4 2.4- Litologias e estruturas 

As características litológicas da Formação Botucatu na área mapeada 
e nas vizinhas a leste e a sul, conforme relataram diversos autores, são 
similares às de outras áreas da bacia Predominam arenitos quartzosos 
com típicas estratificações cruzadas eólicas, geralmente de coloração 
rósea ou amarelada e vermelho-tijolo, quando silicificados, muitas ve· 
zes pintalgados de branco. São na maioria de granulação fina a média, 
com grãos de quartzo subarredondados a bem arredondados, de esferi· 
cidade boa, bem classificados ao longo das camadas, mas mal classifica
dos no conjunto, pouco argilosos, às vezes feldspáticos Além da estra
tificação cruzada esses sedimentos mostram estratificação plano-para
lela laminar. Subordinadamente ocorrem intercalações de níveis de 
arenitos grosseiros a conglomeráticos e de siltitos Quase sempre esses 
sedimentos são friáveis e sobre eles desenvolvem-se solos arenosos, 
muitas vezes constituindo areões As melhores exposições ocorrem em 
relevos escarpados e nos leitos das drenagens, onde localmente confi· 
guram pequenas quedas de água (Est. 1.XIII A). Nas escarpas da serra 
Preta (Folha SE 21-X-D), por exemplo, observam-se arenitos averme 
lhados com estratificações cruzadas de médio a grande porte Nesta 
mesma serra, a nordeste da fazenda Potreiro (alto curso do córrego 
Cabeçudas) foi descrita uma escarpa com cerca de 100m de desnível, 
onde na base existe um arenito acamado de coloração avermelhada, 
mosqueado, de granulação fina, argiloso, friável, com grãos de quartzo 
subarredondados e má seleção. Este arenito muda bruscamente, à 
meia encosta, para um arenito esbranquiçado a amarelado, de granula
ção fina a média, bem selecionado, contendo grãos arredondados fos· 
cos, pontuações silicosas caoticamente distribuídas e micas subordina· 
damente Este arenito é geralmente friável, em alguns locais está limo· 
nitizado, tem acamamento horizontal bem definido e secundariamen· 
te mostra estratificações cruzadas de pequeno e grande porte, típicas 
da Formação Botucatu, prolongando-se estas exposições até o topo da 
escarpa. O contato brusco entre o arenito basal e o sobreposto parece 
indicar localmente uma mudança ambiental, onde o pacote inferior 
possivelmente representa uma fácies fluvial Pode ser que os arenitos 
argilosos vermelhos da base da escarpa correspondam à Formação 



Pirambóia. As características desta seção são comparáveis às encontra
das na Folha SF 21-X-C, a sul da cidade de Nioaque (MS), onde um 
contato brusco de mudança litológica similar foi definido como pas
sagem da Formação Pirambóia para a Formação Botucatu. 

A nordeste da cidade de Camapuã (Folha SE 21-Z-D), foram cons
tatadas exposições restritas de uma "fácies" ferruginosa, a princípio 
interpretada como integrante desta formação, a qual não pode ser 
representada devido à escala do mapa. Esta sedimentação estende-se 
para fora do limite da Folha SE 21 Corumbá rumo ao alto rio Taqua
ri, mostrando arenitos ferruginosos, finos a muito finos, pintalgados 
de branco, laminados, constituídos por grãos de quartzo bem selecio
nados, arredondados a subarredondados, às vezes subangulosos, com 
matriz ferruginosa, argilosa Mostram cores marrom e marrom-choco
late, às vezes arroxeadas, observando-se uma brusca mudança em co
res, contato e tipo de estratificação, com o pacote sedimentar arenoso 
sotoposto. Este contém arenitos de granulometria média, com cores 
claras a amareladas, friáveis, maciços no conjunto, com vários níveis 
de estratos cruzados tangenciais, outros acanalados, sendo visíveis inú
meros seixos caoticamente distribuídos. A espessura da "fácies" fer
ruginosa foi estimada em 50 m no mínimo As investigações de super
fície sugerem que tais litótipos ferruginosos pertençam à Formação 
Bauru. 

Na fazenda Cachoeirinha, a 7,5 km a OSO de São Gabriel do 
Oeste, verificou-se um pacote de 5 a 10 m de possanca de arenitos 
finos, laminados, ferruginosos, litificados, sobrepostos ·a arenitos fi
nos, argilosos, aspecto maciço, com estratificação espessa, alterados, 
constituindo um pacote com cerca de 40 a 50 m de espessura Reco
brindo os arenitos do topo ocorre um horizonte de rochas efusivas 
básicas. As características dos sedimentos arenosos nesse local diferem 
das comumente observadas nos I itótipos da Formação Botucatu, com
parando-se com as descrições apresentadas por Soares (1975) para esta 
formação. Pode ser que na área em questão esses sedimentos represen
tem a Formação Pirambóia (? ). 

Na Folha SE 21-Z-B, no interflúvio Taquari-Coxim, Corrêa et alíi 
(1976) consideraram todos os sedimentos da área comopertencentas 
à Formação Aquidauana. Porém, os serviços executados pelo Projeto 
RADAMBRASIL verificaram que ali ocorrem sedimentos silicificados 
da Formação Palerma (localmente), extensos chapadões arenosos edi
ficados sobre a Formação Botucatu e morros isolados da Formação 
Bauru Nesta área a imagem de radar evidencia excelentes contrastes 
morfológicos e texturais (Fig 1 29), que se relacionam, de oeste para 
leste, conforme verificado em campo, com as Formações Aqu idauana, 
Botucatu e Bauru, ressaltando-se também a orientação estrutural im
posta pela Falha das Torrinhas Esta área foi recentemente mapeada 
por Schobbenhaus Filho & Oliva (1979), que nela indicaram, com 
dúvida, a presença das Formações Botucatu e Bauru 

1.2 11.4.2.5- Ambiente de sedimentação 

A maioria dos pesquisadores atribui para a Formação Botucatu origem 
dominantemente eólica, em ambiente desértico, distinguindo-se nas 
porções basais da seqüência depósitos aquosos- os sedimentos Piram
bóia - conforme descreveram entre outros, Washburne (1930 apud 
Soares et alii, 1973), Almeida & Barbosa (1953apud Beurlen, 1956), 
Almeida (1964 apud Franzinelli, 1973), Fúlfaro & Bósio (1968apud 
Franzinelli, 1973). Gonçalves & Schneider (1970), Mendes (1971 
apud Franzinelli, 1973), Soares (1972 e 1973 apud Franzinelli, 1973), 
Franzinelli (1973). Soares et a/íi (1973), Mühlmann et alii (1974), 
Schneider et alii (1974) e Soares (1975) As características dos sedi
mentos Pirambóia indicam segundo Soares et alii (1973) e Soares 
(1975), entre outros, deposição fluvial. Para Franzinelli (1973) essa 
sedimentação ocorreu sobre um substrato não plano, localmente on
dulado, que favoreceu acumulações mais espessas em determinadas 
áreas e condicionou a textura dos sedimentos. A Formação Botucatu 
senso strictu representa depósitos de dunas de um extenso deserto As 
direções dos ventos variaram nas diferentes áreas da bacia, sendo que 
na borda noroeste, conforme informações de Almeida ( 1954 e 
1958a), as dunas eram varridas por ventos oriundos do N e ENE 
Durante a deposição Botucatu ocorreram os derrames basálticos Serra 
Geral em episódios descontlnuos, como atestam os arenitos eólicos 
i~terderrames. Tal como mencionou Almeida (1946a), em muitas oca
SIÕes os derrames silicificaram os sedimentos e condicionaram a for-

mação de diques de arenito, através da compressão das areias "sob a 
lava ainda plástica e em movimento". 

1 2.11.4.3 - Formação Serra Geral 

1 2.11.4 3 1 -Generalidades 

A denominação Serra Geral foi utilizada por White (1908) para as 
rochas eruptivas basálticas que ocorrem na serra homônima, no Esta
do de Santa Catarina, onde foram descritas ao longo da estrada Lauro 
Múller-São Joaquim. Na borda noroeste da bacia os derrames basál
ticos foram verificados desde o século passado, encontrando-se refe
rências nos trabalhos de Evans (1894) e Derby (1895) Lisboa (1909) 
constatou a extensão dessas rochas a oeste do Estado de São Paulo, 
em território mato-grossense e as incluiu, juntamente com os arenitos 
Botucatu, no topo da "Série de Maracaju" Vários outros pesquisa
dores estudaram as efusivas Serra Geral nessa região, destacando-se 
Almeida (1946a, 1948a e b, 1956 e 1958a), Beurlen (1956), Vieira 
(1968), Gonçalves & Schneider ( 1968 e 1970) e Corrêa et ali i ( 1976) 
Almeida ( 1946a) descreveu os trapes basálticos no Planalto de Mar a
caju, com diferentes espessuras e contendo intercalações de camadas 
delgadas e diques de arenito eólico Botucatu Apresentou várias des
crições petrográficas das eruptivas e constatou registros de fenômenos 
explosivos, tais como cinza vulcânica, lapilli e bombas 

As características da Formação Serra Geral em outras áreas foram 
apresentadas por diversos autores, entre os quais destacam-se Leinz 
(1949), Loczy (1966), Leinz et alii (1966), Cordani & Vandoros 
(1967), Northfleet, Medeiros e Múhlmann (1969), Minioli, Ponçano e 
Oliveira ( 1971), Soares ( 1973 apud Soares et ali i, 1973), Mühlmann et 
alii (1974), Schobbenhaus Filho et alii (1975a) e Cordani, Sartori e 
Kawashita (1980) 

No presente mapeamento não foram acrescentados novos conheci
mentos sobre a Formação Serra Geral, porém os levantamentos geoló
gicos que estão sendo executados pelo Projeto RADAMBRASIL na 
porção sul da bacia se têm dedicado à caracterização de diferenciados 
ácidos, principalmente riodacitos. 

1.2.11.4.3 2- Distribuição na área e espessura 

A Formação Serra Geral tem distribuição restrita ao limite sudeste da 
área, onde se destaca principalmente às bordas das serras de Camapuã 
e São Gabriel (Folha SE 21-Z-D), constituindo as escarpas do topo 
Também se expõe nos vales dos córregos Cachoeira Branca, Cabeceira 
Alta, Retirinho, Jatobazinho e Ribeirão Pinhé, prolongando-se para 
leste, na área da Folha SE .22-Y -C Configura geralmente relevos de 
topo plano e quando as rochas estão alteradas desenvolvem um solo 
vermelho característico, com cobertura vegetal densa. Seu contato 
com a Formação Botucatu é bem nítido, marcado pela quebra do 
relevo (Fig 1.32). 

A espessura dos derrames na área é variável, tornando-se mais es
pessa para sul e sudeste A máxima encontrada foi 120m, na serra de 
São Gabriel, onde o basalto recobre os arenitos Botucatu (Fig. 1.28). 
Almeida (1946a) constatou a sul, na Folha SF 21 Campo Grande, uma 
espessura máxima de 190 m, verificada para um só pacote de der
rames, sem intercalações arenosas aparentes Beurlen (1956), também 
a sul, mencionou espessuras de 150 a 250 m e de 50 m, a sul de 
Camapuã A leste da área, Gonçalves & Schneider (1970) indicaram 
68 m de basalto como a espessura máxima, obtida nas proximidades 
de Taquari (MT) no poço 2-TQ-1-MT. 

Corrêa et alii (1976) constataram grandes variações na espessura da 
Formação Serra Geral, incluindo os arenitos intertrapes A oeste da 
cidade de Antônio João (Folha SF 21 Campo Grande) observaram 
cerca de 500 m, enquanto que ao longo da estrada Nioaque-Sidro
lândia verificaram 340 m. No Planalto de Maracaju, estes autores 
constataram uma espessura não superior a 200m. Para Schneider et 
alii (1974) a espessura máxima da Formação Serra Geral encontrada 
na bacia foi 1.529 m, no poço 2-PE-1-SP (Presidente Epitácio, SP). 

1.2.11.4.3.3- Posição estratigráfica e cronoestratigráfica 

A Formação Serra Geral mantém relações de contato concordantes 
com a Formação Botucatu e é recoberta no topo, em discordância 
litológica, pela Formação Bauru. Sobre ela também se desenvolveu a 
Cobertura Detrito- Laterítica 
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Fig. 1.32 - Serra de São Gabtoel. Contraste morfológico entre as escarpas basálticas 
da Formaçao Serra Geral (JKsg) e o patamar subjacente. formado por arenitos da 

Formaçao Botucatu (JKb). Folha SE21·Z·D. 

Muitos pesquisadores dedicaram-se ao estudo dessas lavas basál· 
ticas e foram unânimes em afirmar que as maiores extrusões de der· 
rames provavelmente ocorreram durante o Jurássico ou no Cretáceo 
Inferior. Para Ou Toit (1939 apud Leinz, 1949) a idade jurássica seria 
a mais provável. Almeida ( 1946a) atribuiu para esses derrames uma 
idade triássica superior (R ético) ou jurássica inferior (Liássico). Leinz 
(1949) admitiu que as atividades vulcânicas, como t<YT~bém os arenitos 
Botucatu. ficariam limitados entre o Triássico e o Cretáceo Superior. 
Para Loczy ( 1966), a maior extrusão das lavas basálticas teria ocorrido 
provavelmente durante o Jurássico ou Cretáceo 1 nferior. 

Cordani & Vandoros (1967), através de medidas radiométricas, 
estabeleceram a idade principal do vulcanismo Serra Geral no Cretá· 
ceo Inferior (120 a 130 MA), porém admitir<YT~ derrames iniciais no 
Jurássico Inferior. A idade atribulda por estes autores foi adotada por 
Northfleet, Medeiros & Mühlmann (19691, Gonçalves & Schneider 
(1968 e 1970), Schneider et alii (1 974) , Mühlmann et alii (1974) e 
Corrêa et alii ( 1976) . Minioli, Ponçano e Oliveira (1971) ao efetuarem 
datações radiométricas K/Ar nestas rochas efusivas obtiveram valores 
entre 112,3 e 125,7 MA, o que colocaria a formação no Cretáceo 
Inferior. 

Recentemente Siedner & Mitchell (1976 apud Cordani, Sartori e 
Kawashita, 1980) reinterpretaram as datações até então disponíveis 
para as rochas vulcânicas da bacia e concluíram que o vulcanismo 
ocorreu aos 121 milhões de anos, para as rochas de Turvo (Santa 
Catarina) e de São Paulo. Teixeira ( 1980) realizou algumas datações 
radiométricas pelo método Rb/Sr e comparou os resultados com as 
idades K/Ar preexis tentes, definindo uma época em torno de 130 MA 
para o ápice dessa atividade magmática. Este autor também admitiu a 
idade juracretácea para a Formação Serra Geral , aceita da mesma 
forma no presente mapeamento. 

1.2.11.4.3.4 - Litologias 

Conforme caracterizou Almeida (1946a) os basaltos do Planalto de 
Maracaju são finos, de textura "hipocristalina" em sua maioria. Mos
tram colorações negra, cinzento-escura e esverdeada e, quando altera
dos, pardo-arroxeadas a avermelhadas. Ao microscópio, Almeida (op. 
cit.) verificou serem esses basaltos constitu (dos por associação de pia· 
gioclásios cálcicos, em geral labradorita e clinopiroxênios (augita e 
pigeonita). Em grande número de exemplares este autor observou 
ainda olivina ou seus produ tos de alteração. Como minerais acessórios 
sempre presentes, Almeida (op. cit. ) identificou megnetita-ilmenita, 
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apatita e eventualmente quartzo. Segundo Beu rlen ( 19561, I itologica
mente e no aspecto geral, o basalto do Planalto de Mar acaju concorda 
perfeitamente com aquelas ocorrências de Santa Catarina, Paraná e 
São Paulo. Em todo o perfil do derrame este autor observou estrutu· 
ras amigdalóides e vesiculares, que desempenhav<YT~ um papel relativa
mente grande em alguns locais mais do que nos outros estados, onde, 
segundo Beurlen (op. cit. l, este fenômeno está restrito às camadas 
superficiais de cada lençol. Este autor constatou ainda, localmente, 
uma abundância de drusas e cristais de ágata, cristais de quartzo e 
ametista, reslduos menores com zeólitas e elo ri tas. 

Gonçalves & Schneider (1970) descreveram basaltos cinza-escuro, 
com granulação fina a afanltica, por vezes amigdaloidais, com fratura 
irregular a subconchoidal, muito consistentes e com intercalações len· 
ticulares e pequenos diques de arenito. Schneider et alii (1974) men
cionaram lavas basálticas, toleiticas, de textura afanft ica, com colora
ção cinza a negra, amigdalóides no topo dos derrames e com grande 
desenvolvimento de juntas verticais e horizontais. Corre a et afii ( 1976) 
descreveram basaltos de cores cinza-escuro, granulação fina a média, 
maciços, com fraturas irregulares a conchoidais e textura granular 
ofltica a suboiltica, constituídos por plagioclásio, clinopiroxenio, bio
tita, uralita e opacos e, como acessório, óxido de ferro. Observaram 
ainda, no centro dos derrames muito espessos, textura e granulação 
própria de diabásios. 

Os arenitos interderrames que ocorrem na área mapeada apresen
tam pequena possança e foram observados com mais freqüência ao 
ongo da serra de São Gabriel. São arenitos quartzosos, finos a mé
dios, de cores róseas, bastante silicificados, maciços, por vezes com 
sutis laminações, bem selecionados, com grãos arredondados a subar
redondados. 

A sul da cidade de Camapuã (Folha SE .21-Z-D) observa-se uma 
faixa estreita de basalto, alterado, de coloração esverdeada, fino, com
pacto, recobrindo a Formação Botucatu. Segundo Corrêa et alii 
(1976) e Schobbenhaus Filho & Oliva (1979), esta ocorrência prolon
gar-se-ia pela porção centro:norte da referida Folha até atingir o limite 
setentrional. No presente mapeamento, os trabalhos desenvolvidos na 
região (a norte de São Gabriel do Oeste) não constataram essa distri
buição. Nessa área os arenitos Botucatu já não são mais capeados pelas 
efusivas básicas e sim por arenitos silicificados da Formação Bauru. Na 
Formação Serra Geral são descritas também rochas intrusivas consti· 
tu indo diques e sills; todavia na área estas estruturas não foram reco
nhecidas. 

1.2.11.4.3.5- Origem 

A Formação Serra Geral é considerada o representante do maior vul
canismo basáltico fissura! , continental, do mundo, confo rme mencio
naram entre outros Mendes & Petri (1971) e Loczy & Ladeira (1976). 
Os derrames, de caráter dominantemente básico. se desenvolveram 
sobretudo no período Jurássico-Cretáceo Inferior, em parte concom i
tantes com a deposição dos arenitos Botucatu. Segundo as opiniões de 
Almeida ( 1946a) e Beurlen ( 1956). os principais centros vulcânicos 
não se teriam localizado na borda ocidental da bacia, devido à escassez 
de diques e sills. 

1.2.11.5- Formação Bauru 

1.2.11 .5.1 -Generalidades 

O termo Bauru foi empregado inicialmente por Gonzaga de Campos 
(1905 apud Almeida, 1946a) para os sedimentos areno-calcários do 
"planalto do rio Paraná", no Estado de São Paulo, designando-os 
oomo "Grés de Bauru". Lisboa (1909) foi o primeiro a correlacionar 
os arenitos e arenitos calclferos pós-basálticos que ocorrem no Planal
to de Maracaju com o "arenito Bauru" do planalto basáltico de São 
Paulo. Posteriormente a extensão do Arenito Bauru para a borda oci· 
dental da bacia e suas caracterlsticas nesta área foram constatadas por 
diversos autores, entre os quais destac<YT~·se: Almeida (1946a, 1948a e 
b, 1954 e 1958), Beurlen (1956). Bauer & Largher (1958 apud Oli
v.mi & Ribeiro Filho, 19761. Oliveira & Mühlmann (1965). Gonçalves 
& Schneider ( 1968 e 1970), Vieira (19681. Schobbenhaus Filhoer ali i 
(1975a). Corrêa er alii (1976), Oliva et alii (1979), Schobbenhaus 
Filho & Oliva (1979) e Schobbenhaus Filho & Soares (19791. Diversas 
categorias da nomenclatura estratigráfica foram utilizadas na descrição 
da unidade em eplgrafe, tais como Grés de Bauru, Arenito Bauru, 



Série, Grupo ou Formação Bauru. Esta última é a que tem sido mais 
aplicada, porém, recentemente, Soares et a/ii {1980) propuseram ele
var a Formação Baúru à categoria de grupo no Estado de São Paulo, 
onde seria constituído da base para o topo pelas Formações Caiu á, 
Santo Anastácio, Adamantina e Marília. Inúmeros trabalhos de deta
lhe já foram divulgados a respeito dos sedimentos Bauru, principal
mente no Estado de São Paulo, como por exemplo o de Coimbra 
(1976) que, além de estabelecer uma divisão litoestratigráfica, anali
sou a origem dos sedimentos. 

Schobbenhaus Filho & Oliva (1979) indicaram a sul de Camapuã, 
duvidosamente, a presença da Formação Caiu á, que seria constituída 
por arenitos ortoquartzíticos, finos a médios. friáveis, às vezes si I icifi
cados, bem estratificados, portando estratificações cruzadas eólicas 
As observações efetuadas nesta área, no presente trabalho, não confir
maram essas características litológicas, e os sedimentos ali existentes 
foram interpretados como Formação Bauru Em razão do caráter do 
mapeamento não foi possível reconhecer na área subdivisões na se
qüência Bauru e por isso foi mantida a categoria formação para esse 
pacote sedimentar. 

1.2.11.5.2- Distribuição na área e espessura 

A Formação Bauru ocorre em três grandes áreas distintas que se pro
longam a leste, na Folha SE.22 Goiânia. A principal delas está situada 
na Folha SE.21-X-D, entre a Falha do Rio Correntes (a sul) e as serras 
da Saudade e da Gibóia, a norte, adentrando na Folha SE.21-X-B. 
Nesta área configura relevos de topo plano, pouco dissecados e os 
afloramentos são mais expressivos ao longo dos vales, entre os quais se 
destacam o do ltiquira, o do Ribeirão Comprido e o do rio Correntes. 
A segunda área mais extensa ocorre na Folha SE 21-Z-B, a leste da 
serra das Torrinhas, no interflúvio Taquari-Coxim e a terceira, na 
Folha SE.21-Z-D, entre as serras de São Gabriel e Camapuã. Nesta 
última Folha ocorre também, em área mais restrita, a noroeste de 
Areado. Tanto na área da Folha SE.21-Z-B como na da SE.21-Z·D, os 
sedimentos Bauru foram mais erodidos e configuram diversos relevos 
residuais, tais como os mostrados na Figura 1.30. 

A espessura da Formação Bauru na área é variável. Em superfl"cie 
valores da ordem de 40 m foram encontrados na serra das Torrinhas e 
a noroeste de Areado. Almeida ( 1946a) mencionou, no Planalto de 
Maracaju, na serra da Restinga (a sul da área), uma espessura máxima 
de 250 m para o pacote de sedimentos cretácicos Posteriormente 
Almeida (1958) indicou cerca de 160m desses sedimentos a NE de 
Camapuã. Gonçalves & Schneider ( 1970) constataram a norte da área 
uma espessura total de 220 m, obtida no bloco baixo da Falha de 
Poxoréo. Corrêa et alii (1976) estimaram 100m de espessura para a 
Formação Bauru na serra da Restinga. Em subsuperfl"cie, de acordo 
com Mühlmann et alii (1974), a maior espessura perfurada foi 222m, 
na localidade Pirapozinho, Estado de São Paulo 

1.2.11.5.3- Posição estratigráfica e cronoestratigráfica 

Na área a Formação Bauru recobre em discordância erosiva e/ou li to
lógica as Formações Furnas, Ponta Grossa, Aqu idauana, Palerma, Bo
tucatu e Serra Geral. Com algumas dessas formações também apresen· 
ta contatos tectônicos através de falhamentos normais penecontempo
râneos e/ou posteriores à sua deposição. Este tipo de relação é bem 
evidenciado, entre outros locais, nas imediações de ltiquira e na Falha 
do Rio Correntes. Sobre ela desenvolveram-se a Cobertura Detrito
Laterftica e aluviões holocênicas 

Além de recobrir os derrames basálticos Serra Geral {Juracretá
cicos) a Formação Bauru tem sua posição cronoestratigráfica no Cre
táceo Superior, alicerçada pelo conteúdo fossilífero, representado, se
gundo Mendes & Petri (1971 ), por fauna reptiliana (crocodilianos, 
quelônios, dinossauros), peixes, moluscos Oamelibrânquios e gastró
podes) e plantas (dicotiledôneas, coníferas e oogônios de algas carófi
tas). 

1.2.11.5.4- Litologias e estruturas 

A Formação Bauru apresenta uma composição litológica diversificada 
que inclui conglomerados, arenitos quartzosos, arenitos calcíferos, sil
titos, níveis de sílex e de calcários, os quais parecem refletir mudanças 
no ambiente de deposição (continental) ou na área fonte, bem como 
influências tectônicas. Os conglomerados ocorrem em diferentes nf-

veis estratigráficos, com mais freqüência na base. São constituídos 
principalmente por seixos de quartzo e de arenito silicificado, às vezes 
de basalto alterado, geralmente arredondados, dispersos em matriz 
arenosa ou arena-argilosa de coloração vermelha, mal selecionada 
Quase sempre estão silicificados. Nas imediações de ltiquira, por 
exemplo, observou-se um nível conglomerátlco com cerca de 1 m de 
espessura, contendo também nódulos (?) silicosos achatados, interca
lado a arenito quartzoso. A sul da área, na Folha SF 21-X-B, no 
Planalto de Maracaju, existem depósitos conglomeráticos silicificados, 
com espessuras da ordem de 4 a 5 m, que se prestam a construção 
civil. 

Os arenitos quartzosos são os tipos I itológicos mais comuns. Apre
sentam colorações rósea, vermelha e esbranquiçada (quando altera
dos), granulação fina a média, com grãos subangulosos a subarredon
dados e estnitificação plano-paralela, laminar ou em bancos, estes com 
aspecto maciço. Subordinadamente ocorrem estratificações cruzadas 
São freqüentes as intercalações de níveis mais grosseiros de conglome
rados e de silexitos e ainda a presença de grânulos e seixos de quart
zo, dispostos aleatoriamente. Muitos desses arenitos contêm grãos 
feldspáticos alterados, que lhes atribuem um aspecto pintalgado de 
branco. Estes arenitos em vários locais se apresentam calc1feros, com 
colorações róseas ou esbranquiçadas. Com este tipo de cimento foram 
vistos mais amiúde no interflúvio Taquari-Coxim. · 

Os siltitos são raros, geralmente formam camadas delgadas interca 
ladas nos arenitos e têm coloração vermelha Os níveis de sílex tam
bém são delgados, com espessura média em torno de 10 em, podendo 
atingir até 40 em, como visto na região de ltiqu ira. São de coloração 
esbranquiçada e constituem, via de regra, lentes Os calcários ou calcá
rios arenosos não foram descritos no presente mapeamento, mas sua 
existência na região da borda noroeste da bacia foi constatada, entre 
outros, por Gonçalves & Schneider (1970) e Olivatti & Ribeiro Filho 
{1976) 

Conforme mencionaram Almeida (1946a), Beurlen (1956) e Cor
rêa et alii (1976), entre outros, verificam-se localmente depósitos resi· 
duais arenosos e conglomeráticos inconsolidados, no topo dos relevos 
da Formação Bauru Esses detritos, principalmente os mais grosseiros, 
representam a desagregação dos sedimentos Bauru in si tu. Nas áreas 
próximas dos derrames basálticos, tal como observaram Corrêa et a/ii 
(op cit. ), as areias e cascalhos têm maior percentagem de silte e argila 

Na porção sudeste da Folha SE.21-Z-D, Schobbenhaus Filho & 
Oliva (1979) indicaram duvidosamente a presença da Formação Caiuá 
Nesta área foram constatados arenitos finos, bastante silicificados, 
maciços e laminados, com cores esbranquiçadas a róseas, por vezes 
ferruginosos e fraturados. As características desses sedimentos asseme· 
lham-se mais aos da Formação Bauru do que aos da Formação Caiu á 
Além disso, como já havia alertado Beurlen (1956), nessa região ocor
rem depósitos de cascalho superficiais, que são comumente relaciona· 
dos à alteração dos conglomerados da Formação Bauru 

1.2.11.5.5 -Ambiente de sedimentação 

As características dos sedimentos Bauru e seu conteúdo fossil ífero 
indicam ambiente de deposição continental, fluvial e lacustre, fato acei
to unanimemente. Distinguem-se, conforme mencionaram Gonçalves 
& Schneider {1970), entre outros, depósitos de planície de inundação 
e deltaicos. Estes autores também admitiram influências tectônicas 
durante a sedimentação que teriam condicionado localmente a distri
buição dos depósitos. As condições climáticas de acordo com Arid 
(1973 apud Coimbra, 1976) também variaram no decorrer da sedi
mentação. Inicialmente o clima teria sido úmido, com alternância de 
fases secas, sendo que estas se tornaram depois mais freqüentes, con
forme atesta a presença de nódulos carbonátícos e pelotas de argila, 
no topo da formação {Coimbra, 1976) 

1.2.12- Intrusivas Ponta do Morro 

1.2.12.1 -Generalidades 

As rochas que fazem parte das Intrusivas Ponta do Morro foram Ini

cialmente descritas por Luz et alii ( 1980). no conjunto denom ínado 
"Intrusivas Ácidas e Intermediárias de Mimoso", ao qual foi atribuída 
uma possível associação com o evento magmátíco do Granito São 
Vicente. O trabalho desenvolvido pelo Projeto RADAMBRASIL na 
área daquele conjunto, conforme relatado no ítem 1.2.9 7, constatou 
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ser o mesmo integrado por duas seqüências de rochas ígneas, física e 
geocronologicamente distintas. As Intrusivas Ponta do Morro repre
sentam a associação das rochas de composição dominantemente alcali
na, que inclui granitos, quartzo monzonitos, sienitos pórfiros, micros
sienitos e nordmarkitos. Este conjunto apresentou idade radiométrica 
cretácica, excluindo-o de uma origem relacionada ao episódio das in
trusões graníticas cambroordovicianas Assim sendo, e em face da sua 
mapeabilidade, foi-lhe dado um tratamento de unidade litoestratigrá
fica, sob a denominação Intrusivas Ponta do Morro O termo geográ
fico é do próprio lugar onde as rochas se encontram, configurando 
elevações, uma das quais com extremidade mais proeminente em reta
cão ao conjunto. O local, situado à margem direita do rio Mutum ou 
Madeira, 2 km a jusante da foz do ribeirão Água Branca, é conhecido 
como Ponta do Morro. Este nome também foi atribuído à fazenda 
mais próxima, cuja sede fica à margem esquerda do rio Mutum ou 
Madeira. 

1.2 12.2 - Distribuição na área 

As Intrusivas Ponta do Morro possuem ocorrência limitada, ocupando 
área aproximada de 7 km 2

, distante cerca de 2 km a sudeste da 
porção meridional da serra de Mimoso (Folha SE.21-X-Al. Tal como 
mostra a Figura 1.11, constituem elevações, nas quais as cotas mais 
elevadas são sustentadas por metarenitos do Grupo Cuiabá, configu
rando, grosseiramente, uma ferradura 

1.2.12.3 -Posição estratigráfica 

As rochas em questão introduziram-se em metassedimentos do Grupo 
Cuiabá soerguendo-os sem afetar significativamente seu padrão estru
tural Este fato, constatado anteriormente por Luz et ali i ( 1980), é 
indicado pela presença de metarenitos do Grupo Cuiabá no topo das 
elevações, em forma de pendentes de teto (Fig 1 24) Também são 
encontrados hornfe/s e, eventualmente, xenólitos de composição me
tassedimentar, os quais evidenciam a presença de auréola de metamor
fismo de contato. Além do contato discordante com os metassedimen
tos do Grupo Cuiabá, as Intrusivas Ponta do Morro são recobertas por 
sedimentos quaternários. Provavelmente já constituíam altos topográ
ficos no final do Terciário, pois seus fragmentos são encontrados nos 
depósitos coluviais adjacentes. 

1.2.12.4- Geocronologia 

O Projeto RADAMBRASI L deu tratamento geocronológico a estas 
rochas, e foram datadas três amostras pelo método Rb/Sr, tal como 
indicado na Tabela 1.1 Estas análises permitiram a elaboração de uma 
isócrona com 84 ± 6 MA e razão inicial 0,709 ± 0,002 (Fig. 1.33) 
Esta isócrona, apesar de contar com apenas três pontos, possui confia
bit idade, considerando-se a colinearidade dos pontos analisados, bem 
como sua boa distribuição espacial 

A idade obtida para as Intrusivas Ponta do Morro é comparável 
com a de outros maciços alcalinos existentes a nordeste da área, no 
Estado de Goiás, tais como os de Santa Fé (± 85 MA, Barbour et alii, 
1979), !porá (± 78 MA, Danni, 1974). Santo Antônio da Barra(± 85 
MA, Hasui; Cartner-Dyer; lwanuch, 1971) e Montes Claros(± 89 MA, 
Figueiredo & Penna, 1973 e Schobbenhaus Filho et ali i, 1975b). Estes 
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Fig 1 33- lsócrona Rb/Sr de referência Intrusivas Ponta do Morro 
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dados permitem afirmar que os complexos ígneos que constituem o 
Grupo !porá e as Intrusivas Ponta do Morro foram formados à mesma 
época, ou seja, no Cretáceo Superior 

1.2.12.5- Litologias e petrografia 

As litologias encontradas variam em composição, textura e cor, aflo
rando em forma de blocos, matacões e lajedos por vezes com esfolia
ção esferoidal Foram caracterizados: granitos, quartzo monzonitos, 
sienitos pórfiros, microssienitos e nordmarkitos. Todas estas rochas 
apresentam aspecto maciço, estão fraturadas segundo direções NE e 
NO, com mergulhos verticalizados. Os principais litótipos encontrados 
foram descritos macro e microscopicamente, conforme se relata a 
seguir: 

A) Granito - Em amostra de mão a rocha possui coloração cinza
claro, estrutura maciça e composição à base de: quartzo, feldspato, 
biotita e anfibólio. Ao microscópio mostra textura xenomórfica, gra
nulacão fina a média e assembléia mineralógica formada por ortoclá
sio, ~ligoclásio, quartzo, biotita, anfibólio, opaco e minerais de argila. 
O ortoclásio, geralmente pertítico, mostra processo de desmistura e 
em alguns casos contém inclusões de plagioclásio, de quartzo e, mais 
raramente, de ortoclásio. Às vezes apresenta-se com macia Carlsbad. O 
oligoclásio, subordinado ao ortoclásio, possui granulação fina e quase 
sempre está parcialmente incluso no feldspato alcalino, ou com des
mistu ra. O quartzo, em grãos anédricos, fraturados, ocupa posição 
intergranular. A biotita representa o produto de alteração da horn
blenda, enquanto os minerais argilosos provêm da alteração dos felds
patos. Pequenos cristais de hornblenda podem ser ainda observados 
inclusos no ortoclásio. Os opacos e óxido de ferro ocupam preferen
cialmente as fraturas e são derivados da biotita e da hornblenda. 

B) Quartzo monzonito - Macroscopicamente apresenta coloração es
verdeada, textura porfirítica, exibindo fenocristais de feldspato, imer
sos em matriz feldspática, com quartzo e máficos Ao microscópio, 
conforme descrição de Luz et ali i ( 1980) mostra textura granular, 
com raros fenocristais de feldspato potássico pertítico e de pla
gioclásio, imersos em matriz de granulação média, formada por 
feldspatos, quartzo, hornblenda, biotita e ortopiroxênio Os fenocris
tais de plagioclásio apresentam-se em cristais tabulares zonados, su
beuédricos e euédricos e com geminações Albita e Albita-Carlsbad 
Por vezes mostram bordas de feldspato K e geralmente estão pouco 
sericitizados. Os fenocristais de feldspato potássico pertítico exibem
se anédricos a subeuédricos e também pouco alterados Na matriz são 
encontrados cristais de plagioclásio bem formados, cristais anédricos 
de microclínio, cristais anédricos ou em forma de cunha de quartzo, 
cristais de hornblenda contendo inclusões de quartzo e de plagioclásio 
e núcleos de piroxênio, I ameias de biotita titanífera e cristais subeué
dricos de ortopiroxênio Os máficos dispõem-se esparsamente e em 
agregados e a eles se associam cristais de apatita, titanita e zircão 

C) Sienitos- Foram caracterizadas três variedades: 

I. Sienito pórfiro- De acordo com Luz etalii (1980) a rocha apresen
ta-se com coloração cinza-róseo, maciça, textura porfirítica, com fe
nocristais de feldspato imersos em matriz formada por feldspato e 
anfibólio. Em seção delgada aqueles autores identificaram os fenocris
tais como de feldspato K pertítico e de plagioclásio Os primeiros 
possuem formas anédricas a subeuédricas, são pertlticos, mostram ge
minação Albita/Periclíneo, às vezes Carlsbad microclinizada e estão 
parcialmente alterados em argila-minerais. Os fenocristais de plagioclá
sio ocorrem como cristais euédricos a subeuédricos, com bordas de 
feldspato K (textura anti-rapakivi), zonados e pouco sericitizados. Na 
matriz foram observados cristais subeuédricos de clinopiroxênio, tan
to I ímpidos como parcialmente uralitizados, cristais de feldspato só
dio-potássico, cristais tabulares de plagioclásio, cristais euédricos de 
hornblenda, cristais de quartzo em forma de cunha, poucas I ameias de 
biotita e cristais anédricos de opacos Normalmente agrupados são 
encontrados máficos com pontuações de apatita, zircão, titanita e 
opaco, associados. 

11. Microssienito - Em amostra de mão apresenta-se maciça, com 
coloração esverdeada, granulação fina, contendo fenocristais de felds
pato K Ao microscópio mostra textura heterogranular xenomórfica e 



assembléia mineralógica formada por: ortoclásio pertítico, quartzo, 
plagioclásio, piroxênio sódico, hornblenda, riebeckita, opaco, titanita, 
apatita, óxido de ferro e zircão. O ortoclásio, com formas anédricas e 
contatos interpenetrantes, representa o principal componente e mos
tra o processo de desmistura generalizado. Alguns cristais apresentam
se maclados segundo a lei Carlsbad. O quartzo, em finos grãos anédri
cos, ocupa posição intergranular assim como o plagioclásio. A associa
ção máfica principal encontra-se representada por hornblenda, seguida 
de piroxênio sádico da série aegirina-augita e da riebeckita. O piroxê
nio, em cristais anédricos de granulação fina, mostra-se constantemen
te associado à hornblenda; esta última tem opacos e riebeckita como 
seus produtos derivados. 

111. Nordmarkito - Em amostra de mão é uma rocha de coloração 
cinza-esbranquiçado, textura fanerítica grosseira, e composição mine
ralógica à base de: feldspato, quartzo, biotita e opacos. Em observação 
microscópica é caracterizada por textura alotriomórfica a h ipidiomór
fica de granulação grosseira, cataclasada, constituída quase que total
mente por feldspato alcalino e quartzo, com pontuações esporádicas 
de biotita, clorita e opacos. O feldspato alcalino é o componente mais 
abundante, representado por ortoclásio pertítico, com formas anédri
cas variadas e alguns grãos subeuédricos constantemente maclados se 
gundo a lei Carlsbad, com processos de desestabilidade do plagioclá
sio/álcali-feldspato (desmistura). Pequenos grãos de ortoclásio podem 
apresentar-se inclusos no quartzo. O quartzo, em cristais anédricos, 
com granulação fina a média, ocupa os espaços intergranulares ou 
intersticiais do feldspato. A biotita é encontrada preferencialmente 
em posição intergranular em raras I ameias anédricas, podendo consti
tuir pequenas concentrações em associação com opacos e clorita, esta 
última produto derivado da biotita. A Estampa 1.XIIl B ilustra alguns 
aspectos de um nordmarkito. Em algumas amostras de sienito consta
taram-se xenólitos de rochas vulcânicas. Um desses xenólitos, mostra
do na Estampa 1.XIV A, foi classificado como traquiandesito. 

1.2.13- Depósitos Cenozóicos 

1.2.13.1 -Generalidades 

Cerca de 70% da área total mapeada é ocupada por acumulações 
eluviais, coluviais e aluviais, que registram eventos geológicos ocor
ridos na região desde o Terciário Superior. Essas acumulações consti
tuem unidades litoestratigráficas e/ou formações superficiais e se dis
tribuem principalmente nas seguintes unidades geomorfológicas: De
pressão do Rio Paraguai, Planícies e Pantanais Mato-Grossenses, Pla
naltos dos Guimarães, do Taquari-ltiquira e Maracaju-Campo Gran
de e, em área restrita, na Depressão do Guaporé (vide 2 - GeomorfÕio
gia). Na Depressão do Rio Paraguai, que comporta internamente as 
Planícies e Pantanais Mato-Grossenses, são encontrados sedimentos 
quaternários antigos e atuais que constituem as Formações Xaraiés e 
Pantanal, os Depósitos Detríticos e as Aluviões Holocênicas (lndife
renciadas ou Antigas e Atuais). Na Depressão do Guaporé têm-se a 
Formação Guaporé e Aluviões Holocênicas e nos planaltos ocorre, em 
áreas descontínuas, a Cobertura Detrito-Laterítica terciário-quater
nária, considerada unidade edafoestratigráfica e, ao longo dos princi
pais drenas, Aluviões Atuais. Cada um dos depósitos mencionados 
tem características que permitem individualizá-los tanto na imagem de 
radar como em fotografias aéreas ou imagens Landsat e são reconhe
cidos no campo. 

Anteriormente os depósitos cenozóicos da Depressão do Rio Para
guai e das Planicies e Pantanais Mato-Grossenses haviam sido tratados 
individualmente, sobretudo por Almeida (1945, 1964a e 1965a). Po
rém em trabalhos recentes, com exceção da Formação Xaraiés e de 
alguns depósitos coluvionários, os demais foram considerados dentro 
de uma mesma unidade - a Formação Pantanal. Todavia, com base 
nos dados disponíveis e na análise integrada das observações efetuadas 
no presente mapeamento pelas equipes de geólogos, geomorfólogos e 
pedólogos, propôs-se outra adequação a esta unidade, a qual examina 
o conjunto de características que individualizam seus depósitos, con
forme será abordado a seguir. 

1.2.13.2- Cobertura Detrito-Laterítica 

1.2.13.2.1 -Generalidades 

Nos Planaltos dos Guimarães, do Taquari-ltiquira e de Maracaju-Cam
po Grande, são encontrados sedimentos arenosos com horizontes ia-

teríticos sobre diversas unidades litoestratigráficas da Bacia Sedimen
tar do Paraná. Essas acumulações distribuem-se geralmente nos inter
flúvios mais elevados, e os iateritos constituem quase sempre depósi
tos eiuviais. Localmente nos mesmos horizontes, constatam-se acumu
lações conglomeráticas lenticulares, provavelmente de origem aquosa. 

Vários pesquisadores percorreram a região daqueles planaltos, em 
diversas ocasiões desde o século passado, quando se efetuaram algu
mas expedições científicas objetivando conhecer os recursos naturais 
da região e estabelecer vias de acesso. Muitos estudos geológicos e 
geomorfológicos, principalmente no Planalto dos Guimarães, foram 
executados com mais detalhe neste século. Dentre estes podem ser 
mencionados RO'xo (1937), Erichsen & Lêifgren (1940), Almeida 
(194Ba, 1948b, 1954 e 1959) e Beurlen (1959). Este último autor 
admitiu na região a atuação de um processo de aplanamento pós-triás
sico e a existência de uma capa sedimentar de origem fluviolacustre, 
que correlacionou com os depósitos da Formação Bauru. 

Na década de sessenta a PETROBRÁS executou vários levanta
mentos geológicos na borda noroeste da Bacia Sedimentar do Para
ná e os sedimentos dos topos dos planaltos foram incluídos numa 
formação de cobertura. O primeiro deles, Oliveira (1964bl. denomi
nou esses sedimentos informalmente como Formação Superior e des
creveu-os como arenitos argilosos avermelhados, quase sempre lateri
zados, com presença de "corpos nodulares ou concrecionários irregu
lares de canga", argilosos (na região de Cachoeirinha, Chapada dos 
Guimarães) e localmente, conglomerados, aos quais sugeriu semelhan
ça com depósitos aluvionários recentes. Este autor destacou ainda a 
presença de um solo argiloso e impermeável, com coloração verme
lho-e~curo e aceitou as características de origem, idade e correlação 
com a Formação Bauru, conforme propostas por Beurlen (1959). 

Oliveira & Mühlmann (1965), também da PETROBRÁS, consta
taram igualmente a formação sedimentar descrita por Oliveira (1964b) 
no Planalto dos Guimarães e a denominaram informalmente Unidade 
C, atribuindo-lhe idade cretácica superior ou terciária, com base em re
lações estratigráficas. O mesmo tratamento foi mantido em outros 
levantamentos da PETROBRÁS, feitos por Gonçalves & Schneider 
(1968) e Vieira (1968). Posteriormente Gonçalves & Schneider (1970) 
propuseram a denominação Cachoeirinha para os sedimentos incluídos 
na Unidade C dos trabalhos anteriores da PETROBRÁS. Estes autores 
indicaram como seção-tipo daquela formação a localidade Cachoeiri
nha, situada a cerca de 30 km a norte de Poxoréo, nas proximidades da 
rodovia BR-070 (ex. BR-41 ). No local a seqüência é constituída rio to
po por materiais arena-argilosos inconsolidados, que recobrem argilitos 
cinza com estratificação incipiente e arenitos com níveis conglomerá
ticos. Para esta formação Gonçalves & Schneider (1970) indicaram 
80 m de espessura na seção-tipo e atribuíram idade terciária. 

A denominação Formação Cachoeirinha foi mantida por Corrêa 
et alii (1976), no Planalto de Maracaju-Campo Grande, com as mes
mas características referidas por Gonçalves & Schneider (1970). 
Olivatti & Ribeiro Filho (1976) reconheceram que os depósitos de 
cobertura dos chapadões do Planalto dos Guimarães seriam uma uni
dade edafoestratigráfica, tal como a que ocorre na Chapada dos Pa
recis, a qual foi caracterizada por Figueiredo & Olivatti (1974) no 
Projeto Alto Guaporé, sob a denominação Unidade Terciário-Quater
nária Detrito-Laterítica. 

A seção-tipo da unidade edafoestratigráfica descrita por Figueire
do & Olivatti (op. cit.) está situada na borda da Chapada dos Parecis, 
na altura do Km 455 da rodovia BR-364 (sentido Cuiabá-Porto Ve
lho), próximo da torre de retransmissão da EMBRATEL. Nessa se
ção distinguem-se quatro horizontes, com as seguintes particularida
des, do topo para a base: 1 -solo argila-arenoso vermelho, com con
creções ferruginosas arredondadas; 2 - horizonte pisolítico com blo
cos de concreções lateríticas (cangas), com destaque topográfico; 
3 - horizonte mosqueado com argilas de cores variegadas, arenosas; e 
4 - horizonte formado por rochas subjacentes alteradas (areias do 
topo do Grupo Parecis). Oliva et alii (1979) e Schobbenhaus Filho 
& Oliva (1979) mapearam os sedimentos arenosos e os lateritos en
contrados nos topos dos Planaltos da borda noroeste da Bacia Sedi
mentar do Paraná, como "Cobertura Detrítico-Laterítica e/ou Areno
sa (TQ) associada à Formação Cachoeirinha (Tch)". Nesta unidade 
cujo título evidencia dificuldades na sua caracterização, foram descri: 
tos "sedimentos inconsolidados, castanho-avermelhados, com leitos 
de seixos basais, parcialmente laterizados, preservados em superfície 
de aplainamento". 
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Nos levantamentos geológicos realizados pelo Projeto RADAMBRA
SIL na área das Folhas SD.21 Cuiabá, SE.21 Corumbá e parte da SE.20, 
constatou-se que os depósitos de cobertura dos Planaltos dos Guima
rães, do Taquari-ltiquira e de Maracaju-Campo Grande têm mais ca
racterísticas de uma unidade edafoestratigráfica, semelhante à que ocor
re na Chapada dos Parecis, do que com uma formação sedimentar de ori
gem fluviolacustre, pouco espessa, como admitiram vários autores. Per
correu-se em mais de uma ocasião a seção-tipo da Formação Cachoeiri
nha de Gonçalyes & Schneider ( 1970), uma das quais na companhia do 
geólogo João lt?l_c> Ghignone. Segundo a opinião deste geólogo, os sedi
mentos Cachoemnha representariam depósitos de planície de inunda
ção com distribuição restrita, não mapeável em escala de formação. 
O que se constatou na maior parte da área anteriormente mapeada co
mo Formação Cachoeirinha foram elúvios e colúvios, quase sempre 
sustentados por níveis lateríticos. 

Os dados coletados no presente mapeamento levam a admitir que 
os depósitos de cobertura lateritizados, que ocorrem nos chapadões 
da borda ocidental da Bacia Sedimentar do Paraná, constituem uma 
unidade edafoestratigráfica. Todavia não está excluída a possibilidade 
de que ocorram associados sedimentos fluviais antigos, que poderiam 
estar preenchendo irregularidades na superfície aplanada. 

1.2.13.2.2- Distribuição na área e espessura 

A Cobertura Detrito-Laterítica apresenta uma distribuição descontí
nua na área mapeada, ocupando geralmente os relevos de cotas mais 
altas dos planaltos, que se caracterizam por formas de topo plano. Na 
imagem de radar, conforme ilustram as Figuras 1 11 e 1 31, essas 
áreas mostram uma textura lisa, de coloração cinza, onde ocorre uma 
cobertura vegetal de cerrado ralo. A principal área de distribuição dos 
depósitos lateríticos situa-se no Planalto do Taquari-ltiquira, onde 
chegam a formar localmente quebras topográficas. Duas ocorrências 
grandes situam-se, respectivamente, a sul desta área, na região de São 
Gabriel do Oeste (Folha SE.21-Z-D) e a norte, no Planalto dos Gui
marães, entre a margem direita do rio São Lourenço e a serra de São 
Jerônimo (Folha SE.21-X-B). 

No topo da serra Solteira, a qual constitui amplo relevo residual si
tuado no interflúvio dos rios Piquiri e I tiquira, em meio aos sedimentos 
da Formação Pantanal, também são encontrados. A Cobertura Detrito
Laterítica aparece ainda como pequenas manchas, na escala do mapa, na 
região de Rondonópolis A disposição interrompida dos depósitos 
lateríticos só pode ser explicada pela atuação de processos erosivos, 
posteriormente à sua formação. 

Na área mapeada a espessura dessa unidade oscila entre 1 O e 40 m. 
Nas bordas das serras de São Jerônimo e São Gabriel foi constatada 
possança média de 1 O m, enquanto que na serra de Petrovina atinge 
espessura máxima, com valores da ordem de 40 m. Corrêa et alii 
(1976) admitiram para a "Formação Cachoeirinha", no Planalto de 
Maracaju-Campo Grande, uma espessura não superior a 30 m. 

1.2.13.2.3 -Posição estratigráfica e cronoestratigráfica 

Os horizontes lateríticos são verificados sobre todas as unidades li
toestratigráficas da Bacia Sedimentar do Paraná, na área, quais sejam, 
as Formações Furnas, Ponta Grossa, Aquidauana, Palerma, Botucatu, 
Serra Geral e Bauru. Como não existem registros fósseis conhecidos 
nesses depósitos que pudessem indicar uma idade segura, seu posicio
namento cronoestratigráfico é sugerido através de evidências morfoló
gicas. O fato da Cobertura Detrito-Laterítica existir sobreposta a rochas 
de diferentes idades, em áreas de topografia plana, levou vários auto
res a supor que se desenvolveu em uma superfície de erosão. Provavel
mente esta superHcie é pós-cretácica, visto que os sedimentos subjacen
tes mais novos -a Formação Bauru -são do Cretáceo. 

A idade atribuída a essa cobertura como Formação Cachoeirinha 
foi terciária. Considerando-se a correlação dos depósitos lateríticos da 
área com os da unidade edafoestratigráfica mapeada por Figueiredo 
& Olivatti (1974) na Chapada dos Parecis, a idade será terciário-qua
ternária. A questão da idade desses depósitos ainda não está perfeita
mente esclarecida. Por se tratar possivelmente de uma formação super
ficial, que é objeto de estudos da Geomorfologia, dever-se-ão empre
gar parâmetros específicos que não foram utilizados no presente ma
peamento. 
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1.2.13.2.4- Litologias 

Por se situarem em áreas planas que configuram extensos chapadões, 
os afloramentos representativos da Cobertura Detrito-Laterítica são 
escassos. As melhores exposições verificam-se nas quebras topográfi
cas, em cortes de estrada e em áreas escavadas tanto por correnteza 
como por ação antrópica. Nos interflúvios sua presença é indicada ge
ralmente por concreções limoníticas do tipo "piçarra" associadas a 
um solo argila-arenoso vermelho. As concreções limoníticas apresen
tam formas arredondadas e diâmetros médios em torno de 0,5 a 1 em, 
e constituem também agregados nodulares representados como peque
nos blocos. 

Nas quebras topográficas, geralmente ocasionadas por erosão re
montante, constatam-se bancos concrecionários métricos que chegam 
a formar pequenas escarpas. Vários exemplos dessas estruturas ocor
rem no vale do rio Correntes, nas cabeceiras de diversos de seus afluen
tes. O contato com as formações subjacentes é observado normalmen
te nessas quebras, porém muitas vezes os detritos lateríticos rolaram, 
recobrindo-as. Os limites da maior parte das áreas de Cobertura Detri
to-Laterítica mapeadas indicaram-se como contato aproximado por 
não existirem quebras de relevo expressivas. Os interflúvios onde ocor
rem mostram, via de regra, encostas com declividade muito suave, indi
cando baixo aprofundamento da drenagem. 

Seções completas dos depósitos lateríticos, que permitiram carac
terizá-los como unidade edafoestratigráfica, foram descritas em cortes 
de estrada. No topo da serra da Petrovina (Fig. 1.31 ), nas laterais da 
rodovia BR-364, o perfil tem cerca de 40 m de espessura e contém 
três horizontes, com as seguintes características: 

Horizonte inferior - Areias inconsolidadas, argilas de cores varie
gadas e mosqueadas e concreções limoníticas indicando produtos de 
alteração dos arenitos da Formação Aquidauana Cerca de 1 O m de 
espessura. 

Horizonte médio - Espessos lateritos ferruginosos, concrecioná
rios, com grãos e grânulos de quartzo hialino e eventualmente com 
seixos de quartzo leitoso. Cerca de 10-15 m de espessura. 

Horizonte superior - Solo argila-arenoso, marrom-avermelhado, 
com concreções ferruginosas. Até 20m de espessura. 

Seções com características similares, mas de menor espessura, fo
ram vistas na serra de São Gabriel. 

Comparando-se as descrições destes horizontes lateríticos da área 
com os referidos por Figueiredo & Olivatti (1974) e outros, na Cha
pada dos Parecis, constatam-se estreitas similaridades. Verifica-se que 
os horizontes 3 e 4 de Figueiredo & Olivatti (1974) podem ser in
clu idos no, aqui considerado, horizonte inferior. Igualmente inclui
das na Cobertura Detrito-Laterítica, podem ser achadas acumulações 
conglomeráticas lenticulares, cujas características permitem interpre
tá-las como depósitos residuais de paleocorrentes. Existem referências 
a tais depósitos a norte da área, na seção-tipo da Formação Cachoeiri
nha, indicada por Gonçalves & Schneider (1970). Na Folha SE.21 
Corumbá não foram constatados. A sul de São Gabriel do Oeste, em 
área anteriormente mapeada como Formação Cachoeirinha por 
Corrêa et alii (1976), constataram-se depósitos conglomeráticos imer
sos em uma capa laterizada, de coloração marrom, argilosa e aspecto 
concrecionário, que são tfpicos conglomerados silicificados da For
mação Bauru. 

1.2.13.2.5 -Origem 

A Cobertura Detrito-Laterftica mapeada, estabelecida como unidade 
edafoestratigráfica, evoluiu por processos pedogenéticos a partir de 
uma superffcie aplanada pós-cretácica Teria sido necessário, conrorme 
a opinião de Ross & Santos (1982), uma alternância de climas secos 
e úmidos para que se formassem espessas bancadas concrecionárias. 
A presença local de lentes conglomeráticas nos horizontes lateríticos 
poderá indicar provavelmente uma sedimentação fluvial temporária, 
do tipo torrencial(?), que é comum em clima seco ou semi-árido. 

1.2.13.3 - Depósitos detríticos 

1.2.13.3.1 - Generalidades 

Sob esta denominação foram mapeados elúvios, colúvios, alúvios e 
lateritos ferruginosos que ocorrem nas áreas pediplanadas da Depres
são do Rio Paraguai, circundando as serras e inselbergs da Folha. 



Por constituírem formações superficiais, objeto de estudo da Geomor
fologia, os dados geológicos disponíveis foram analisados com a equi
pe de geomorfólogos do Projeto RADAMBRASIL, soo a orientação da 
Prof~ Margarida Maria Penteado-Drellana, a qual sugeriu o nome De
pósitos Detríticos para todo o conjunto 

As acumulações aqui consideradas são tidas como depósitos qua
ternários antigos, formados sob condições climáticas distintas da atual. 
Suas origens provavelmente remontam à época da abertura da Depres
são do Rio Paraguai e da elaboração do Pediplano Pliopleistocênico, 
quando dominava na região um clima semi-árido sujeito a chuvas tor
renciais. E: provável também que tenham se desenvolvido e/ou sofrido 
interferências, no decorrer do Pleistoceno, de processos erosivos em 
função das oscilações climáticas. A última variação climática pleisto
cênica teria permitido na área formarem-se os grandes leques aluviais 
que compõem o nível superior da Formação Pantanal Aqueles leques 
evidenciam agentes torrenciais de deposição, atribuíveis a um clima 
semi-árido, o qual tornaria possível a elaboração de depósitos detrí
ticos similares aos que serão descritos neste item. Estudos de deta
lhe dessas formações superficiais, que não foram objeto do presente 
mapeamento, poderão talvez identificar várias seqüências litoestra
tigráficas, tal como o fizeram, por exemplo, Moura & Meis (1980) 
para os depósitos de encostas quaternários do médio-baixo vale do 
rio Paraíba do Sul, em parte dos Estados de Minas Gerais e Rio de 
Janeiro. 

A idade quaternária antiga atribu ida aos Depósitos Detríticos rela
ciona-se às fases erosivas que devem ter atuado na região após a aber
tura da Depressão do Rio Paraguai e às particularidades dos sedimen
tos, em sua maioria colúvio-aluviais. O caráter conglomerático desses 
depósitos não é observado com a mesma freqüência nas acumulações 
holocênicas; os fragmentos rudáceos estão envoltos por cimento ferru
ginoso, há solos recobrindo-os e ainda estão sendo ravinados no clima 
atual Localmente sobre esses sedimentos colúvio-aluviais encontram
se blocos e matacões soltos, evidenciando processos erosivos recentes 
atuando nas escarpas. Os elúvios e os lateritos ferruginosos represen
tam paleossolos e são achados mais amiúde nas áreas aplanadas adja
centes e/ou de afloramentos das rochas do Complexo Xingu, da For
mação Fortuna e do Grupo Cuiabá. Os aspectos morfológicos dos 
Depósitos Detríticos são facilmente identificáveis nas imagens de 
radar e suas características litológicas serão descritas separadamente 
a seguir. 

1.2.13.3.2- Coluviões-aluviões 

A maior parte da área mapeada como Depósitos Detríticos é formada 
por acumulações colúvio-aluviais que configuram pedimentos típi
cos, como o ilustrado na Estampa 1.XIV B. Os depósitos colúvio-alu
viais são abordados conjuntamente pelo fato de ocorrerem quase sem
pre associados e não ser fácil a separação entre colúvios e alúvios devido 
à escala do mapeamento Acham-se distribuídos nas periferias dos rele
vos montanhosos, tais como no sopé das serras do Baú (F ig. 1. 7), da (n
sua, do Bonfim (Fig. 1.15), de Jacadigo, Urucum-Santa Cruz-Rabi
chão (Fig. 1 4), da Província Serrana (Fig. 1.13), de Mimoso (Fig 
1.11), de São Jerônimo, do Pantanal e de Maracaju. As três últimas 
serras delimitam na área a borda ocidental da Bacia Sedimentar do 
Paraná e os depósitos detríticos a elas associadas representam cones de 
dejeção coalescentes (Fig. 1.34) Apenas ao redor dos altos relevos 
que formam a serra de Jacadigo e o maciço de Urucum, a sul de Co
rumbá, individualizaram-se os colúvios, em face da sua importância 
econômica. Essas acumulações delimitadas na imagem de radar (Fig. 
1.4) receberam no Mapa Geológico a sigla mf, representativa de seu 
principal constituinte: minério de ferro. 

Os colúvios da região de Urucum foram denominados por Almeida 
(1945) de depósitos de talude ou brechas de talude e mostram o 
aspecto morfológico visto na Estampa 1.XIV B. Estão delimitados 
entre a base das escarpas e as áreas de sedimentos das Formações Pan
tanal e Xaraiés e recobrem geralmente rochas da Formação Urucum e 
do Complexo Rio Apa. São formados por fragmentos dominantemen
te angulosos, com tamanhos que variam de seixos a matacões, com
postos sobretudo por sedimentos ferríferos oriundos da Formação 
Santa Cruz. Os fragmentos mais comuns são de hematita fitada e dé 
jaspelito ferruginoso e alguns de arcóseo ferruginoso. Por processos 
de lixiviação, a sílica presente nos fragmentos de jaspelito foi reti
rada, aumentando-lhes o teor em ferro, razão pela qual esses depó-

sitos coluviais são considerados o mais rico minério de ferro da região 
Segundo Haralyi & Barbour ( 1975), que cubaram as reservas do 
minério de ferro coluvial em todo o distrito, existem cerca de 1 050 
milhões de toneladas com teor de F e entre 60 e 67% (vide item 1 .5 
- Geologia Econômica). Os fragmentos rudáceos, tal como ilustra 
a Estampa 1.XV A, estão envoltos por uma matriz argilo-arenosa, 
muitas vezes com cimento ferruginoso, formando localmente agre
gados do tipo canga. Um exemplo desse tipo de canga limonitica 
ocorre na fazenda Monjolinho, a leste da morraria Grande, consti
tuindo lajedo no leito da estrada, a cerca de 2 km do entrocamento 
para Albuquerque e a Estação Maria Coelho. Constata-se nos depó
sitos coluviais desta região uma ausência de estratificação ou classifi
cação granulométrica no sentido vertical, porém, no plano horizontal, 
como verificado anteriormente por Almeida ( 1945) e outros, ocorre 
uma diminuição no tamanho dos fragmentos à medida que se afasta 
da base das escarpas, formando então depósitos aluviais A espessura 
dessas acumulações colúvio-aluviais é variável e ainda não foi precisa
da; sabe-se todavia que pode atingir algumas dezenas de metros, pelo 
menos 20 m como referiu Almeida (op. cit ). Esse autor descreveu 
também cangas nos vales suspensos da serra de Santa Cruz, para as 
quais atribuiu idade mais antiga que a dos falhamentos de gravidade 
que atingiram o Grupo Jacadigo, para os quais admitiu idade terciá
ria. Na região, os colúvios de minério de ferro são utilizados ainda na 
construção civil, para pavimentação de estradas. 

Em trabalhos posteriores que realizou na área mapeada e em locais 
vizinhos a ela, Almeida (1964a e 1965a) caracterizou diversos depósi
tos colúvio-aluviais, elúvios e lateritos ferruginosos, que considerou 
também do Quaternário Antigo. Por exemplo, no limite oeste da 
Província Serrana, Almeida ( 1964a) descreveu, nas bordas das serras 
areniticas, extensas formações conglomeráticas elevadas a cerca de 
30 m do nível atual dos rios Jaucoara e Paraguai. Admitiu serem tais 
sedimentos restos de leques aluviais depositados por aqueles rios e ou
tros menores, em tempos idos, sob um clima diverso do atual. Confor
me mencionou aquele autor, são constitu idos por blocos arredonda
dos de arenito Raizama, com diâmetros que podem exceder a um 
metro, dispostos em matriz arenosa grosseira, freqüentemente cimen
tada por hidróxidos férricos. 

Depósitos com características similares aos descritos por Almeida 
( 1964a) foram verificados no presente mapeamento no extremo su I 
da Província Serrana, ocupando áreas aplanadas entre cristas areni· 
ticas e em seu limite leste. Num dos afloramentos observados, situado 
a cerca de 3,5 km a sul da sede da fazenda Acorizal, na estrada para o 
sítio Pedra Branca, encontraram-se na fração rudácea, além de arenitos, 
seixos, blocos e matacões de dolomitos silicificados e de sílex, poro
sos, oriundos provavelmente das rochas da Formação Araras. Todos 
esses fragmentos são arredondados e subarredondados, de esfericidade 
baixa, estão envoltos por matriz arenosa e mostram superfície externa 
limonitizada. Pelas características desse depósito, comparadas com as 
dos sedimentos da Formação Pantanal nas proximidades e pela sua 
localização intermontana, é de se supor que se tenha originado em um 
dos eventos erosivos pré-holocênicos que aplanaram a região, sob con
dições climáticas diferentes da atual. Sedimentos conglomeráticos em 
área plana intermontana também foram vistos em outros locais da 
área mapeada, como por exemplo no vale do ribeirão da Estiva, na 
estrada de acesso aos sítios Buriti Grande e Água Branca (Folha 
SE.21-X-A), e no loteamento Recreio, ao lado do campo de pouso de 
Barão de Mélgaço. Nesses locais os sedimentos recobrem discordante
mente rochas metassedimentares do Grupo Cuiabá. 

Em todos os outros depósitos de talude descritos em diferentes 
locais da área, conforme citaram Dei'Arco & Tarapanoff (1980) e 
Tarapanoff & Pereira ( 1980), constata-se sempre a fração rudácea 
composta por fragmentos das rochas preexistentes no sitio onde 
ocorrem e contida em matriz arenosa mal selecionada, freqüentemen
te com cimento ferruginoso A Estampa 1 .XV B mostra um aspecto 
dessas acumulações existente no sopé do morro do Meio, situado a 
norte de Mimoso, na planície lacustre da Baia Chacororé (Fig. 1.10). 
Aquele depósito, que como os seus congêneres serve de "cascalheira" 
para fins de construção civil, tem no afloramento cerca de 20 m de 
altura. E: composto por seixos a matacões, angulosos a subarredonda
dos, de metarenitos do Grupo Cuiabá. Apresenta pequena extensão 
horizontal, razão por que não foi representado no Mapa Geológico. 
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...... 
Fog. 1.34 - Leque alu~~taldo Taquau. SupenmpOSoçtodaSAiuvoOesAtuatsdo no Taquaroaossedtmentosda Formação Pantanal e aos Do pó$• tos OetrfiiCOsda bOrda octdentat da Bacta 

Sedimentar do Paraná Folha SE21·Z ·B. 

1.2.13.3.3 - Eluviões e lateritos ferruginosos 

Os eluvit5es e os lateritos ferruginosos como já mencionado represen· 
tam paleossolos existentes nas áreas de rochas pré-cambrianas aplana· 
das. Ocorrem também em diversas formações do Fanerozóico mas 
sobre essas não foram considerados. Apenas os formados sobre as 
rochas do Complexo Aio Apa, do Complexo Xingu, da Formação For· 
tuna e do Grupo Cuiabá estão mapeados como Depósitos Detrlticos. 

Como elúvios julgaram-se concreçt5es limonhicas do tipo " piçar· 
ra " associadas com fragmentos de quartzo e das rochas subjacentes 
intemperizadas. Os fragmentos de quartzo são mais comuns nas áreas 
de ocorrência das rochas polimetamórficas dos Complexos Xingu e 
Rio Apa e do Grupo Cuiabá, onde existem inúmeros veios de quanzo 
leitoso. Em seu trabalho na ragião de Miranda. a sul da área mapeada, 
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Almeida (1965al denominou essas acumulações residuais "depósitos 
sedentários". 

Os lateritos ferruginosos ou "canga", como são conhecidos, apre· 
sentam-se sob a forme de nódulos com diãmetros variáveis no inter· 
valo seixo (2 a 64 mm segundo Suguio, 19731, dispersos em matriz argl· 
lo-siltosa ou como agregados cavernosos. Estes últimos afloram como 
lajedos, blocos ou matact5es, constitu(dos geralmente por concreções 
de óxidos e hidróxidos de ferro quase sempre associadas com grãos 
arenosos e grãnulos de quartzo. São mais abundantes nas áreas onde 
dominam filitos do Grupo Cuiabá, como na região de Poconé e na 
base da serra de São Jerônimo, a sul do Granito São Vicente, e no 
interflúvio dos córregos Morro Branco e Corixo Grande, a leste do 
Destacamento de Santa Rita . Neste interflúvio recobrem muitas ve
zes metarenitos da seqüência basal do Grupo Aguaper, como descre· 



veram Barreto & Costa ( 197 4). Esta última área de ocorrência de 
lateritos ferruginosos mostra um alargamento para sul, provavel
mente estendendo-se em território boliviano. Naquele país, na 
região fronteiriça, Bloomfied & Litherland (1979) encontraram de
pósitos de laterita recobrindo parcialmente rochas proterozóicas do 
escudo. Para esses autores aqueles I ater i tos teriam se formado no Mia
cena, durante o ciclo brasileiro Velhas de erosão Na Depressão Cuia
bana, Almeida ( 1964a) mencionou camadas de lateritos ferruginosos 
com alguns palmos de espessura sustentando altos topográficos. 

A forma de ocorrência dos lateritos ferruginosos como lajedos e 
matacões, suportando muitas vezes pequenas elevações topográficas, 
é resultado provavelmente da erosão dos solos no interior dos quais 
teriam se formado. Este fato, também admitido por outros pesquisa
dores, como por exemplo Almeida (1964a), permite atribuir-lhes uma 
idade pré-holocênica, seguramente do Quaternário Inferior. Naquela 
época existiram condições climáticas propicias para o desenvolvimen
to de espessos horizontes concrecionários 

As concreções limonlticas que se formam hoje, nos sedimentos da 
Formação Pantanal, resultam principalmente dos processos de lixivia
ção condicionados às oscilações do lençol freático e têm aspecto dis
tinto dos lateritos ferruginosos. 

1.2 13 4- Formação Xaraiés 

1 2.13 4 1 -Generalidades 

A Formação Xaraiés como unidade litoestratigráfica foi descrita pela 
primeira vez por Almeida (1943) e caracterizada melhor pelo mesmo 
autor dois anos depois (Almeida, 1945) Sob essa denominação aque
le autor designou um depósito de calcário rico em fósseis que ocorre 
no topo da escarpa da margem direita do rio Paraguai, na cidade de 
Corumbá, entre Porto Aurora e Ladário. Esse depósito, na barranca 
do porto de Corumbá, já havia sido observado anteriormente, em 
1941, por Avelino Inácio de Oliveira e Pedro de Moura (apud Oliveira 
& Moura, 1944). Estes autores admitiram ter sido os primeiros a cons
tatar a presença de calcário cenozóico naquela área e mencionaram 
ainda a sugestão de Dorr de compará-los aos "caliches" pleistocênicos 
americanos. 

A Formação Xaraiés apresenta uma distribuição irregular e dispõe
se, segundo Almeida ( 1945), sobre uma superflcie de erosão levemen
te ondulada, recobrindo rochas dos Grupos Corumbá e Jacadigo Pos
teriormente, Almeida (1964a) descreveu depósitos similares, sob ames
ma denominação, a norte de Corumbá, na borda oriental da Provlncia 
Serrana e a sudeste, na região da serra da Bodoquena, nos vales dos 
rios Aquidabã e Formoso, entre outros (Almeida, 1965a). Essas ocor
rências da Formação Xaraiés foram constatadas por outros pesquisa
dores, tais como Souza (1973), Luz et alii (1978), Nogueira et alii 
(1978) e mais recentemente nos levantamentos geológicos de campo 
executados nas Folhas SD. 21 Cuiabá, SE. 21 Corumbá e parte da SE. 
20 e na SF 21 Campo Grande, pelo Projeto RADAMBRASI L. 
Figuram também na Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo (Oliva 
et a/ii, 1979), Schobbenhaus Filho & Oliva, 1979 e Schobbenhaus 
Filho & Soares, 1979). 

No presente mapeamento verificaram-se novas ocorrências dos de
pósitos Xaraiés na região de Corumbá, favorecidos pelo maior número 
de estradas hoje existentes, ampliando a distruibuição indicada nos 
mapas anteriores. 

1.2.13.4 2 -Distribuição na área e espessura 

Duas regiões principais de ocorrência dos depósitos da Formação 
Xaraiés foram mapeadas e, tal como caracterizou Almeida ( 1945), 
mostram distribuição irregular. A maior delas situa-se a sul de Corum
bá e inclui a área da seção-tipo e outras adjacentes aos morros e aflora
mentos dos calcários das Formações Boca i na e Tamengo. Nessa região, 
conforme ilustra a Figura 1.4, os depósitos são encontrados sempre 
nos relevos baixos aplanados, recobrindo não só rochas do Grupo Co
rumbá como da Formação Urucum e do Complexo Rio Apa. As me
nores espessuras da Formação Xaraiés verificam-se nessa região. Na 
rodovia BR-262, no trecho mapeado a sul da morraria do Zanetti, 
observaram-se áreas escavadas nas laterais da estrada, com até 5 m de 
profundidade exibindo depósito da Formação Xaraiés. Espessuras 
maiores, como a mostrada na Estampa 1.XVI A, ocorrem na margem 
direita do rio Paraguai. Nessa área, na zona do porto de Corumbá, a 

espessura máxima encontrada foi de 16 m (Almeida, 1945). Segundo 
este autor, naquela área o depósito se acunha para sul e as camadas 
apresentam mergulho para norte. Esses depósitos estendem-se também 
para oeste, em território boliviano, podendo ser observados em tre
chos da rodovia que leva a Puerto Soares. Outros depósitos da Forma
ção Xaraiés existem na região mas não puderam ser representados na 
escala do mapeamento, como por exemplo o da localidade fossillfera 
n? 13, situada na fazenda Bodoquena, no leito do córrego Santana 

A outra região mapeada fica na borda oriental da Provlncia Serra
na, a norte da localidade Flechas e para ser representada no Mapa 
Geológico anexo precisou ser exagerada Os depósitos desta área, asso
ciados aos calcários da Formação Araras, apresentam um comporta
mento morfológico distinto dos anteriores Ocorrem numa faixa 
estreita e retilínea, que se estende para a área da Folha SD. 21 Cuiabá, 
constituindo um patamar escarpado na base da serra Azul/morro dos 
Veados. A escarpa desse patamar parece indicar uma antiga linha de 
falha, que teria sido exumada através da retirada, pela erosão, de par
te do material detrltico da Formação Xaraiés que se acumulou no 
sopé da escarpa de falha pretérita. Esta falha pretérita, denominada 
Falha das Araras, consta no Mapa Geológico anexo como falha inversa 
e/ou empurrão inferida, sendo definida em sua extensão para norte. 
Almeida (1964a), que descreveu essa ocorrência pela primeira vez, 
considerou-a o depósito mais interessante para estudos paleobotânicos. 
Seus afloramentos são de diflcil acesso, por constitulrem paredões 
verticalizados; a formação aí atinge até 100m de espessura. 

1.2 1 3.4.3 - Posição estratigráfica e cronoestratigráfica 

Os depósitos da Formação Xaraiés recobrem na área discordantemen
te rochas do Complexo Rio Apa e das Formações Urucum, Bocaina e 
Tamengo, na região de Corumbá, e Araras, na Provlncia Serrana São 
provavelmente contemporâneos dos Depósitos Detr(ticos colúvio
aluviais que circundam as morrarias de Urucum e dos estratos infe
riores da Formação Pantanal. Esta relação é sugerida pelas amostras de 
conglomerados ou brechas calclferas com seixos de minério de ferro, 
que se encontram na área e dos sedimentos da Formação Pantanal 
com seixos do mesmo material, recolhidos através de sondagens para 
pesquisa de água subterrânea. Sobre a Formação Xaraiés acumulam-se 
sedimentos aluviais recentes, tanto da Formação Pantanal como das 
Aluviões Atuais. 

Embora a Formação Xaraiés constitua um depósito muito interes
sante para estudos paleontológicos, apenas parte de seu conteúdo 
fossillfero foi estudada e as informações disponlveis devem-se a 
Almeida ( 1945). Uma das localidades fossil (feras descritas por este 
autor está indicada no Mapa Geológico com a numeração 11; outras 
duas, numeradas como 12 e 13, foram verificadas no presente ma
peamento Estas últimas situam-se, respectivamente, no leito do córre
go Morrinhos, na fazenda Paiolzinho e no leito do córrego Santana, na 
fazenda Bodoquena. Em todas elas encontram-se gasterópodes e plan
tas fossilizados A localidade fossillfera número 14, posicionada na 
área da fazenda Jacobina, interior da Província Serrana, também foi 
considerada um depósito local da Formação Xaraiés. Naquela área 
ocorrem rochas calcárias da Formação Araras e de lá Paes Leme 
(1911 apud Herter, 1981) descreveu duas amostras de uma argila 
calcária pleistocênica, coletadas por Clcero de Campos. Uma das 
amostras continha folhas de planta dicotiledônea e espaços deixados 
por hastes, e a outra concha de gasterópode recente do gênero Ampul
/aria Os fósseis coletados por Almeida (1945) foram assim classifica
dos: gasterópodes-Stenogyra (opeas) mísera Orb , Zonitoides sp., 
Bilumulus sp. (provavelmente 8 Corumbaensai Pils); plantas-fam(
lias Myrtaceae, Lauraceae e Melastomaceae (possivelmente uma Tibou
china) Almeida (op cit.) ressaltou que os gasterópodes são todas espé 
cies ainda existentes mas que não haviam sido encontradas na região 
até aquele momento e que as plantas tinham aspecto muito recente. 
Com base nessas informações indicou idade pleistocênica para a For
mação Xaraiés, não excluindo de todo a pliocênica. Todavia, a data
ção de depósitos sedimentares com base na presença de moluscos e 
vegetais fósseis semelhantes às espécies atuais nem sempre é correta 
ou segura. Este fato, também admitido pelo geólogo Diógenes de 
Almeida Campos, da Seção de Paleontologia do DNPM, leva os pesqui
sadores a considerarem as relações estratigráficas critérios mais ade
quados para indicar a idade das acumulações quaternárias. Uma delas, 
que confere idade antiga para a Formação Xaraiés, também observada 
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por Almeida (1945), é o fato de a escarpa de Corumbá ter sido elabo
da pelo rio Paraguai. Como este rio divaga sobre aluviões holocênicas, 
a Formação Xaraiés deve ter se constituído em época anterior. 

Na coluna cronoestratigráfica posicionou-se a Formação Xaraiés 
no Pleistoceno, porém, pode-se sugerir idade pliopleistocênica como 
início de sua origem, por considerá-la um depósito de pedimento anti
go, surgido concomitantemente e/ou após a abertura da Depressão do 
Rio Paraguai 

Ao longo de alguns rios que drenam as áreas de rochas calcárias da 
região, verificam-se depósitos comparáveis aos da Formação Xaraiés 
formados recentemente. Esses depósitos não fazem parte da unidade 
litoestratigráfica em questão. 

1.2 13.4.4- Litologias e estruturas 

Almeida (1945) distingiu quatro tipos principais de rochas na Forma
ção Xaraiés, com passagens transicionais entre si: tufo calcário com 
vegetais fósseis, tufo calcário, leve, muito esponjoso; travertino com 
gasterópodes e conglomerado com cimento calcário. A passagem tran
sicional entre esses tipos deve-se, segundo aquele autor, a "variações 
locais de condições gerais que presidiram a sua form<Jção". 

Os tufos calcários, cuja diferença entre si é dada por um cimento 
mais friável no tufo leve, são rochas grosseiramente fitadas ou estrati
ficadas, com lâminas onduladas ou contorcidas, distintas por variação 
de cores (creme e rósea) contendo inúmeros orifícios tubulares mais 
ou menos paralelos e impressões de folhas. Os orifícios deixados por 
galhos apresentam de acordo com Almeida (1945) diâmetros variando 
de menos de 1 mm a poucos milímetros. A matriz dessas rochas é ma
ciça e ao microscópio apresenta-se com cristalização muito fina a 
criptocristalina, às vezes grosseira, formada por cristais de calcita com 
inclusões de limonita e grafita. Essa cristalização conforme Al~eida 
(op cit.) constitui estruturas concrecionadas que podem produzir 
oólitos e pisólitos pouco definidos Nos vazios ocorrem cristais de cal
cita incolores, diferentes na granulometria e na cor dos cristais da ma
triz. As impressões de folhas nessas rochas, como mencionou Almeida 
(op cit ) , possuem às vezes filmes de matéria carbonosa e, pelo fato de 
registrarem as duas faces das folhas, indicam que a deposição do calcá
rio foi rápida. Como materiais detríticos, raros, encontram-se peque
nos grãos de quartzo. 

Os travertinos com gasterópodes, tal como descreveu Almeida 
( 1945), são rochas maciças sem estratificação, relativamente pouco 
porosas, coesas, de cor creme-acinzentada, localmente com tonalidade 
vermelha. A disposição dos gasterópodes é caótica e quase sempre 
estão muito fraturados. Os elementos elásticos são grãos milimétricos 
ou submilimétricos de quartzo e calcário negro. Ao microscópio apre
sentam-se com uma matriz calcária criptocristalina, parda, translúcida, 
arrumada concrecionadamente. 

Os conglomerados de cimento calcário ou calcífero são grosseiros e 
compostos por fragmentos de natureza diversa, com tamanhos que 
variam de seixos até matacões. Os fragmentos têm formas desde arre
dondadas até angulosas, dependendo da localização do depósito em rela
ção aos afloramentos das rochas subjacentes. Também a composição 
desses detritos varia em função da situação do depósito, isto é, predo
minam os de calcários sobre as rochas das Formações Tamengo e Socai
na e os de arcóseo ou minério de ferro, sobre a Formação Urucum. En· 
centram-se às vezes seixos de rocha granitica, como se verificou na 
ocorrência a sul do morro do Bugão, na fazenda Machado de Ouro 
(Folha SE. 21-Y-D) 

Almeida ( 1945) constatou que há também uma variação na quanti
dade dos seixos, tanto no sentido vertical como no horizontal e que, 
embora a classificação granulométrica seja quase ausente, existe "certa 
tendência no aumento do diâmetro dos fragmentos com a profundida
de" Observou ainda ser rara a presença de materiais fósseis, podendo 
ser encontrados eventualmente fragmentos de gasterópodes. A matriz 
dos conglomerados também é maciça, por vezes concrecionada e ao 
microscópio Almeida (op. cit.) confirmou a natureza criptocristalina. 
A coloração da matriz é creme-clara, avermelhada ou acinzentada. 

Uma amostra de conglomerado róseo, coletada pela equipe deste 
mapeamento nas proximidades da estrada para o morro Jacadigo, em 
frente ao Posto Fiscal do Ministério da Fazenda, revelou ao microscó
pio fragmentos de calcário calcifero medindo de areia fina (0 19 mm) 
a seixo (2 em), angulosos a arredondados, e grãos de quartzo, com 
mesmo grau de arredondamento, de tamanhos silte e areia média 
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(0,27 mm). A matriz desse conglomerado, calcitica, é de textura afa
nocristalina a muito finamente cristalina, argilosa 

Além dos quatro tipos de rochas já mencionadas, Almeida ( 1945) 
incluiu nos depósitos da Formação Xaraiés rochas estratificadas que 
resultaram da substituição de folhelhos da Formação Tamengo por 
CaI cá r i o X ara i és 

Devido às caracteristicas das rochas da Formação Xaraiés, geral
mente coesas, concrecionárias, seus depósitos são utilizados na região, 
largamente, na construção civil, sobretudo como "cascalho" para 
pavimentação de estradas. 

1 2.13.4.5 -Ambiente de sedimentação 

A origem dos depósitos Xaraiés está relacionada provavelmente com a 
abertura da Depressão do Rio Paraguai e a elaboração do Pediplano 
Pliopleistocênico, que ocorreu sob clima semi-árido. 

Almeidá ( 1945) com base nas caracteristicas do depósito e das li
tologias e na presença de fósseis vegetais e animais admitiu que a 
Formação Xaraiés constituísse um "produto de cones de dejeção de 
torrentes que desciam dos montes logo ao sul do rio Paraguai, entre 
Porto Aurora e Ladário, numa época em que eram mais concentradas 
as precipitações que hoje" Essa explicação serve para as demais áreas 
onde esses depósitos existem, visto que ocorrem próximos aos morros 
calcários e formam pedimentos coalescentes ou superfície pediplana
da. O processo, conforme explicado por Almeida (op. cit.), teria sido 
o seguinte: "As águas dissolviam os calcários e dolomitos da série Bo
doquena que formam esses morrotes, saturavam-se em C0 3 Ca, preci
pitando-os devido à agitação e talvez, em parte, à ação dos organis
mos, para formar cimento do material elástico e restos orgânicos que 
elas traziam, bem como crostas na superfície do solo". São depósitos 
colúvio-aluviais. 

1. 2.13.5 - Formação Pantanal 

1.2.13.5.1 - Generalidades 

Sob esta denominação, dada por Oliveira & Leonardos (1943), tem 
sido descrita a maior parte das formações sedimentares que ocorrem 
na Depressão do Rio Paraguai e nas Planícies e Pantanais Mato-Gros
senses. Conforme propuseram aquele.s autores a Formação Pantanal 
abrange os depósitos em sua quase totalidade recentes, que ocorrem 
na bacia do Alto Paraguai, no "pantanal de Mato Grosso". Esses auto
res assim definiram a área de sua distribuição: "Uma planície contínua 
e sem quase nenhuma ruga .. estendendo-se por uns 400 km de exten
são por 250 km de largura, sujeita a inundações periódicas ... ". Esta 
planície ou "pantanal" como mencionaram, é formada "principal
mente de várzeas limpas, ou gramíneas, dando um como contínuo 
atapetado verde, aqui e acolá em alguma ligeira depressão cercando 
lagoas dispersas pela sua imensa superfície". Este aspecto, comum na es
tação seca, fica oculto sob "um imenso lençol de água" na estação chu
vosa Consideraram-na como a área de maior inundação do continente 
sul-americano e como tal tem seus depósitos característicos. Sobre as I i
tologias da Formação Pantanal, Oliveira & Leonardos (op cit) descreve
ram: "As formações geológicas são as comuns das planícies de inunda
ção: Vasas, arenitos e argilas formando uma capa relativamente delga
da sobre o fundamento paleozóico da bacia do Alto Paraguai. São de
pósitos na maior parte recentes". Embora descrevessem corretamente 
de forma generalizada o "pantanal", Oliveira & Leonardos (op. cit.) 
trataram indistintamente numa mesma formação diferentes depósitos 
quaternários. 

Os sedimentos quaternários da bacia do Alto Paraguai já haviam 
sido mencionados por diversos pesquisadores desde o século passado, 
tendo a maioria deles descrito as aluviões das margens dos rios. So
mente após Almeida (1945) os diferentes depósitos passaram a rece
ber denominações próprias, ainda que informais. Naquele trabalho, e 
em outros que elaborou sobre a região, posteriormente, Almeida 
(1964a e 1965a) identificou, além dos sedimentos aluvionários do 
"pantanal", depósitos de leques aluviais, de taludes e lateritos ferrugi
nosos Essas acumulações, que ocorrem nas áreas não inundáveis cir
cunvizinhas, originaram-se segundo aquele autor sob condições climá
ticas distintas da atual provavelmente no Quaternário Antigo. 

A Comissão Interestadual da Bacia Paraná-Uruguai ( 1971) apre
sentou um mapa geológico na escala 1 :500.000 de uma faixa de cerca 



de 10 km ao longo dos rios Paraguai (de Cáceres a Corumbá), Cuiabá e 
São Lourenço. Nesse mapa, elaborado pela PROSPEC S.A. a partir de 
fotografias aéreas na escala 1 :40.000 e trabalhos de campo, figuram, 
com denominações informais, três unidades aluviais quaternárias, sen
do as duas mais antigas consideradas fases do aluvionamento da bacia 
do Alto Paraguai. A mais nova (Q, I i:orresponde às aluviões atuais; a 
segunda (Q2 ) é formada por sedimentos fluviolacustres de caráter 
dominantemente s(ltieo-argiloso e representa a fase recente, ou como 
disseram aqueles autores "o Pantanal propriamente dito"; a terceira 
(Q3 ), mais arenosa, relaciona-se à fase sul;l-recente, talvez pleistocênica. 
A análise daquele mapa permitiu concluir que os depósitos 0 2 e.Q

3 
devem constituir a Formação Pantanal. 

Figueiredo & Olivatti (1974), Corrêa et alii (1976), Nogueira et alii 
(1978) e Luz et alii (1980), que executaram levantamentos geológicos 
regionais em áreas adjacentes à Depressão do Rio Paraguai e em parte 
dela, englobaram sob a denominação de Formação Pantanal tanto os 
sedimentos colúvio-aluviais das áreas não inundáveis descritos por 
Almeida (1945, 1964a e 1965a) como os depósitos aluvionários dos 
Pantanais Mato-Grossenses. Esses autores subdividiram a Formação 
Pantanal em três unidades ou n(veis de sedimentação, baseados em 
diferenças litológicas, aspectos fotográficos e estratigráficos. A Unida· 
de Inferior Qp1 representa a plan(cie aluvial antiga, com sedimentos 
de natureza arenosa e conglomerática, situados nas imediações das 
rochas pré-cenozóicas. A Unidade Média Op2 compõe a plan(cie alu
vial sub-recente e tem a maior área de distribuição. t formada por 
sedimentos dominantemente pel(ticos e corresponde às áreas periodi
camente inundáveis onde se distingue um n(vel de terraço mais alagá
vai e outro geralmente emerso ("cordilheiras"). A Unidade Superior 
Qp 3 é formada por aluviões recentes, areno-siltosas, associadas às 
calhas dos principais rios. 

Em função principalmente da horizontalidade do relevo, que ca
racteriza a unidade geomorfológica Plan(cies e Pantanais Mato-Gros
senses, na estação das cheias não se distinguem claramente as planfcies 
fluviais das áreas interfluviais. Todavia, como se observa nas fotogra
fias aéreas, imagens de radar e Landsat da área na estação seca, há 
contrastes definidos entre elas. Ao longo dos canais principais, ou seja, 
do rio Paraguai, de seus maiores tributários e demais cursos perenes 
ligados à sua rede hidrográfica, ocorrem faixas de aluviões recentes, 
apresentando caracter(sticas t(picas de plan(cie fluvial e localmente 
fluviolacustre. Nestas áreas identificam-se, entre outros, depósitos de 
barra em pontal, diques marginais, meandros abandonados co I matados 
e em colmatagem, que são registros da evolução dos rios atualmente. 
São portanto depósitos holocênicos com particularidades definidas e 
como tal pass(veis de individualização e não inclu(dos na Formação 
Pantanal, como estavam sendo. Na Depressão do Rio Paraguai, ou 
seja, as áreas não inundáveis periodicamente que bordejam os relevos 
dissecados de cotas mais altas, existem sedimentos antigos em sua 
maioria colúvio-aluviais, cujos aspectos refletem uma deposição em 
clima diverso do atual e conseqüentemente em época anterior. Essas 
acumulações, que correspondem à Unidade Op1 de Figueiredo & Oli
vatti (19741, Corrêa et a/ii (1976), Nogueira et afii (1978) e Luz et alii 
(1980), estão em contato com sedimentos das áreas periodicamente 
inundáveis e com Aluviões Atuais, constituindo muitas vezes seu subs
trato. Por suas peculiaridades foram individualizadas. Deste modo a 
Formação Pantanal, de Oliveira & Leonardos (1943), corresponde 
neste trabalho aos depósitos sedimentares das áreas interfluviais, pe
riodicamente inundáveis, tendo-se adotado a denominação Formação 
Pantanal para os mesmos, por estar consagrada na literatura, com as 
ressalvas do ponto de vista do Código de Nomenclatura Estratigráfica, 
já alertados por Corrêa et alii ( 1976). Pelas caracter(sticas de seu am
biente a Formação Pantanal é uma unidade em desenvolvimento, pois 
como mencionaram Almeida (1945) e outros, seus depósitos estão 
sendo edificados até hoje. As aluviões das plan(cies fluviais e fluvio
lacustres serão tratadas no item 1.2.13.7 - Aluviões Holocênicas 
assim como os depósitos colúvio-aluviais antigos o foram no item 
1.2.13.3- Depósitos Detr(ticos. 

1.2.13.5.2 - Distribuição na área e espessura 

A Formação Pantanal é a unidade litoestratigráfica de maior extensão 
no dom(nio da Folha SE. 21 Corumbá e parte da SE. 20. Perfaz cerca 
de 55% da área mapeada e ocorre em todas as Folhas na escala 

1 :250.000. Seu limite alcança as áreas vizinhas a norte (Folha SD. 21 
Cuiabá), a sul (Folha SF. 21 Campo Grande) e a oeste (em território 
boliviano). Em seus dom(nios está definida a unidade geomorfológica 
Plan(cies e Pantanais Mato-Grossenses, caracterizada por áreas periodi
camente inundáveis, de topografia plana, com cotas altimétricas va
riando entre 130m e 90 m aproximadamente (vide 2- Geomorfolo
gia). 

A espessura da Formação Pantanal é variável, em função da irregu
laridade do seu substrato e não pode ser precisada pois acha-se em 
processo de desenvolvimento, com acumulação de sedimentos até hoje. 
Weyler (1962), em pesquisa realizada pela PETROBRÁS, apresentou 
os resultados de oito perfurações executadas na região pantaneira, que 
objetivaram o conhecimento da espessura e natureza dos sedimentos 
quaternários que lá ocorrem, bem como a constatação de sedimentos 
mais antigos, com presença de hidrocarbonetos. Diversas dificuldades 
foram encontradas tanto de ordem mecânica como, e sobretudo, 
pelos desmoronam~ntos constantes, em face da friabilidade dos sedi
mentos. Na porção interna da depressão não foi atingido o embasamento 
da seqüencia quaternária e a maior seção perfurada foi de 302,4 m. 
Em uma segunda fase de investigações naquela região, a PETROBRÁS 
executou mais três perfurações (Weyler, 1964) e a máxima profundi
dade atingida foi de 412,5 m, em seção incompleta. A Tabela 1.1X 
mostra as espessuras da Formação Pantanal e a profundidade das 
rochas subjacentes, reveladas nas perfurações descritas por Weyler 
(1962). 

Alguns levantamentos geoHsicos foram executados nos Pantanais 
Mato-Grossenses para conhecer a profundidade do embasamento. 
Atendendo solicitação do DNPM foram realizados dois perfis aeromag
netométricos exploratórios, um norte-sul, de Cuiabá a Aquidauana, e 
outro aproximadamente leste-oeste, de Corumbá a Coxim. Os dados 
obtidos indicaram valores de profundidade do embasamento magnéti
co altos e baixos, muito próximos um do outro, sugerindo um sistema 
de grabens e horsts. Os resultados desses perfis foram comparados por 
Hales (1981) com os obtidos na ilha do Bananal pelos levantamentos 
magnetométricos do Projeto GeoHsico Brasil-Canadá, comprovando 
semelhanças. Para aquela bacia ("fossa do Araguaia") aquele autor 
indicou um estilo tectônico do tipo horst-graben Como os dados dispo
n(veis dos perfis aeromagnetométricos sobre os Pantanais Mato-Gros
senses não esclarecem quais as unidades sedimentares que recobrem o 
embasamento magnético, a estimativa da espessura da Formação Pan
tanal é duvidosa. Todavia, interpretativamente, pode-se estimar valo
res máximos da ordem de 250m. Davino (1968) executou, no trecho 
compreendido entre Albuquerque e Carandazal (Folha SE. 21-Y-D), 
cinco sondagens elétricas para determinar as espessuras dos sedimen
tos da Formação Pantanal. Nesta pesquisa aquele autor notou que as 
espessuras podem atingir 200 m, e que no trecho considerado o em
basamento se aprofunda em direção ao eixo do rio Paraguai, situan
do-se a cerca de 100m abaixo do n(vel do mar. Este fato para Davino 
(op. cit.l corrobora a idéia de Almeida (1965a) de que uma "certa 
subsidência" tenha influenciado no processo evolutivo do "Pantanal". 

Ferreira et alii (1971) no Mapa Tectônico do Brasil indicaram, na 
área das Plan(cies e Pantanais Mato-Grossenses, o embasamento a uma 
profundidade máxima em torno de 500 m, sob uma cobertura sedi
mentar pós-triássica. Também neste mapa, no qual a área considerada 
é apresentada como região de acentuada subsidência neogeno-quater
nária, não se obtém a espessura da Formação Pantanal. O Departa
mento Nacional de Obras de Saneamento (1974) apresentou dados de 
perfurações executadas pela PETROBRÁS, que revelaram a profundi
dade da Formação Pantanal e das rochas subjacentes. 

Outras informações sobre a espessura desses sedimentos têm sido 
obtidas nas sondagens para água subterrânea. Alguns autores que tra
zem referências a esse respeito, como por exemplo Almeida (1945), 
Mendes & Petri (1971) e Corrêa et a/ii (1976), entre outros, mencio
nam poços que perfuraram até cerca de 100m de sedimentos elásti
cos, sem contudo atingirem o embasamento. 

1.2.13.5.3 - Posição estratigráfica e cronoestratigráfica 

Os sedimentos da Formação Pantanal repousam na área discordante
mente sobre rochas pré-cambrianas, silurianas e devonianas. Encon
tram-se também seus depósitos mais recentes recobrindo localmente 
acumulações quaternárias antigas (Formação Xaraiés e Depósitos De
tr(ticosl. Os estratos inferiores da Formação Pantanal devem apresen-
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TABELA 11X 
Espessuras da Formação Pantanal reveladas em perfurações executadas pela PETROBRÁS 

Poço Localização 

Cast-1-MT 
15 km a oeste de Cáceres, próximo ao lugarejo Caiçaras 
Lat 16°05'28"S; Long 57°47'32"0 

Pist-1-MT Porto da fazenda Piúva, à margem esquerda do rio Paraguai 
Lat 16°44'47"S; Long 57°36'48"0 

Sjost-1-M Sede da Fazenda São João, à margem direita do rio Cuiabá 
Lat 16°55'55"S; Long 56°37'39"0 

SSst-1-MT Porto São José, margem direita do rio Cuiabá 
Lat 1 7°20'33"S; Long 56°4 7'26"0 

SMst-1-M Porto da fazenda São Miguel, à margem esquerda do rio Taquari 
Lat 18°30'57"S; Long 56°35'00"0 

FFst-1-MT Retiro doAguapé, fazenda Firme,distritode Nhecolãndia,Corumbá(MS) 
Lat 19°08'44"S; Long 56°57'43"0 

Aqst-1-MT Porto Santa Rosa, na confluência dos rios Paraguai e Aquidabã 
Lat 20°58'55"S; Long 57°48'28"0 

PMst-1-M Cidade de Porto Murtinho, margem esquerda do rio Paraguai 
Lat 21°41 '54"S; Long 57°52'27"0 

tar relações de contato transicional (mudança de fácies) com essas 
formações quaternárias, pelo fato de também conterem seixos das 
rochas subjacentes, porém em uma quantidade muito menor que 
aqueles da Formação Xaraiés e dos Depósitos Detríticos. Este fato é 
sugerido pelas informações obtidas através de perfurações. 

Os registros fósseis conhecidos da Formação Pantanal são muito 
escassos e bem pouco estudados, sendo que a maioria deles não se 
presta à cronoestratigrafia. Evans ( 1894) mencionou a presença de 
carapaças de Ampullaría, aparentemente idênticas às que vivem hoje 
nas áreas alagadas do "Pantanal", que observou localmente nos depó
sitos aluviais, em barrancas dos rios Ocorrências de ossos de mamífe
ros pleistocênicos na área foram citadas por Leme ( 1911) no ribeirão 
das Flechinhas e por Oliveira ( 1915) no local Flechas ou Sangradouro 
Grande, situado a "16 léguas a leste de Cáceres", na estrada para 
Cuiabá (localidade fossilífera n'? 9). Os restos fósseis encontrados no 
ribeirão das Flechinhas foram considerados por Paula Couto (1953 
apud Herter, 1981) como pertencentes ao gênero Megatheríum. Poste
riormente Paula Couto (1979 apud Herter, op cít.) acrescentou:"~ 
possível que os restos de megatérios, coletados na parte norte, central 
e centro-oriental do Brasil pertençam a Eremotheríum, pelo menos em 
sua maior parte e que os restos descobertos na região Sul do País 
sejam referíveis a Megatherium (M americanum)". Oliveira (1915) 
mencionou também, por informação verbal, ocorrências de ossos de 
animais gigantescos, provavelmente pleistocênicos, a 12 km a sul de 
Corumbá, no local denominado Lagoa Seca. Esta ocorrência não foi 
confirmada posteriormente por nenhum pesquisador e a julgar pela 
situação geográfica referida por Oliveira (op cít) deve-se admitir que 
aqueles fósseis foram coletados em outro lugar. Almeida (1945), com 
base nos fósseis de mamíferos referidos por Leme ( 1911) e Oliveira 
( 1915), admitiu que a "depressão paraguaia" já existia durante o Pleis
toceno e cita, como confirmação, os restos de Toxodon e Mastodon 
que examinou em Assunción, colhidos próximo da foz do rio Pilco
maio, na República do Paraguai. Este autor referiu-se também à pre
sença de gasterópodes pulmonados semelhantes aos que vivem atual
mente na região, obtidos nos sedimentos retirados de poço para água 
aberto na fazenda Ranchinho, próximo do porto da Manga (Folha SE. 
21-Y-D). O achado mais recente de fóssil pleistocênico na área ocor
reu em Corumbá (localidade fossilffera 11 ). Trata-se de um fragmento 
de Equus pantanensis, descrito na Seção de Paleontologia do DNPM 
(Diógenes de Almeida Campos, informação verbal), que foi encontra
do por um pescador, no rio Paraguai 

A presença de materiais fossilizados possivelmente coletados nos 
sedimentos da Formação Pantanal também foi confirmada nos traba-
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Profundidade Observações 
total(m) 

86,6 
Perfurou os sedimentos aluviais arenosos e atingiu calcários e argilitos 
ardosianos da "Série Bodoquena-Corumbá" 

88,0 Idem anterior 

198,0 Perfurou apenas a seção aluvial sem atingir o embasamento 

302,4 Idem anterior 

217,0 Idem anterior 

182,0 
Perfurou os sedimentos aluviais arenosos e atingiu calcários e argilitos 
ardosianos da "Série Bodoquena-Corumbá" 

62,0 Idem anterior 

37,0 Idem anterior 

lhos de campo do presente mapeamento, através de informação verbal. 
Soube-se de fósseis encontrados em poço para água subterrânea na 
fazenda Porto Jofre, na margem direita do rio Cuiabá ou São Louren
ço, a jusante da foz do rio Piquiri ou ltiquira (Folha SE. 21-X-C). Esta 
fazenda, todavia, abrange áreas incluídas tanto no domínio da Forma· 
ção Pantanal como no das Aluviões Holocênicas e não se sabendo o 
local exato do poço, indicou-se no Mapa Geológico a sede da fazenda 
como a localidade fossilífera 1 O 

Um dos elementos mais indicativos para posicionar a Formação 
Pantanal cronoestratigraficamente é, além da presença dos fósseis de 
mamíferos pleistocênicos, o fato dela ocupar principalmente as posi
ções internas da Depressão do Rio Paraguai. Sua idade mínima deve 
ser posterior à abertura dessa depressão, ou seja, concomitante ou 
imediatamente após a elaboração do Pediplano Pliopleistocênico. 

1.2.13.5.4- Litologias e estruturas 

A Formação Pantanal é composta por sedimentos aluviais dominante
mente arenosos, síltico-argilosos e argilosos, inconsolidados e semicon
solidados. Subordinadamente verificam-se sedimentos areno-conglo
meráticos nas camadas inferiores da seqüência. Nos horizontes supe
riores constatam-se variações faciológicas observando-se locais onde há 
predominância de areias sobre argilas e vice-versa, ocorrendo essas nas 
áreas sujeitas a inundação por tempo mais prolongado (vide Mapa 
Geomorfológico). Em geral a maior parte da superfície dos Pantanais 
Mato-Grossenses é ocupada por areias quartzosas, que provavelmente 
dominam também nas camadas sotopostas, pois o quartzo é o princi
pal componente das rochas das áreas fonte. A sedimentação que se 
processa hoje nas áreas interfluviais é sobretudo pelítica, condiciona
da às inundações periódicas. Esta sedimentação também tem percen
tagem variável de matéria orgânica. Segundo Sánchez (s.d.), que con
siderou os Pantanais Mato-Grossenses formados por vários "derrames 
aluviales", a cobertura sedimentar superficial arenosa apresenta moda 
de tamanho de partículas superior a 0,5 mm (areia média a grossa). 

A descrição dos sedimentos da Formação Pantanal é dificultada 
pela ausência de afloramentos, em face da topografia plana e da cober
tura vegetal. Ao longo dos rios, encontram-se algumas barrancas elabo
radas naqueles sedimentos, constituindo essas os únicos afloramentos 
naturais. Comumente as informações sobre eles advêm da descrição do 
material retirado dos furos para pesquisa de água subterrânea ou dos 
solos. Constata-se uma certa similaridade mineralógica e estrutural 
nessas amostras, porém ocorrem variações pedológicas, que são ocasio
nadas principalmente por oscilações do lençol freático (vide Mapa Ex-



ploratório de Solos). Nos diversos furos de trado realizados na área, 
durante os trabalhos de campo, em geral até a profundidade de 1,6 m, 
verificou-se a predominância da fração arenosa. Esta fração é de grã 
média, com grãos de quartzo hialino, arredondados a subarredonda
dos e/ou subangulosos, de esfericidade boa a regular. Notam-se muitas 
vezes níveis decimétricos síltico-argilosos intercalados e seqüências 
com estratificação gradacional. 

A coloração mais freqüente desses sedimentos é cinza-claro, às 
vezes creme; alguns apresentam manchas castanho-amareladas e/ou 
avermelhadas de concentrações de óxidos e hidróxidos de ferro, local
mente com horizonte concrecionário. Os horizontes concrecionários, 
normalmente de composição limonítica, são encontrados a profundi
dades variáveis e com mais freqüência nos locais ligeiramente elevados 
("cordilheiras"). Nestes locais o lençol freático é mais baixo e a zona 
de aeração maior, favorecendo a lixiviação. Este fato é verificado não 
só através de perfurações como também em afloramentos. À margem 
esquerda do rio ltiquira, na fazenda Santo Antônio do Paraíso (Folha 
SE. 21-X-D), foram descritas duas barrancas de sedimentos da Forma
ção Pantanal (Souza Júnior & Dei'Arco, 1978). Na ocasião, mês de 
agosto, período seco, as barrancas apresentavam cerca de 4 a 6 m de 
altura em relação ao nível de água do rio. Constatou-se na área mais 
alta o horizonte de maior concentração ferruginosa a 4 m de profundi
dade e na mais baixa a 3m, aproximadamente 

Almeida (1945) descreveu em barrancas do rio Paraguai e seus 
afluentes "estratos horizontais de areias e argilas inconsistentes" que 
constituem o "subsolo da Nhecolândia". Esse autor assim relatou 
aqueles afloramentos: "Nelas as camadas mostram-se planas e horizon
tais, às vezes com ondulações originais. Têm cor creme, cinza ou quase 
negra, raramente avermelhada, arroxeada, verde etc.; são constituídas 
de lâminas submilimétricas de material síltico ou arenoso, e têm por 
vezes estratificação cruzada típica de corrente". Mencionou ainda ter 
encontrado naquela área, em material retirado das camadas mais pro
fundas, em sondagem para água subterrânea, "seixos raros de minério 
de ferro das montanhas de Urucum". 

A presença de seixos nos horizontes inferiores da Formação Pan
tanal é encontrada mais amiúde nas áreas periféricas, próximas dos 
relevos de cotas mais altas. No retiro Baiazinha da fazenda Miranda 
Estância (Folha SE. 21-Z-D), a HIDROTtoCNICA executou um poço 
para captação de água, que perfurou 36 m de sedimentos da Forma
ção Pantanal. A descrição do perfil geológico, obtida na sede da fa
zenda, é a seguinte: 0-5 m- argila pouco arenosa; 5-10 m-areia fina 
a média, vermelha, arredondada; 10-15 m-areia grossa bem selecio
nada, amarelada; 15-25 m - argila arenosa com concreções amarela
das; 25 a ± 33 m -areia grossa bem selecionada, amarelada; até 36 m 
- argila siltosa, amarelada, com cascalhos e seixos Este perfil ilustra 
bem 'o caráter cíclico da sedimentação fluvial e, embora não mencio
nada a composição dos seixos e cascalhos, pode-se supor que sejam 

• oriundos das rochas do Grupo Cuiabá, que afloram em áreas vizinhas. 
Alguns pesquisadores que percorreram os Pantanais Mato-Grossen

ses mencionaram sedimentos compactos, próximo da superfície 
Almeida (1945) e Cunha (1943) os descreveram no Pantanal da Nhe
colândia, associados às lagoas alcalinas. Através da evaporação, os sais 
solúveis presentes nas águas dessas lagoas cimentam grânulos areno
sos que, quando muito expostos à insolação, apresentam, segundo 
Almeida (1945), gretas de contração Cunha (1943) referiu-se a uma 
lagoa salina conhecida como lagoa de pedra, onde existem afloramen
tos às suas margens de arenito (areias com cimento salino). Os sedi
mentos com cimento salino ou limonltico são considerados as únicas 
rochas compactas da Formação Pantanal. 

1.2.13.5.5 -Ambiente de sedimentação 

Desde as incursões pioneiras pelos Pantanais Mato-Grossenses em 
meados do século XVI, conforme o histórico apresentado por Moura 
(1943), a região é tratada como planlcie inundável, tendo recebido do 
seu primeiro historiador, Schmidel, em 1555, a denominação de lago 
dos Xaraiés. A idéia de um grande lago perdurou até as primeiras déca
das do século passado, quando a partir de então as regiões alagadiças 
ou "pantanais" que se avizinham das planícies fluviais começaram a 
ser descritas. Ainda segundo Moura (op. cit.) alguns pesquisadores os 
imaginaram constituindo um mar interior, do qual as lagoas salinas 
seriam resquícios. Esta hipótese, seguramente improvável, foi descar
tada por Herbert Smith (apud Moura, op. cit.) alegando que "o Pan-

tanal é uma área que não esteve coberta pelo mar, senão que foi pro
fundamente erodida, dando o material necessário à colmatagem do 
mar mediterrâneo que lhe ficava ao sul, na zona do Chaco e planlcie 
do rio da Prata". Embora Smith considerasse os pantanais uma zona 
de erosão, é sabidamente correto o contrário, isto é, os Pantanais 
Mato-Grossenses constituem uma imensa planlcie aluvial tida como 
uma das "maiores planícies de nível de base interior do globo, ainda 
em processo de entulhamento" (Almeida, 1959). Tal como se consta
ta até hoje, o ambiente de deposição da Formação Pantanal tem sido 
fluvial e lacustre ou fluviolacustre. À época de sua origem, quando da 
abertura da Depressão do Rio Paraguai, predominava na região um 
clima semi-árido que permitiu a elaboração do Pediplano Pliopleisto
cênico, da Formação Xaraiés e dos Depósitos Detríticos, que eviden
ciam características de deposição torrencial. I: possível, como men
cionado anteriormente, que os sedimentos basais da Formação Panta
nal apresentem em subsuperfície variações faciológicas para os Depósi
tos Detríticos e a Formação Xaraiés. Considerando-se o caráter cíclico 
da sedimentação no ambiente fluvial e/ou fluviolacustre, pressupõe-se 
que as alternâncias de camadas e/ou pacotes arenosos e síltico-argilo
sos que ocorrem na seqüência sedimentar da Formação Pantanal 
sejam ora mais, ora menos espessas, em função principalmente das 
oscilações climáticas que ocorreram durante o Pleistoceno. Tem-se 
que considerar ainda a influência da tectônica na área Como conse
qüência provavelmente da orogenia andina ocorreram diversos abati
mentos na região, conforme admitem os pesquisadores que a estuda
ram, entre outros Almeida (1959), como exemplo. Um sistema de 
falhamentos em blocos, alguns antigos, reativados, determinou o subs
trato irregular da Formação Pantanal e as diferentes espessuras. Os 
soerguimentos e afundamentos segundo Penteado-Orellana (informa
ção verbal, 1978) se fizeram com intensidades variáveis ao longo de 
toda a área abatida Analisando as características morfológicas da área 
Penteado-Orellana (op. cit.) encontrou evidências de efeitos tectôni
cos e de subsidência recentes, indicando para essa última, como exem
plo, a pouca definição da foz do rio Taquari Evidências de subsidên
cia também foram constatadas através de sondagens (Davi no, 1968). 
Indícios morfológicos de tectonismo recente, reativando provavel
mente falhas de gravidade do embasamento da Formação Pantanal, 
ocorrem entre a vazante do Mutum e a margem direita do rio Paraguai 
(na Folha SE 21-V-B) e a sul de Mimoso, nos arredores da fazenda 
Mocambo (Folha SE. 21-V-A). Nesses locais, no Mapa Geológico 
anexo, inferiram-se falhás de gravidade ou normais, cujas direcões são 
idênticas às das que cortam as rochas mais antigas subjácentes. · 

Provavelmente durante a última fase glacial pleistocênica (Würn) 
os agentes deposicionais na área apresentaram extrema energia, do 
tipo torrencial, ocasionando acumulações sob a forma de leques 
aluviais. Braun (1977) admitiu que à época em que se formaram esses 
leques sobre a crosta dominava um clima com chuvas torrenciais. Den
tre os vários elaborados, oriundos dos rios dos Planaltos e demais áreas 
adjacentes elevadas, destaca-se o do rio Taquari que ocupa uma área 
aproximada de 55.509 km 2

• Por seus aspectos bem preservados, tais 
como o padrão distributário, que aparece nitidamente nas imagens de 
radar e Landsat (Fig. 1.34), pode-se atribuir-lhe uma idade sub-recen
te, provavelmente neopleistocênica. Esta idade também é sugerida 
pelo fato de que o atual rio Taquari está superimposto ao leque aluvial, 
e elaborou uma faixa de aluviões holocênicas com cerca de 110 km de 
comprimento, conforme registrado no Mapa Geológico. Outra evidên
cia que parece indicar a sua origem torrencial é a maior dominância da 
fração arenosa nos horizontes superficial e subsuperficial dos solos na 
área do leque, comparada com a das áreas adjacentes (vide 3 - Pedo-
logia) . 

A presença de solos salinos nas áreas mais inundadas, onde domi
nam sedimentos pelíticos, é explicada, segundo a equipe de pedólo
gos, pela dificuldade de lixiviação dos sais presentes n'?s sedimentos, 
em função da baixa percolação de água, condicionada à permanência 
quase constante do lençol freático próximo da superfície. Em outras 
áreas, onde as oscilações do lençol freático são maiores, ou seja, as que 
ficam menos tempo inundadas devido à grande permeabilidade dos 
sedimentos arenosos, os sais são lixiviados para os horizontes inferiores. 

Com relação às lagoas "salinas", que ocorrem principalmente no 
Pantanal do Taquari, na região de Nhecolândia, à margem direita do 
rio Negro (F ig. 1.35) sua origem ainda não ,foi esclarecida. Cunha 
( 1943) estudou essa região e apresentou análises de amostras de água 
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Fog. 1.35- Formação Pantanal. Contrastes entre a ptanicle fluvootacustre do Pantanal do Taquari. que contém lagoas salinas, e a do Pantanal do Rio Negro. Folha SE2 t·Z·C. 

de diversas lagoas. Constatou existirem nio apenas " lagoas salgadas" 
mas sim alcalinas, com águas bícart>onatadas, cloretadas, francamente 
sódlcas. Verificou também que as lagoas que não se comunicam com 
corlxos apresentam alcalinidade maior (pH - 10). Esse autor sugeriu 
duvidosamente que a formação das lagoas alcalinas estivesse relaciona
da mais a pl'ocessos de "transformações e reações qufmicas à custa de 
rochas que sustentem ou se intrometam na região do Pantanal Mato
Grossense" do que a depósito salino primário (origem marinha) e 
complemento u aquela hipótese supondo a pl'esença de " rocha erupti
va alcalina como suporte do pantanal" . Essa hipótese ainda requer 
confirmação ; no entanto parece pouco Pf'OVével visto que as rochas do 
embasamento aflorante mais próximo, a sul, são metassadimentos do 
Grupo Cuiabá e calcários do Grupo Corumbd. 
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A hipótese que parece se adequar melhor às informações obtidas 
neste mapeamento deve-se a Cunha (1981). Segundo este autor , as 
lagoas do pantanal da Nhecolãndia eram todas salinas, em clima seco 
anterior ao atual. ES$8 autor admitiu que com as inundações que pas· 
saram a ocorrer posteriormente as lagoas que se comunicaram com 
corixos ou vazantes foram perdendo gradativamente sua salinidade 
pela troca das águas, permanecendo com maior concentração da sais 
aquelas isoladas, que se mostrem ligeiramente mais elevadas que as 
outras. Como as lagoas alcalinas ocorrem na Mee abrangida pelo leque 
aluvial do Taquarl, a hipótese de suas origens em um clima seco pl'eté
ríto é compatfvel. A comunicaçlo das lagoas alcalinas com os corixos 
mostra a intercalaçio dos climas semi~rido e úmido, sendo este Cllt i
mo o que existe atualmente. 



Em face da importância econômica da região onde ocorre a For
mação Pantanal, sobretudo para a pecuária extensiva, os fatores climá
ticos em vigor na área, aliados às características Hsicas do ambiente e 
recentemente à ação antrópica, têm sido objeto de preocupação e 
estudos específicos, em vista das enchentes ditas excepcionais que têm 
ocorrido nas Planícies e Pantanais Mato-Grossenses. Nas Figuras 1.4, 
1.9, 1.14 e 1.27 também podem ser observados alguns dos aspectos 
dos Pantanais Mato-Grossenses. 

1.2.13.6 - Formação Guaporé 

1.2.13.6.1 -Generalidades 

As primeiras referências feitas aos sedimentos quaternários que ocor
rem no vale do Guaporé reservam-se a D'Orbigny ( 1842 apud Pinto 
Filho et alií, 1977), no relatório que abordou os aspectos fisiográficos 
e as ocorrências de aluviões ao longo dos rios Madeira e Guaporé, du
rante o período compreendido entre os anos de 1826 a 1833. Poste
riormente Smith ( 1885) também mencionou as grandes planícies 
inundáveis do rio Guaporé. Evans ( 1906) também fez referências a 
alguns aspectos fisiográficos do rio Guaporé, além dos rios Madeira e 
Mamoré. Guimarães (1944) descreveu o vale do rio Guaporé dizendo 
tratar-se de uma zona estreita e baixa, constituída por aluviões qua
ternárias depositadas em conseqüência das enchentes do rio. Lobato 
et alii (1967), pesquisando cassiterita no Território Federal de Rondô
nia, referiram-se somente a uma pequena faixa, ao longo do rio Gua
poré, localizada próximo ao Forte Príncipe da Beira (extremo oeste 
da Folha SD. 20-V-B), como pertencente ao Quaternário. No mesmo 
trabalho, os referidos autores denominaram de Formação Mutum
Paraná uma extensa faixa orientada segundo a direção E-0, situada a 
norte da Folha SD. 20-X-A Finalmente incluíram no embasamento 
cristalino toda a planície aluvial que pertence à bacia do rio Guaporé. 

Nos trabalhos seguintes verificaram-se consideráveis retificações 
nas proposições de Lobato et alii (1967), tais como: redução, em 
grande parte, de áreas consideradas como pertencente ao embasamen
to cristalino, sendo incluídas nos sedimentos de idade quaternária e 
de áreas pertencentes à Formação Mutum-Paraná que, descaracteriza
da, foi substitulda, em pequenas porções, pelo Complexo Xingu, pelo 
Grupo Costa Marques e, a maior parte, por sedimentos quaternários 
da Formação Guaporé. 

A LASA - Engenharia e Prospecções S.A. (1968) referiu-se aos 
depósitos de sedimentos inconsolidados que foram e estão sendo 
depositados na planície aluvial do rio Guaporé e seus tributários, so
bretudo na área limitada pelos paralelos de 14°30' e 16° 15'S Esses 
autores distinguiram aluviões areais e argilosas em áreas inundáveis, 
aluviões em pequenas lagoas e aluviões nas planícies fluviais 

Figueiredo & Olivatti (1974), levando em consideração a distribui
ção regional dos sedimentos em questão, que formam extensa planície 
com áreas periodicamente inundáveis, propuseram seu agrupamento 
em uma unidade litoestratigráfica, a qual denominaram de Formação 
Guaporé. Esses autores correlacionaram-na com a Formação Pantanal 
e a subdividiram em dois níveis: um inferior, constituído por sedimen
tos argila-arenosos parcialmente laterizados (que correspondem aos 
depósitos aluviais antigos), e um superior, que equivaleria às áreas 
periodicamente inundáveis, incluindo as planícies fluviais propriamen
te ditas. Este nível superior admitiram estar em formação. 

Padilha et ali i ( 1974) reconheceram apenas o nível inferior da For
mação Guaporé, de Figueiredo & Olivatti (1974), para o qual utiliza
ram a denominação de membro inferior, sendo que o outro foi incluí
do nas aluviões atuais. 

Olivatti & Ribeiro Filho (1976), em consonância com Figueiredo & 
Olivatti (1974) e Padilha et alii (1974). definiram a litologia da For
mação Guaporé como constituída por sedimentos arenosos inconsoli
dados, com intercalações sfltico-argilosas, exibindo suave grau de late
rização nas partes mais altas. 

Pinto Filho et alii (1977) fizeram detalhadas observações no extre
mo sudoeste do Território Federal de Rondônia e, em parte, concor
daram com aquilo proposto por Figueiredo & Olivatti (1974), quando 
admitiram a subdivisão em níveis inferior (antigo) e superior (recen
te), para os sedimentos inoonsolidados da planície do rio Guaporé 
Entretanto, não aceitaram sua caracterização como formação, consi
derando-a apenas como Aluviões Quaternárias, correlacionadas com 
aquelas definidas por Souza etalii (1975). 

Leal et alii (1978), no relatório da Folha SC 20 Porto Velho, refe
riram-se a sedimentos fluviais, fluviolacustres e coluviais, que se esten
dem desde a borda sul da serra dos Pacaás Novos, no canto sudeste e 
centro-sul da citada área, e às margens do rio Mamoré, na fronteira bo
liviana, como sendo a extensão f(sica daquela denominada Formação 
Guaporé. Contudo, utilizaram a designação informal de Cobertura do 
Rio Guaporé àqueles sedimentos. 

Santos et ali i ( 1979) acataram o proposto por Leal et ali i ( 1978), 
inclusive a denominação Cobertura do Rio Guaporé, mas admitiram as 
subdivisões nos níveis inferior e superior, como proposto inicialmente 
por Figueiredo & Olivatti (1974). 

No presente mapeamento adotou-se a proposição de Figueiredo 
& Olivatti (op. cit.), sendo que nas áreas periodicamente inundáveis 
foram também individualizadas as planícies fluviais holocênicas, onde 
ocorrem as Aluviões Atuais 

1.2.13.6.2- Distribuição na área e espessura 

Os sedimentos da Formação Guaporé ocupam uma porção restrita na 
área, cerca de 900 km 2 , localizada no limite norte, a oeste do Destaca
mento de Fortuna (Folha SE. 21-V-A). Esta ocorrência constitui o 
limite meridional da formação, que está representada, em sua quase 
totalidade, apenas pelo nível inferior. O relevo dessa área é plano, com 
interflúvios de topo tabular, geralmente capeados por concreções li
mon lticas. Como estão geralmente preenchendo depressões do subs
trato mais antigo, apresentam espessuras variáveis de poucos metros e 
dezenas de metros, sendo que, em diversas observações, feitas em 
outros locais, definiu-se uma espessura não superior a 30 m e não infe
rior a 10m. 

1.2 13 6 3 - Posição estratigráfica e cronoestratigráfica 

Os sedimentos desta formação estão em contato discordante litológi
co, na área, com as rochas do Complexo Xingu. A norte, na Folha SD. 
20 Guaporé, recobrem também rochas dos grupos Costa Marques, 
Aguapeí e da Formação Pimenta Bueno, além de, em muitas ocasiõés, 
aparecerem circundando intrusões de corpos básicos e ultrabásicos. 

A unidade em questão é correlacionável à Formação Pantanal, já 
que ambas apresentam caracteres litológicos e ambientes deposicionais 
(fluvial e lacustre ou fluviolacustre) semelhantes, e se originaram à 
mesma época quando da abertura das depressões dos rios Paraguai e 
Guaporé, onde cada uma se depositou, respectivamente. 

1.2.13.6.4 - Litologias e estruturas 

Como mencionado anteriormente, esta unidade apresenta dois níveis 
distintos, cuja característica principal que os difere é o aspecto morfo
lógico particular a cada um O nível inferior (Qgi) na imagem de radar 
apresenta uma tonalidade cinza-claro, com textura levemente mos
queada, que reflete principalmente a vegetação representada por cerra
do com palmeiras e gramíneas. O nível superior (Qgs), melhor caracte
rizado a norte da área, na imagem de radar apresenta tonalidades de 
cinza mais escuras, com textura lisa, que reflete a cobertura vegetal do 
tipo savana. 

O nível inferior, com topografia ligeiramente mais elevada, cóm
põe as aluviões mais antigas das planícies, hoje não inundáveis, do rio 
Guaporé e tributários, onde se observa uma sedimentação já e~tabele
cida, com sutil estratificação, incipiente grau de diagênese e lateriza
ção. ~ constituído por elásticos arenosos e argila-arenosos, inconsofi
dados, geralmente friáveis e níveis conglomeráticos em certos locais. 
Predominam as cores esbranquiçada, amarelada, cinza-claro e averme
lhada, esta devido a processos de laterização. Os grãos de quartzo 
apresentam esfericidade de baixa a regular, são subangulosos a angulo
sos, geralmente com superHcie polida. 

O nível superior, ainda em franca deposição, é constituído por 
sedimentos aluviais recentes, inconsolidados, predominantemente argi
losos e arenosos, algo seixosos, de coloração branco-amarelada a cinza
claro Os grãos de quartzo apresentam geralmente esfericidade baixa a 
regular, sendo angulosos a subarredondados. Nas barrancas mais esta
bilizadas ocasionalmente observa-se uma fraca estratificação, com 
manchas ferruginosas, e raros seixos de quartzo. 
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1.2.13.6.5 -Ambiente de sedimentação 

O n(vel aluvionar mais antigo, o inferior, apresenta-se parcialmente 
laterizado, enquanto o n(vel superior, o aluvial recente, ainda se en
contra em deposição, mostrando uma quase insignificante laterização 
local. 

Atualmente, os sedimentos do n(vel superior desta unidade ainda 
se depositam na plan(cie aluvial do rio Guaporé e seus tributários. 
Suas fontes de origem, claramente definidas, são os fragmentos desa
gregados dos metassedimentos do Grupo Aguape(, do Complexo 
Xingu e possivelmente da Formação Pimenta Bueno, a norte da área. 
A bacia de deposição tem seu marco inicial na região do Destacamen
to de Fortuna, onde as águas que fluem para o rio Guaporé estão sepa
radas daquelas que drenam para o rio Paraguai por um divisor de dire
ção este-oeste que, aproximadamente, acompanha a fronteira brasilei
ra com a boliviana. Em seguida a bacia dirige-se, mais ou menos, no 
sentido noroeste, rumo ao Território Federal de Rondônia 

1.2.13. 7 -Aluviões Holocênicas 

1.2.13.7.1- Generalidades 

A definição dos cursos atuais dos principais rios da rede hidrográfica 
da área é considerada, no tempo geológico, do limite Pleistoceno-Ho
loceno, quando o clima regional tornou-se mais úmido, a exemplo do 
que ocorreu em outras regiões do Brasil, como a Amazônia. Durante 
o final do Pleistoceno provavelmente ainda predominava na região um 
clima semi-árido com chuvas torrenciais, que teria permitido forma
rem-se os extensos leques aluviais com feições ainda hoje preservadas, 
os quais constituem os Pantanais Mato-Grossenses. Os rios maiores, so
bressaindo-se o Paraguai, se superimpuseram aos sedimentos daquelas 
formas de acumulação, que pertencem à Formação Pantanal, elabo
rando faixas de plan(cie fluvial. Nessas faixas, localmente com terra
ços, identificam-se acumulações aluviais que registram a história dos 
rios no Holoceno. 

Como se justificou anteriormente, as aluviões holocênicas haviam 
sido englobadas na Formação Pantanal de Oliveira & Leonardos 
(Hl43) e corresponderam ao n(vel de sedimentação Op 3 da Formação 
Pantanal de Figueiredo & Olivatti (1974) e outros. Todavia, por cons
tituírem depósitos recentes com caracterlsticas próprias em áreas de
finidas, passlveis de individualização, optou-se por fazê-la, atribuindo
lhes as mesmas denominações utilizadas para depósitos similares nos 
mapeamentos anteriores do Projeto RADAMBRASI L na Amazô
nia Ocidental, por Silva et alii (1976), Barros etalii (1977), Dei'Arco 
et ali i ( 1977) e Araújo et ali i ( 1978). entre outros. As acumulações so
bre terraços fluviais foram legendadas como Aluviões lndiferenciadas 
ou Antigas (Hai) e as das planícies fluviais e fluviolacustres como Alu
viões Atuais (Ha). O termo indiferenciadas para as Aluviões Antigas 
aplica-se pelo fato de poder existir mais de um nível de terraço na área 
indicada, não mapeável na escala deste trabalho. O contato das aluviões 
holocênicas com as demais unidades litoestratigráficas da área, sobre
tudo com a Formação Pantanal, foi apresentado no Mapa Geológico 
como contato aproximado, em sua maioria. Este procedimento deve
se ao fato de que os Pantanais Mato-Grossenses encontram-se em sub
sidência, tendo a drenagem trechos indefinidos, e a Formação Panta
nal desenvolve-se até os dias atuais. 

1 2.13 7.2- Aluviões lndiferenciadas ou Antigas 

Os terraços fluviais marcados no presente mapeamento ocupam áreas 
pouco extensas e descontlnuas, em três locais: à margem direita do rio 
Paraguai, próximo a Cáceres; em ambas as margens do rio Jauru, a 
montante da rodovia BR-070 e à margem direita do rio Corixo Grande, 
próximo da fronteira Brasil-Bolívia. Todos apresentam nítidas quebras 
morfológicas em seus limites e os dos rios Paraguai e Jauru mostram, 
na imagem de radar, vestlgios de meandros abandonados e diques mar
ginais Em outros trechos, às margens desses rios e de outros rios da 
área, podem ser encontradas áreas terraceadas, que se optou por in
cluir, por questões de representatividade, nas faixas de Aluviões Atu
ais ou considerá-las terraços rochosos, mapeando-se a formação sub
jacente 

Os registros de paleomeandros nos terraços evidenciam a presença 
de depósitos aluviais antigos, mesmo que pouco espessos, dai chamá-
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los terraços aluviais. Em geral, admite-se que a maior parte ou a totali
dade das aluviões dos terraços são retiradas quando os rios aprofun
dam seu talvegue, definindo nova plan(cie aluvial em n(vel topográfico 
mais baixo. Isso parece ocorrer, contudo, sob condições climáticas 
favoráveis, tais como em regime de chuvas torrenciais e quando os se
dimentos não estão fixados por vegetação, que os protege de uma ero
são intensa. A esses terraços sem depósito aluvial dá-se o nome de ter
raços rochosos (Christofoletti, 1974). 

Como acumulações ti' picas de plan(cie fluvial holocênica as Aluviões 
Antigas são sedimentos inconsolidados, com granulometria vari
ando de argila a seixo Estimam-se para essas acumulações preservadases
pessuras maiores da ordem de 3m Encontram-se referências a depósitos 
de terraços em rios pertencentes à bacia do Paraguai, em Almeida 
( 1965a), entre outros. Esse autor descreveu-os a sul da área mapea
da, em quase todos os rios que descem as escarpas ocidentais da ser
ra da Bodoquena. Esses depósitos chamaram a atenção daquele autor, 
por se constitu Irem de seixos de quartzo ou quartzito com até mais de 
2 em de diâmetro, evidenciando para Almeida (op cit) sua origem em 
regime fluvial diverso do atual, em tempo pouco distante, quando os 
rios eram mais competentes que hoje. Que ocorreram mudanças cli
máticas no decorrer do Holoceno é conhecido na literatura geológica 
e geomorfológica e seus efeitos na evolução dos rios na região pode
rão ser confirmados com estudos de detalhe, que não foram pretensão 
do presente mapeamento 

1 2.13. 7.3- Aluviões Atuais 

As Aluviões Atuais existem em praticamente todos os cursos de água 
da área e nas planícies lacustres, constituindo depósitos mais notáveis 
ao longo dos rios perenes. Nesses, identificam-se claramente tanto por 
fotointerpretação como em campo as formas típicas de planície flu
vial, tais como ilhas aluviais, diques marginais, meandros, lagos de 
meandros em colmatagem, meandros abandonados colmatados e bar
ras em pontal. As Figuras 1.4, 1.14, 1.15, 1 27, 1.34 e 1.36 ilustram 
exemplos dessas planícies fluviais, nas quais se encontram registros da 
evolução dos rios no Holoceno. As planícies lacustres, todavia, são 
mais homogêneas, distinguindo-se apenas alguns canais afluentes e 
defluentes às lagoas. As diferentes tonalidades de cinza que refletem 
na imagem de radar, como por exemplo na que abrange as Baías Cha
cororé e de Chá Mariana (Fig 1.1 0) e na da Baía Vermelha (Fig. 1.15). 
correspondem aos tipos de cobertura vegetal nativos Na Figura 1.10 
as manchas cinza-escuro no sopé da serra de Mimoso e à margem nor
deste da Bala Chacororé equivalem à gramínea conhecida por capim 
mimoso. Nesta plan lei e ocorrem sedimentos arenosos e síltico-argi
losos, sendo que os primeiros formam areões quando expostos na es
tação seca Às margens da Bala Vermelha, Tarapanoff & Pereira 
(1980) descreveram sedimentos argila-arenosos com matéria orgânica 
associada O caráter desse sedimento relaciona-se ao fato daquela planí
cie permanecer inundada por um período de tempo maior que a pla
n lcie lacustre de Mimoso. 

Constata-se que as faixas de Aluviões Atuais são mais estreitas e 
descontlnuas ao longo dos rios nos planaltos do que nas áreas depri
midas Nessas, por exemplo na planlcie fluviolacustre formada pelos 
rios Paraguai e Cuiabá, próximo à serra do Amolar, atinge cerca de 
90 km de largura. Todavia, em diversos rios que drenam os Planaltos 
do Taquari-ltiquira e de Marac<Jjú-Campo Grande, encontram-se 
aluviões diamantlferas, que não são conhecidas nas Plan lcies e Panta
nais Mato-Grossenses Os rios mostram cursos com trechos meândri
cos, sinuosos e retil lneos, estes últimos geralmente ocasionados pelo 
processo normal de rompimento dos pedúnculos, formando mean
dros abandonados ou lagos meandro. Em alguns rios dos planaltos, 
como o ltiquira, existem trechos retilinizados por controle estrutural. 
Aquele rio, no local denominado Sumidouro está encaixado em fratu
ras que cortam arenitos da Formação Furnas Observando-se regional
mente o comportamento dos rios Paraguai, Cuiabá, São Lourenço, Pi
quiri ou ltiquira e Negro na área, verifica-se que certos trechos apre
sentam bruscas variações de direção, sugerindo um controle estrutural 
subjacente. As direções apresentadas são as mesmas das falhas e fratu
ras que cortam as rochas pré-cenozóicas (N-NE, NE-SO e NO-SE). 
Além desse fato, que indicaria uma reativação daquelas estruturas con
dicionando as direções gerais dos seus cursos, a indefinição de alguns 
trechos da drenagem, como a plan(cie fluviolacustre elaborada pelos 



~--. 
Ftg. 1..:.16 - Feições do no Paraguao em área de Aluvoóes Atuaos (H a) Observar os contrastes com as áreas de oc;orréncia da Formação Pantanal {Op}. Folha SE.2 t·V·B 

rios Paraguai, Cuiabá e São Lourenço, reflete um proce$$0 de subsi· 
dênc:ia em atividade, fato também admitido por Penteado-Orellana lin· 
fomação verbal). Uma das bruscas mudanças de direção do rio Sfo 
Lourenço, a que determina no seu baixo curso um trecho de direção 
geral N40° E, foi denominada no Mapa Geológico anexo Lineamento 
Santa Isabel. 

Os depósitos aluvionéríos atuais têm sido observados desde o sécu· 
lo XVI, quando da entrada pioneira dos descobridores espanhóis de 
Ayolas e lrala IJipud Moura, 1943) pelos Pantanais Mato-Grossenses. 
Descrições desses sedimentos, principalmente ao longo do rio Para· 
guai, são encontradas, entre outros, em Evans (1894), Almeida (1945), 
Comissão Interestadual da Bacia Paraná-Uruguai (1971) e Corrêa 
eulii (1976). 

Os sedimentos são em grande parte de areias quartzosas de granula· 
ção fina e fina a média, siltes e argilas. constituindo as areias depósitos 
de barra em pontal e os pelitos, de transbordamento. Os depósitos re· 
siduais de canal, com grãos de quartzo mais grosseiros, aprafentam 
localmente seixos que mostram composição e diâmetros variáveis, em 
função da localização do depósito. Por exemplo, no leito do rio lt iqui · 
ra, em frente â cidade homõnima, Souza Júnior & Dei 'Arco (l978) 
descreveram seixos e matacões de quartzo. arenito quartzoso a cherr 
com formas diversas, em sua maioria subarredondados a arredondados. 
No mesmo rio, a jusante, já nos Pantanais Mato-Grossenses, aqueles 
autores encontraram na base do depósito aluvial, na barranca da mar· 
gem esquerda, uma lente conglomerética contendo seixos arredonda· 
dos de formas achatadas, com até 5 em de diâmetro, compostos ape· 
nas oor arenitos quartzosos, alguns silicificados. 
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Comumente as aluviões expostas nas barrancas dos rios mostram 
o aspecto da Estampa 1.XVI B. A estrutura sedimentar que mais se 
observa nesses afloramentos é· a estratificação gradacional, com gra
nulometria decrescente da base para o topo. Vêem-se também inter
calações e interdigitações de camadas de areias e siltes e, eventualmen
te, conforme o aspecto do afloramento, depósitos de barra em pontal 
exibindo estratificação cruzada e pelitos finamente laminados Os 
grãos de quartzo são comumente hialinos, subarredondados a arre
dondados e de boa esfericidade. Subordinadamente na fração arenosa 
ocorrem grãos de minerais opacos. Os sedimentos das barrancas apre
sentam cores geralmente claras, cinza a creme ou esbranquiçadas, mui
tas vezes com manchas amareladas devido a concentrações de óxidos e 
hidróxidos de ferro. Os depósitos de transbordamento apresentam às 
vezes coloração cinza-escuro, devido à presença de matéria orgânica. 
Podem ser observados nesses ·depósitos restos de troncos e folhas em 
decomposição. 

Como não se pode precisar espessura para os depósitos aluviais atuais, 
estimou-se, com base nas observações efetuadas, um valor mínimo de 
2m. Certamente poderão ocorrer depósitos com até mais de uma dezena 
de metros de espessura, a julgar pelas dimensões de alguns trechos das 
plan1'cies fluviais. Segundo Medeiros, Schaller e Friedman (1971) o 
tamanho e importância dos depósitos aluviais são diretamente propor
cionais à extensão da planície de inundação e dos rios a ela relacio
nados. 

Em alguns rios e córregos que secionam as rochas calcárias da área, 
acham-se depósitos de tufos calcários, não raro com restos de plantas 
e gasterópodes recentes. Esses depósitos, de aparência comparável aos 
da Formação Xaraiés, originaram-se pela precipitação dos sais dissolvi
dos das rochas adjacentes, atualmente, e pelo que se observou em 
campo são localizados, não tendo representatividade em mapas, a não 
ser pontual. 

No Mapa Geológico, a localidade fossil (fera n? 15 situa a presença 
de sambaquis, encontrados pela Prof~ Julieta Gisselda Dellazzana 
(apud Herter, 1981), da Universidade Federal de Mato Grosso, em de
pósitos aluvionários existentes na fazenda Santa Rosa, a 30 km de 
Poconé, próximo da rodovia Transpantaneira (MT-060). 

1.3- ESTRUTURAS 

1 3.1 - Generalidades 

Destacam-se na área dois conjuntos estruturais: o primeiro, mais anti
go, se carateriza por estruturas dobradas e falhadas que evidenciam a 
atuação de esforços compressivos e de tensão; o segundo inclui ape
nas feições lineagênicas. As particularidades de cada conjunto refletem 
eventos tectônicos de comportamento distinto e que ocorreram em 
épocas diferentes. Estas estruturas são identificáveis na imagem de 
radar bem como em fotografias aéreas e imagens Landsat e em sua 
maioria tiveram comprovação de campo. 

O primeiro grupo de estruturas é verificado sobre rochas pré-cam
brianas pertencentes aos Complexos Rio Apa e Xingu e aos Grupos 
Aguapeí, Cuiabá, Corumbá, Jacadigo e Alto Paraguai. As falhas e do
bras que constituem este conjunto não têm comportamento homogê
neo em toda a área, evidenciando que os fenômenos tectoorogenéticos 
agiram provavelmente em mais de uma fase e com intensidades diferen
tes não só gtmgraficamente, como em função das litologias. No limite 
norte das Folhas, onde afloram o Complexo Xingu e o Grupo Aguapeí, 
área compreendida noCraton Amazônico de Almeida (1978). as falhas 
e fraturas mostram direções NE-SO, NO-SE e subordinadamente dire
ções gerais N-S e E-0. Na área mapeada como Complexo Xingu, que 
mostra um relevo aplanado, não se identificaram dobramentos regio
nais Essas estruturas são refletidas apenas nos metassedimentos do 
Grupo Aguapeí e os eixos têm uma direção preferencial N-NO. 

Os Grupos Cuiabá, Corumbá, Jacadigo e Alto Paraguai distribuem
se ao longo de um arco orogênico, que Almeida (1965b) denominou 
Geossinclíneo Paraguaio. Cada um desses grupos apresenta particulari
dades no estilo de dobramento e nos tipos de falhamentos associados. 
Assim é que o Grupo Cuiabá, que ocupa as porções mais internas do 
geossinclfneo e representa a sedimentação mais antiga, mostra-se in
tensamente dobrado e metamorfizado na fácies xistos verdes. Esta se
qüência também foi muito erodida e só localmente constatam-se gran
des dobras e falhas, via de regra coincidindo com ressaltas topográfi-
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cos resultantes de erosão diferencial. Essas estruturas têm direção ge
ral NE-SO no extremo norte da Folha e NO-SE, no extremo sul. Nesta 
área interna do geossincl íneo os metassedimentos do Grupo Cuiabá 
sofreram intrusões de plutõesgraníticos alcalinos, com vulcanismo áci
do a intermediário associado, os quais estão expostos nas proximida
des da borda noroeste da Bacia Sedimentar do Paraná. 

Os Grupos Corumbá, Jacadigo e Alto Paraguai constituem as se
qüências sedimentares mais jovens e ocupam posições externas no ar
co orogênico;próximas ao Craton Amazônico. O Grupo Corumbá na 
área mostra dobramentos descontínuos localizados, com eixos de dire
ção geral N-NO e deformações provavelmente ocasionadas por falha
mentes. O mesmo ocorre com as rochas do Grupo Jacadigo, cujas de
formações mais notáveis são apresentadas pela Formação Urucum, ao 
longo da linha de fronteira Brasil-Boi ívia, na região das grandes la
goas. O Grupo Alto Paraguai, por outro lado, exibe o principal con
junto de estruturas regionais da área mapeada. Esta seqüência consti
tui, a pouca distância dos metassedimentos do Grupo Cuiabá, dobra
mentos lineares com dezenas de quilômetros de extensão e direção 
geral N30°E. Identificam-se ainda nesta seqüência grandes falhas in
versas ou de empurrão, paralelas aos eixos das dobras, segmentadas lo
calmente por falhas transcorrentes de pequeno rejeito. À medida que 
se afastam para oeste, no sentido do Craton Amazônico, os sedimen
tos do Grupo Alto Paraguai não apresentam o mesmo estilo de dobra
mento e tendem à horizontal idade, com deformações locais. 

O segundo conjunto estrutural está muito bem representado nos 
sedimentos fanerozóicos da borda noroeste da Bacia Sedimentar do 
Paraná. As análises efetuadas naquela porção da bacia indicaram a 
atuação intensa de uma tectônica rígida e as feições observadas na 
imagem de radar foram determinadas como falhas ou fraturas, basea
das em verificações de campo e em informações de relatórios preexis
tentes Neste conjunto pode-se agrupar as linhas de falha ou fratura 
em três sistemas: um dominante, de direção NE-SO, e dois secundá
rios, de direção NO-SE e NS, respectivamente, que interferiram no 
sistema principal. O sistema dominante faz parte de uma extensa fai
xa de falhamentos antigos que sofreram reativações, principalmente 
no Cretáceo, no âmbito da bacia, para a qual Schobbenhaus Filho 
et a/ii (1975b) propuseram a denominação de Lineamento Transbrasi
liano. Este megalineamento, com direção geral em torno de N45°E, 
alonga-se por mais de 2 700 km, desde a região sudoeste de Mato 
Grosso até o norte do Ceará e influenciou diversas vezes na história da 
evolução da Plataforma Brasileira. O primeiro sistema secundário apre
senta uma maior representatividade na região compreendida entre as 
cidades de Coxim e Rio Negro e o segundo a norte do rio ltiquira. Es
te último é caracterizado por vários grabens alongados. 

As direções apresentadas pelas estruturas lineares na Bacia Sedi
mentar do Paraná, na região considerada, são as mesmas das rupturas 
que afetaram as rochas mais antigas da área, algumas das quais, como 
o Grupo Cuiabá e as Intrusivas Ácidas cambroordovicianas, represen
tam o seu embasamento Este fato revela reativações das antigas I i
nhas de fraqueza, na forma de falhas de gravidade, ou, segundo argu
mentos de Northfleet, Medeiros e Mühlmann (1969), poderia estar 
relacionado a falhamentos normais de rejeito diminuto, associados 
aos eixos dos grandes arqueamentos regionais. Os arcos de localiza
ção mais proxima da área situam-se a norte, na Folha SD.21 Cuiabá 
(Arco de São Vicente), e a sul, na Folha SF.21 Campo Grande (Arco 
de Campo Grande). 

Os falhamentos do limite noroeste da bacia foram identificados 
de outra forma através de levantamentos geofísicos, em projeto exe
cutado pela LASA- Engenharia e Prospecção S.A. (1977). Com ba
se em informações obtidas daquele projeto, verificou-se a existência 
de um conjunto de falhas magnéticas dirigidas entre N15°-50°E, que 
mostram concordância com as falhas geológicas mapeadas. Além da
quelas falhas, algumas anomalias de elevado grau linear foram atribuí
das, naquele projeto, a diques de efusivas básicas. Estas anomalias 
estariam distribuídas na área principalmente nas proximidades da bor
da, nas Folhas SE.21-X-B e SE.21-X-D. Embora não confirmados nos 
mapeamentos geológicos já realizados na região, tais como os de Gon
çalves & Schneider (1970) e Corrêa et alii (1976) e no presente, é 
plausível admitir-se a existência de intrusões básicas, comparando-se 
a área com outras da borda oriental da Bacia Sedimentar do Paraná, 
onde são conhecidos inúmeros diques e soleiras de diabásio. 



Outro aspecto estrutural observado na borda noroeste da Bacia 
Sedimentar do Paraná, e que é comum a toda ela, é o caráter hori
zontal a suborizontal das camadas fanerozóicas (Fig. 1 28). Estas ca· 
madas apresentam nos limites externos mergulhos mais acentuados 
que se amenizam com suaves inclinações para ambos os lados em di
reção à zona central da bacia Este comportamento caracteriza a prin
cipal feição estrutural da Bacia Sedimentar do Paraná - o sistema 
Monoclinal -,a qual é, segundo Loczy (1966), resultado de movi
mentos epi rogenéticos renovados diversas vezes. Para aquele autor 
ocorreram três fases de basculamento, sendo que a terceira, a princi
pal, teria acontecido "após a deposição dos arenitos eólicos da Forma
ção Botucatu, antes e depois das efusivas da Formação Serra Geral". 

Além das estruturas inclu (das nos dois conjuntos acima referidos 
foram mapeados diversos lineamentos, indicados por vales retilfneos, 
morros alinhados ou cristas alongadas. Alguns exemplos de vales com 
depósitos aluviais atuais, formando faixas retilfneas, existem nas Pla
n (cies e Pantanais Mato-Grossenses. Entre vários podem ser citados os 
rios São Lourenç·o, Piquiri ou ltiquira e Negro, que mostram trechos 
com orientação similar à das falhas e fraturas mapeadas, sugerindo um 
controle estrutural subjacente. 

Muitas das estruturas tectônicas mapeadas são acidentes expressi
vos e receberam denominações em mapas geológicos anteriores Para 
outras de igual teor designaram-se também nomes geográficos. A des
crição das principais estruturas com denominação será feita a seguir, 
obedecendo-se uma seqüência relacionada com a idade da formação 
geológica onde ocorrem, a partir da mais antiga, e suas posições geo
gráficas, de oeste para leste. 

1.3.2- Descrição das estruturas 

1.3 2.1 - Falha de Santa Rita 

Representa o primeiro ressalto topográfico formado por metassedimen
tos do Grupo Aguapeí, que limita a porção leste da serra de Santa Bárba
ra, na Folha SE.21 V-A. As rochas constituem um relevo estreito e alon
gado, segundo a direção geral N-S, o qual recebe as denominações de 
serra de São Fabiano, a norte da rodovia MT-265, e serra do Barbi
cha, a sul. Dista cerca de 20 km em linha reta a oeste do Destacamen
to Militar de Santa Rita, do qual derivou seu nome. 

A Falha de Santa Rita estende-se de sul para norte, a partir de ter· 
ritório boliviano, e tem até o limite norte da área 40 km de extensão 
Da( inflete-se para noroeste, já na área da Folha SD.21 Cuiabá, onde 
recebeu a denominação Falha de Santa Bárbara. Foi identificada an
teriormente por Figueiredo & Olivatti (1974) que a trataram em toda 
a sua extensão como "falha inversa da borda oriental das serras do 
Aguape( e Santa Rita". Estes autores indicaram o movimento dessa fa· 
lha de sudoeste para nordeste, colocando os metassedimentos do Gru
po Aguapeí sobre as rochas do Complexo Xingu. Este movimento to
davia só ocorre na Folha SD.21 Cuiabá. Na área em questão a Falha 
de Santa Rita é um falhamento inverso de atitude geral N-S, 70°E, 
com inflexões para N10°·15°0, conforme indicam as estruturas cata· 
elásticas elaboradas nas rochas da Formação Fortuna Nos cortes da 
estrada MT-265, tal como o ilustrado na Estampa 1.11 A, verificam-se 
boudinages de composição quartzftica, megabrechas, inúmeros veios 
de quartzo leitoso e filonitos De acordo com a atitude do plano da 
falha interpretou-se sua origem como resultante de esforços oriundos 
de leste, que teriam colocado o embasamento polimetamórfico sobre 
os metassedimentos do Grupo AguapeL A Falha de Santa Rita trunca, 
em sua porção meridional, o flanco oriental de uma dobra sinclinal 
assimétrica, situada a oeste. No interior desta sinclinal afloram filitos 
da Formação Vale da Promissão Ainda na sua porção inferior a Falha 
de Santa Rita é segmentada por falhas transcorrentes de pequeno 
rejeito de direções NE e NO, que ocorrem também no flanco ociden
tal da sinclinal adjacente (Fig. 1.7). 

Em sua extensão para sul, em território boliviano, a Falha de San
ta Rita integra uma "frente tectônica" que Bloomfield & Litherland 
(1979) relacionaram ao Ciclo Orogênico Sunsas, que foi ativo no in· 
tervalo ± 1.300 a ± 950 MA. Estes autores todavia mencionaram não 
ter esclarecido se, naquela área, as estruturas de direção N a NNE 
estariam relacionadas à última fase de deformação da Orogenia Sun
sas ou ao in feio do Ciclo Orogênico Brasiliano. 

1.3.2.2 - Falha da Penha 

Extenso falhamento transcorrente com direção geral N35° -40°0, 
que afetou sedimentos arcoseanos da Formação Urucum, na serra do 
Bonfim e na ilha de fnsua (Folha SE 21-V-D) Esta falha tem cerca de 
60 km de comprimento, com um trecho encoberto pelas aluviões da 
planfcie fluviolacustre do rio Paraguai, na área limítrofe com a ilha de 
fnsua. Mostra ligeiras sinuosidades provavelmente ocasionadas pelos es
forços que elaboram as falhas e fraturas de direção NE, adjacentes Estes 
mesmos esforços dobraram também os sedimentos Urucum em ambos 
os lados da Falha da Penha. A nordeste dela constata-se uma anticli· 
nal com eixo de direção NO e flanco invertido, e a sudeste uma sin
clinal assimétrica de eixo com caimento para sudeste. Esta sinclinal 
recebeu de Corrêa et alii (1976) a denominação de Sinclinal do Pal
mital e seu núcleo é ocupado por conglomerados petromíticos (Fig 
1 16). 

A Falha da Penha foi determinada por Corrêa et alii (op cit) 
e o seu nome é oriundo da fazenda homônima, situada em sua extre· 
midade meridional, nas proximidades do rio Paraguai Aqueles autores 
atribu (ram a sua origem à segunda fase de dobramentos que afetaram 
o Grupo Cuiabá. O evento orogênico que ocasionou esses dobramen
tos foi denominado Ciclo Brasiliano por Almeida (1968) e sua atuação 
perdurou do Proterozóico Superior ao Cambriano. As rochas da For
mação Urucum nessa área foram intensamente cataclasadas com de
senvolvimento de foliações metamórficas. 

1.3.2.3- Falha da Lagoa 

Falha normal com cerca de 55 km de extensão, localizada na porção 
ocidental da serra do Amolar e da ilha de fnsua (Folha SE 21-V-D). 
Mostra uma direção aproximadamente paralela à Falha da Penha 
(N35° 0) e também discreta sinuosidade, bem como um trecho en
coberto pelas águas da lagoa Gaíba (Fig. 1.16). Provavelmente prolon
ga-se para sudeste atingindo a morraria de Novos Dourados (Folha 
SE.21·Y-B) onde, baseado no alinhamento de alguns morros, infe
riu-se uma falha normal. 

A Falha da Lagoa atingiu tanto os sedimentos arcose:nos da For
mação Urucum como os calcários da Formação Bocaina, estes últi· 
mos na ilha de fnsua. O bloco elevado é o nordeste, que colocou a 
Formação Urucum topograficamente acima dos calcários Bocaina. 
Esta falha foi truncada por falhas e fraturas transversais de direcão 
nordeste. Em ambas as laterais da Falha da Lagoa os sedimen.tos 
Urucum estão dobrados, constituindo sinclinal no bloco alto e anticli
nal no baixo. Os dobramentos atingiram também os calcários da For
mação Bocaina, no bloco baixo, conforme se observa a sul da lagoa 
Gaíba, na área de fronteira Brasil-Boi ívia. Neste local os calcários 
formaram uma sinclinal com eixo de direção N-NO e caimento para 
S-SE. 

A Falha da Lagoa foi caracterizada a princípio por Corrêa et ali i 
(1976) que conferiram origem sincrônica à Falha da Penha, qual seia, 
durante o Ciclo Orogênico Brasiliano. 

1.3.2.4- Braquianticlinal da l"nsua 

Estrutura de formato el (ptico localizada na porção leste da ilha de 
t"nsua (Fig. 1.37), entre as lagoas Uberaba e Gaíba (Folha SE 21-V-D) 
Foi edificada em sedimentos da Formação Urucum e seu eixo maior 
está alinhado segundo a direção geral N10°·15°0, com caimento em 
ambos os sentidos Este eixo tem extensão aproximada de 8 km en· 
quanto que o menor tem cerca de 3 km Como pode ser observado na 
Figura 1.37 as camadas mostram mergulhos divergentes e estão sec· 
cionadas por fraturas de direções NO, NE e ENE. 

A leste, a Braquianticlinal da t"nsua é balizada provavelmente por fa· 
lha, que se mapeou como falha indiscriminada encoberta. A sul-su· 
doeste de seu limite os sedimentos da Formação Urucum foram afe· 
tados por dois grandes falhamentos (Falhas da Penha e da Lagoa) e se 
apresentam dobrados. Esta estrutura foi identificada anteriormente 
por Corrêa et alii (1976), que lhe atribuiu origem relacionada à segun· 
da fase de dobramentos que afetou o Grupo Cuiabá Estes dobramen· 
tos estão inclu (dos no Evento Orogênico Brasiliano. 
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Fig. 1.37- Braquianhclinaldainsua.Aspectosdosdobfamentosda Formação Urucum 
(p8u) e dos líneamentosOC8$ionados pela Falha da Penha, em parte encobertos pelos 

Depósitos Detrftlcos. Folha SE.21·V·D. 

1.3.2.5- Domo Bala Vermelha 

Grande feição circular, parcialmente erodida nas bordas e integral
mente no núcleo, o qual é ocupado pela lagoa Bafa Vermelha e por se· 
dimentos quaternários ooluviais e aluviais (Fig. 1.151. Está situado à 
margem direita do rio Paraguai, a sul da lagoa Mandioré, na fronteira 
Brasii-BoHvia. Constituiu-se em sedimentos da Formação Urucum, os 
quais formam as serras do Bonfim. Esta feição tem sua maior parte 
distribufda em território brasileiro, mas adentre a oeste em territó· 
rio boliviano. De sul para norte, até a margem da lagoa Mandioré, seu 
diâmetro é de aproximadamente 30 km. Conforme se verifica na Figu· 
ra 1.15, a estrutura teve grande parte de suas porções leste e sudeste 
destrufda pela erosão, mas as camadas preservadas permitiram recons· 
tituir a feição dômica. Nota-se o mergulho das camadas para todos os 
quadrantes, compondo um conjunto de relevos de topos inclinados, 
com escarpas voltadas para o interior da estrutura. 

Além da deformação das camadas, ocasionando mergulhos diver· 
gentes, constatam-se no Domo Safa Vermelha falhamentos transcor
rentes de pequeno rejeito e falhas indiscriminadas, com direções NNO, 
NO e NE. Todas as estruturas aqui mencionadas devem ter-se origina· 
do, a exemplo das anteriores, durante o Ciclo Orogênico Brasiliano. 

1.3.2.6- Sistema de Falhas do Urucum 

Sob esta denominação englobou-se o conjunto de falhas normais com 
direções variando de N30°E e N50°E, que compartimentaram o maci· 
ço de Urucum (Fig. 1.4). A maioria delas está encoberta por depósitos 
ooluviais e/ou aluviais e a mais conhecida é a do vale do córrego Band' AI· 
ta, que separa o morro do Urucum da morreria de Santa Cruz. Esta 
falha foi descrita entre outros por Almeida ( 1945), como sendo uma 
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falha de fone mergulho, orientada N50°E, com rejeito máximo me
dido de 300 m. Para o cálculo do rejeito Almeida (op. cit.) baseou-se 
no deslocamento do horizonte inferior de manganês do morro do Uru· 
cum, que se apresenta em n(vel mais alto na morreria de Santa Cruz. 
Este autor considerou ainda que a Falha de Band'Aita esteve ativa no 
Terciário, durante a orogenia andina, e provocou, juntamente com as 
demais paralelas, o adernamento dos blocos de falha, permitindo a 
configoraçâ'o do relevo atual. Corrêa et slii (1976) admitiram que as 
falhas do Sistema de Falhas do Urucum originaram-se durante as fa· 
ses de dobramentos do Grupo Cuiabá, e Barbosa & Oliveira (1978) 
indicaram sua procedência no final do Proterozóico, em uma fase 
tectônica compressiva que teria atuado após a deposição dos calcários 
Corumbá. 

Nos blocos de falha, as rochas do Grupo Jacadigo mostram-se, em 
decorrência, deformadas, apresentando localmente, em um mesmo 
bloco, mergulhos para quadrantes diferentes. Isto foi notado também 
por Almeida (19451, que oonstatou no bloco do Urucum as camadas 
mergulhando em geral para NO e, na face voitada para o vale Band'AI· 
ta, mergulho para ESE. No morro das Trombas dos Macacos, Almeida 
(op. cit.) verificou camadas com mergulho de até 25° para o centro, 
configurando uma sinclinal "com plano axial proximamente vertical, 
e com eixo mergulhando cerca de 10° a 20° na d ireção 45°NE". As 
camadas nos blocos de Santa Cruz, Grande e do Rabichão apresen
tam, em grande parte, mergulhos gerais para leste, tanto NE como SE. 
Na morreria do Jacadigo, ao lado dalinh.a de fronteira Brasii-Bol(via, 
as camadas representam uma sinclinal, com caimento para ONO. 

Os falhamentos normais da região de Urucum sâ'o provavelmente 
maiores do que os trechos indicados, mas estão ocultos sob os sedi· 
mentos da Formação Pantanal. Registros desse sistema existem a su· 
doeste do morro do Urucum, na morreria do Sajuti. Neste local, algu
mas falhas normais, que afetaram as Formações Urucum e Bocaina, 
foram truncadas por uma falha transcorrente, com direção geral 
N70°0. Os sedimentos desta área apresentam-se ainda dobrados. 

Falhamentos de direções NO, NE e subordinamente N.S encon
tram-se transversalmente às falhas normais do Sistema do Urucum, 
atingindo tanto as rochas do Complexo Rio Apa como dos Grupos 
Jacadigo e Corumbá. Tal como se observa na Figura 1.4. 

Estas estruturas lineares são bem evidentes nas morrarias do Rabi
chio e do Zanetti. Entre as falhas transversais mapeadas na morraria 
do Rabichâ'o existe, em sua porção norte, uma falha transcorrente 
com direção geral N60°E, de pequeno rejeito. Outras falhas transcor· 
rentes de pequeno rejeito podem ser encontradas na regiio e uma de· 
las está bem representada a norte do morro da Trombe dos Macacos. 
Esta falha, que deslocou horizontalmente rochas do Complexo Rio 
Apa e das Formações Urucum e Bocaina, tem direção geral N55°0 e 
seu rejeito pode ser estimado, com base nas evidências atuais, em 
800m. 

Entre as falhas normais do Sistema do Urucum, a que mais apre
senta evidências no terreno baliza o morro da Trom~ dos Macacos e a 
Sinclinal da Lajinha (Fig. 1.4). A extensão mapeada desta falha, com 
seu trecho encoberto pelos Depósitos Detr(ticos, é de aproximada· 
mente 30 km. Em cortes transversais à linha de falha, encontra-se o 
embasamento cristalino (bloco elevado) em contato tectônico com os 
calcários, ora da Formação Boc,aina ora da Formação Tamengo, e com 
a Formação Urucum. Na ponta nordeste da Sinclinal da lajinha a 
direção geral desta falha (N40°E) sofreu uma inflexão mais para norte. 
No morro do. Bugão, considerado sua extremidade setentrional, cons· 
tatam-se, nos cortes da pedreira de calcário da Construtora Afonseca, 
de Corumbá, vários indlcios de falhamento, tais como brechas cata· 
elásticas e superf(cies estriadas de aspecto polido. Neste local o plano 
estriado tem direção geral NNE e mergulho de 70° para ONO. 

Na regiâ'o de Corumbá também foram indicadas no Mapa Geológi
co várias falhas indiscriminadas, paralelas ao Sistema de Falhas do 
Urucum, produzidas em rochas calcárias. Estas falhas são sugeridas 
por lineamentos refletidos na imagem de radar e, no campo, verifi· 
cam-se rochas fraturadas e/ou brechadas indicando atuaç§o tectônica. 
Uma das falhas indiscriminadas mais mercantes localiza-se a oeste da 
Sinclinal da Lajinha, no contato das Formações Bocalna e Tamengo. 
Na imagem de radar (Fig. 1.4), além da feição linear, notam-se morros 
com formas triangulares, de faces planas inclinadas para sudeste, avi· 



denciando uma escarpa de falha. Possivelmente tratar·se·à de uma fa
lha normal, com plano mergulhando para sudeste. 

1.3.2.7- Sinclinal da Lajinha 

Estrutura dobrada de formato triangular, limitada por falhas, com ei
xo de sentido geral N55°E, inclinado. Está situada a noroeste do mor
ro do Urucum e em seu interior localiza-se a Pedreira Lajinha, do Gru
por ltaú, de onde se extrai calcário calcífero. Foi formada em sedimen
tos do Grupo Corumbá, representados à superffcie pela Formação 
Tamengo. 

No flanco noroeste da Sinclinal da Lajinha, limitado por falha in
discriminada, as camadas apresentam mergulhos da ordem de 60° pa
ra sudeste. Nas bordas afloram calcários negros, calcíferos, com inter
calações subordinadas de folhelhos e no núcleo predominam os folha
lhos. O flanco sudeste da dobra é fixado por extensa falha normal, 
com direção geral N40° E, e mergulho forte para noroeste. Esta falha 
colocou os calcários Tamengo em contato com rochas granito-gnáissi
cas do Complexo Rio Apa. O formato triangular dessa sinclinal deve
se à interseção da falha normal com a falha indiscriminada. Na base do 
"triângulo" afloram também os calcários Bocaina. 

1.3.2.8 - Falha de Guaicurus 

Longo falhamento inverso ou de empurrão com direção geral N20°0, 
situado na borda oriental do Planalto da Bodoquena, a oeste da esta
ção Guaicurus, da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil - E.F.NO.B. 
(municfpio de Miranda- MS). Na área da Folha SE.21 Corumbá a sua 
extensão mapeada, cerca de 25 km, incluído o trecho inferido, corres
pende à extremidade setentrional. A Falha de Guaicurus prolonga-se 
por mais de 50 km, a sul, na área da Folha SF.21 Campo Grande, apre
sentando algumas inflexões e truncamentos, estes ocasionados por fa
lhas transcorrentes de direçõe~ NE e ENE. Esta falha foi caracterizada 
por Corrêa et alii (1976) a sul. na Folha SF.21·X·A, e teve seu prolon
gamento para norte indicado por Schobbenhaus Filho & Oliva ( 1979). 
Anteriormente Almeida (1965a) havia mencionado a presença de "fa
lha de empurrão de grand1~ ângulo" na extremidade sul da Sinclinal 
de Guaicurus, no local denominado Fechado, que teria lançado sobre 
ela, de leste para oeste, um bloco de calcários dolomíticos da Forma
ção Bocaina. A Falha de Guaicurus destaca-se tanto em fotografias 
aéreas como em imagens de radar e Landsat e tem comprovação de 
campo. Conforme ilustra a Figura 1.12 o trecho definido é eviden
ciado por um alinhamento de morros estreitos e alongados, consti
tufdos por calcários calcfferos do Grupo Cuiabá, marmorizados, que 
apresentam, próximo à linha de falha, atitude geral N20°0/60°NE. 
Estes calcários representam o flanco invertido da Anticlinal de Guai
curus, posicionada a leste, e foram colocados ern contato tectônico 
com os calcários dolomíticos da Formação Bocaina, situados a oeste 
da Falha. Os calcários Bocaina por sua vez, no contato com a Falha de 
Guaicurus, na área, fazem parte do flanco ocidental da Braquianticli
nal de Porto Carrero. Segundo a opinião de Corrêa et alii (1976), a Fa
lha de Guaicurus é resultante da terceira fase de dobramentos que afe
tou o Grupo Cuiabá. 

1.3.2 9 -Anticlinal de Guaicurus 

Grande dobra elaborada em metassedimentos do Grupo Cuiabá, loca
lizada a leste da porção setentrional do Planalto da Bodoquena e a sul 
da confluência dos rios Miranda e Aquidauana (Folha SE.21-Z-C). Es
ta dobra tem eixo de direção N 10°-20° O e 64 km de comprimento 
sendo que, na área mapeada, apenas um terço de sua extensão está re
presentado. Em seu núcleo, a sul da área, estão situadas a estação 
Guaicurus (E.F.NO.B.) e a sede da fazenda Bodoquena. O primeiro 
pesquisador a referir-se a esta estrutura foi Almeida (1965a) que a 
identificou como sinclinal, atribuindo-lhe o nome de Guaicurus. Aque
le autor caracterizou em seu interior um espesso pacote de ardósias e 
filitos, ao qual denominou Formação Guaicurus, posicionando-a no to
po da seqüência do Grupo Corumbá. Estes metassedimentos recobri
riam, nas bordas da sinclinal, calcários calcíferos da Formação Tamen
go. Almeida (op. cit.) observou que no trecho compreendido entre as es
tações ferroviárias de Guaicurus e Porto Carrero o flanco oriental da 
sinclinal mostrava-se vertical ou inclinado para leste (85°), caracterizan-

do-se assim como reverso, já que, no oposto, o mergulho era de 55° para 
leste. Posteriormente Corrêa et alii (1976) mapearam a mesma região 
estudada por Almeida ( 1965a) e admitiram que as ardósias e filitos da 
Formação Guaicurus e os calcários adjacentes pertenceriam ao Grupo 
Cuiabá. Dessa forma a Sinclinal de Guaicurus de Almeida (op. cit.) 
passou a constituir uma anticlinal de flanco invertido, balizada a oeste 
por uma extensa falha inversa e/ou de empurrão (Falha de Guaicurus). 
Esta interpretação foi aceita também por Nogueira et alii (1978), 
Schobbenhaus Filho & Oliva (1979) e Schobbenhaus' Filho & Soares 
(1979). No presente mapeamento geológico e no da área limftrofe a 
sul verificou-se que a dobra de Guaicurus pode ser explicada como 
uma anticlinal de flanco invertido, conforme sugeriram Corrêa et alii 
(1976). Esta indicação pode ser verificada na área da fazenda Bodo
quena, através de duas seções geológicas a partir da rodovia BR-262: 
uma no sentido NE, até o retiro Três Pedras, e outra no sentido 50, 
até o retiro Porto Carrero. As camadas de calcário situadas nos limi
tes da primeira seção mostram mergulhos convergentes para o centro, 
revelando uma dobra sinclinal quase simétrica (atitude geral N 15° 0/ 
50°-60°NE no flanco sudoeste e N30°0/65°SO no nordeste) Na se
gunda seção os calcários mais próximos da Falha de Guaicurus apre
sentam atitude geral N20°0/60°NE. Compondo-se as duas seções 
constata-se, entre a Falhá de Guaicurus, a oeste, e a Sinclinal de Três 
Pedras, a leste, uma anticlinal com flanco invertido. 

A Anticlinal de Guaicurus, como a falha homônima, originou-se no 
ciclo tectônico do Geossinclíneo Paraguaio de Almeida (1965a). 

1.3.2.1 O - Braquianticlinal de Porto Carrero 

Estrutura identificada originalmente por Almeida ( 1965a), situada na 
porção norte da borda oriental do Planalto da Bodoquena. Em seu in
terior localiza-se a estação Porto Carrero, da E.F.NO.B., da qual ad
veio seu nome. Desenvolveu-se a oeste da Falha de Guaicurus em sedi
mentos do Grupo Corumbá e caracteriza-se como uma anticlinal assi· 
métrica, com duplo caimento, ou braquianticlinal segundo Almeida 
(op. cit.). Seu eixo tem aproximadamente 25 km de comprimento, 
dos quais um pouco mais da metade fora da área, a sul. Neste trecho 
mostra direção geral N 15° O infletindo na área, em sua porção seten
trional, para NS (N5°0). Conforme ilustra a Figura 1 12, seu núcleo 
é ocupado por paraconglomerados da Formação Puga, circundados 
por sedimentos detríticos e calcários da Formação Cerradinho. En
volvendo este último pacote acham-se os calcários dolomlticos da For· 
mação Bocaina, que por serem mais resistentes à erosão constituem 
geralmente elevações. Em sua extremidade meridional, na Folha 
SF.21-X-A, esta relação se repete, isto é, existe outra área interna on
de afloram os paraconglomerados Puga. No interior desta dobra, na 
área mapeada, encontram-se camadas com até 75° de mergulho, va
lor este que diminui para as bordas. A oeste da Braquianticlinal de 
Porto Carrero formou-se outra anticlinal com duplo caimento, a de 
Figueirinha, sendo que, entre ambas, não é bem caracterizada uma 
sinclinal Esta sinclinal só aparece marcante no limite sul da área, 
estendendo-se para a Folha SF.21-X-A. Sua origem está relacionada, 
segundo Almeida (1965a), aos eventos tardios do ciclo orogênico do 
Geossincl íneo Paraguaio. 

1.3.2.11 - Braquianticlinal de Figueirinha 

Dobra assimétrica localizada na parte setentrional da borda leste do 
Planalto da Bodoquena, entre as estações ferroviárias de Porto Carrero, 
a leste, e Bodoquena, a oeste (Folha SE.21-Z-C). Seu nome é prove
niente do córrego homônimo que a cruza quase longitudinalmente, 
em seu flanco oeste. Esta braquianticlinal tem características simila
res à Braquianticlinal de Porto Carrero, tais como: núcleo ocupado 
por rochas da Formação Puga, que afloram em áreas mais próximas 
das extremidades, e os flancos por sedimentos das Formações Cerradi
nho e Bocaina. Seu eixo alonga-se na direção geral N-5 desviando-se 
cerca de 5° para nordeste na sua terminação norte. Mostra caimento 
duplo e tem aproximadamente 17 km de comprimento. 

A extremidade meridional da Braquianticlinal de Figueirinha 
havia sido verificada anteriormente por Almeida (1965a), que men
cionou a presença da Formação Puga no córrego Figueirinha, no ca
minho para o retiro Boqueirão (fazenda Bodoquena). Este autor toda
via não indicou em seu mapa a presença de uma anticlinal naquele lo-
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cal, o que foi feito posteriormente por Nogueira et ali i ( 1978). Na área 
mapeada (Folha SE.21-Z-C) esta dobra tem um formato alongado, 
mas localmente mostra um contorno irregular no contato entre as 
Formações Cerradinho e Bocaina. Junto ao núcleo, sua largura em 
planta é de 3 km e nesta área constata-se, nos sedimentos pel (ticos, o 
desenvolvimento de clivagem de fratura (ou de plano axial). Nota-se 
ainda que existe uma diminuição, do centro para as bordas, da fre
qüência de fragmentos rudáceos de composição variada, que são co
muns nos paraconglomerados Puga. Este fato evidencia um contato de 
transição entre as Formações Puga e Cerradinho, o qual, no Mapa 
Geológico, foi marcado como contato aproximado. A origem da Bra
quianticlinal de Figueirinha é análoga à da Braquianticlinal de Porto 
Carrero. 

1.3.2.12- Lineamento Prov(ncia Serrana 

Sob esta denominação foram englobadas, no mapeamento geológico 
efetuado pelo Projeto RADAMBRASI L, na área das Folhas SD.21 
Cuiabá, SE.21 Corumbá e parte da SE.20, todas as feições lineagê
nicas com direção geral nordeste, que se formaram nas rochas dos Gru
pos Cuiabá e Alto Paraguai, nos eventos finais do desenvolvimento do 
Geossinclfneo Paraguaio de Almeida (1964a, 1965 a e b). As formas li
neares aqui inclu(das são representadas por traços de estruturas planares 
(acamamento e xistosidade), falhas inversas ou de empurrão, falhas 
indiscriminadas, eixos de dobras e outras lineações secundárias origina
das durante as fases de dobramento. Estas feições configuram um arco 
com concavidade voltada para SE, no qual identificam-se direções estru
turais inicialmente N-NE em sua porção meridional, as quais infletem 
gradativamente para E, que é a direção geral dominante na outra extre
midade. O limite deste conjunto é estabelecido em toda a extensão da 
Prov(ncia Serrana (cerca de 500 km) desde o rio Paraguai,a sul nas pro
ximidades do paralelo 16°45' (Folha SE.21-V-B), até a região de Para
natinga, na altura do paralelo 14° 15' (Folha SD.21-Z-B). A faixa de 
rochas dobradas onde se caracteriza o Lineamento Prov(ncia Serrana 
apresenta, na área da Folha SE.21 Corumbá e parte da SE.20, uma 
largura aproximada de 250 km na direção E-0, considerando-se o li
mite ocidental o rio Paraguai e o oriental a serra de São Jerônimo, nas 
adjacências do Granito São Vicente. 

As estruturas mais marcantes são vistas na Provlncia Serrana (Fig. 
1.13), edificada em sedimentos do Grupo Alto Paraguai e na porção 
leste da faixa dobrada, à margem esquerda do rio Cuiabá (região da 
Bala Chacororé, Figura 1.1 0). Nesses locais existem altos topográficos 
formados por conjuntos de relevos dobrados lineares, nos quais iden
tificam-se várias sinclinais e anticlinais alongadas, dispostas paralela
mente entre si e de forma cont(nua, cujos eixos atingem alguns qui
lômetros a dezenas de quilômetros de extensão. Associados a essas do
bras existem também grandes falhamentos com direções paralelas ou 
subparalelas. A porção interna da faixa de dobramentos é ocupada 
principalmente por metassedimentos pellticos do Grupo Cuiabá. Es
ta área foi muito arrasada por processos erosivos e as feições linea
gênicas que apresenta são menos expressivas. Nesta área, no Mapa 
Geológico, indicaram-se muitos lineamentos representando traços de 
camadas, os quais via de regra coincidem com as direções das folia
ções metamórficas. Em geral, conforme identificou Almeida (1964a), 
e outros comprovaram, as estruturas que compõem o Lineamento 
Provlncia Serrana mostram planos inclinados para SE ou ESE. Exis
tem também aqueles que mergulham em sentido oposto, mas as gran
des feições lineares, tais como os falhamentos inversos ou de empur
rão da borda oriental da Provlncia Serrana e os planos axiais das prin
cipais dobras, mantêm o comportamento geral. 

Recentemente Luz et alii (1980) efetuaram estudos espec(ficos 
nos metassedimentos do Grupo Cuiabá na área interna do Lineamento 
Prov(ncia Serrana. Estes autores analisaram o comportamento estrutu
ral daquelas rochas e constataram, da mesma forma que Corrêa et alii 
( 1976) e Nogueira et alii ( 1978) o fizeram a su I da área, na região de 
Bonito e Aquidauana, registros de três eventos tectônicos compres
sivos que afetaram o Grupo Cuiabá. De acordo com Luz et alii ( 1980) 
o primeiro evento dobrou e metamorfizou as rochas do grupo na fá
eles xistos verdes e elaborou uma foliação de plano axial (S 1 ) com di· 
reção N40° -50°E e mergulho de 45° -60°SE, a qual resultou de um 
esforço de direção N40° -50°0, orientado para noroeste, no sentido 
do Craton Amazônico. A segunda fase também criou uma foliação de 
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plano axial (S2 ) e imprimiu nas rochas estilos de dobramentos repre
sentados por isoclinais invertidas, dobras assimétricas e localmente 
dobras recumbentes. Esta foliação mostra direção principal N40°-
60°E e mergulho médio de 60°NO e originou-se de um esforço para 
sudeste de direção N40° -50°0. A terceira e última manifestação tec
toorogenética, conforme Luz et ali i (op. cit.), imprimiu nas rochas 
uma clivagem de crenulação, mais facilmente observada nos filitos, à 
qual denominaram superf(cie S 3 • Esta foliação apresenta direção prin
cipal N35° -45° E e mergulhos de 50° -60°SE e foi ocasionada por um 
esforço de direção N45° -55°0, orientado, como o primeiro evento, pa
ra noroeste. À última fase tectônica Luz et alii (1980) atribu(ram a 
formação, na região noroeste da área ocupada pelas rochas do Grupo 
Cuiabá, dos extensos falhamentos paralelos à direção N35° -45°E, As 
deformações regionais apresentadas pelas rochas dos grupos Cuiabá e 
Alto Paraguai, na área considerada, enquadram-se, por suas caracter(s
ticas, como verificaram Luz et alii (1980) entre outros, na classifica
ção de dobramento regional cont(nuo ou holomórfico de Beloussov 
(1962 apud Loczy & Ladeira, 1976). Aos dobramentos lineares e fa
lhamentos mais expressivos do Lineamento Prov(ncia Serrana têm si
do atribu Idas denominações pelos diversos pesquisadores que as es
tudaram. Em sua maioria essas estruturas têm caracter(sticas similares, 
razão pela qual far-se-ão apenas descrições de algumas delas, encontra
das na Prov(ncia Serrana, na área mapeada (Folha SE.21-V-B). 

1.3.2.12.1 - Braquianticlinal Simão Nunes 

Dobra com eixo de caimento duplo situada à margem esquerda do rio 
Paraguai, a sul de Cáceres (Folha SE 21-V-B). Seu eixo tem cerca de 
50 km de extensão, uma direção geral NNE e mostra-se suavemente 
encurvado no trecho médio. O limite setentrional dessa dobra locali
za-se um pouco acima da confluência dos rios Jauru e Paraguai e re
presenta a serra do Simão Nunes, da qual derivou seu nome. Esta ser
ra e todos os segmentos que se estendem para sul, em ambos os flan
cos da dobra, são constituídos por arenitos da Formação Raizama, os 
quais, de modo geral, são os responsáveis pelos relevos mais altos da 
Provlncia Serrana. Nos flancos as camadas mergulham para sentidos 
opostos, distinção esta que fica evidente a partir das zonas pericli
nais, onde a dobra aparenta ser simétrica. O interior da braquianti
clinal é ocupado por calcários da Formação Araras e foi profundamen
te erodido, apresentando uma topografia plana. Nesta área interna os 
afloramentos são mais escassos devido à presença de uma cobertura 
detrltica arenosa, proveniente da desagregação das rochas dos flancos. 
À margem do rio Paraguai, a sul da fazenda Barranco Vermelho, o 
flanco ocidental da dobra foi comprimido e afetado por falhamento, 
e se formaram, de leste para oeste, uma sinclinal e uma anticlinal, am
bas com o eixo mergulhando para N. A Braquianticlinal Simão Nunes 
também foi atingida por falhamentos transcorrentes como várias ou
tras dobras da Provlncia Serrana. Uma dessas falhas foi mapeada a su I 
da serra do Simão Nunes e tem direção aproximada N40°E, com des
locamento horizontal da ordem de 300 m. 

1.3.2.12.2 - Sinclinal Várzea Funda-Carabaó-Poção 

Dobra assimétrica alongada na direção N 15° -25°E, que se estende 
desde a serra da Várzea Funda, a sul, até a serra do Poção, a norte, fo
ra da área mapeada (Folha SD.21-Y-D). Nesta área tem cerca de 25 
km de comprimento e mostra o flanco oriental invertido. O compri
mento desta sinclinal na área da Folha SE.21 Corumbá é, em planta, 
de aproximadamente 70 km e sua maior largura, C!Jrca de 4 km, situa
se na porção intermediária, nos arredores da fazenda Carabaó. A sul 
desta referência a dobra estreita-se e pode ser descrita como uma sin
clinal suspensa (relevo invertido) onde as camadas mais jovens estão 
topograficamente mais elevadas que as mais antigas. Neste trecho 
(Várzea Funda-Carabaó) o núcleo é composto por sedimentos da 
Formação Raizama e os flancos por calcários da Formação Araras. 
A partir das imediações da fazenda Carabaó e para norte, conforme 
ilustra a Figura 1.13, o interior da dobra é ocupado por siltitos e fo
lhelhos da Formação Sepotuba, os quais mostram um relevo plano, 
mais baixo que o das bordas. Nestas afloram apenas os sedimentos da 
Formação Raizama,os quais, na encosta baixa, passaram transicional
mente à Formação Sepotuba. Na seção mais larga desta sinclinal cons-



tataram-se as camadas apresentando mergulhos da ordem de 50° para 
ESE, no flanco ocidental, e de 75° para ONO, no oposto. 

Os flancos da Sinclinal Várzea Funda-Carabaó-Poção represen
tam também, cada qual, flanco de anticlinal. Como mostra a Figura 
1.13, a oeste tem-se a Anticlinal do Facão e a leste a Anticlinal Água 
Branca, entre outras. 

1.3.2.12.3- Braquianticlinal Ponta do Morro 

Estrutura alongada com eixo de direção geral N30°E e caimento du
plo, topograficamente elevada (sinclinal suspensa). Constitui uma do
bra simétrica estreita, preservada em sedimentos da Formação Raiza
ma, com aproximadamente 15 km de comprimento por 1 ,5 km de lar
gura máxima Esta maior largura, conforme mostrado na Figura 1.13, 
encontra-se na zona periclinal norte, a qual é conhecida como Ponta 
do Morro. Na outra terminação desta dobra verificam-se sedimentos 
muito litificados, e por suas caracter(sticas os arenitos que lá ocorrem 
prestam-se à construção civil Ali já existe, no local denominado Sape
zal, uma pequena lavra ou pedreira (Est. 1.X B), onde também é feita 
a britagem. 

1.3.2.12.4 - Braquianticlinal Barreiro Preto-Quilombo 

Dobramento assimétrico com eixo de caimento duplo, com aproxima
damente 50 km de comprimento, em planta. Este eixo apresenta um 
traçado com encurvamentos suaves para NNO e NNE, sendo esta úl
tima a direção preferencial. A terminação setentrional desta dobra 
constitui a serra do Quilombo, localizada entre a Braquianticlinal Pon
ta do Morro, a oeste, e a Sinclinal Morro Grande, a leste (Fig. 1.13). 
Nesta área os flancos dissecados são compostos por calcários do Iom (
ticos e a porção interna, mais baix<J, contém calcários calc(feros da 
Formação Araras. No núcleo da dobra afloram, em duas áreas estrei
tas e alongadas, os sedimentos da Formação Moenda. Uma dessas 
ocorrências, a menor, foi cruzada pela rodovia BR-070 e ao longo des
te trecho pode-se observar a passagem transicional dos paraconglome
rados Moenda para os calcários catcfferos da Formação Araras. A ou
tra ocorrência fica mais a sul, nas imediações da fazenda Barreiro Pre
to, onde também as relações Moenda-Araras se repetem. Neste área 
formaram-se nor ::alcários Araras grutas subterrâneas. Na zona pericli
nal sul da dobra afloram arenitos da Formação Raizama. O flanco oci
dental da Braquianticlinal Barreiro Preto-Quilombo foi truncado, em 
quase toda a sua extensão, por uma falha inversa ou de empurrão (Fa
lha do Barreiro Preto), resultante de esforços dirigidos no sentido no
roeste. Provavelmente os mesmos esforços que ocasionaram o falha
mente fixaram a sinuosidade no eixo da dobra em questão. 

1.3.2.12 5 - Falha do Barreiro Preto 

Falha inversa ou de empurrão, mapeável em uma extensão aproxima
da de 43 km, disposta em sua maior parte segundo a direção geral 
N10°-20°E. Em sua extremidade meridional, a norte da fazenda No
va Larga, apresenta direção inicial N30°E, inflete para E e em seguida 
toma a direção geral até o término da serra do Barreiro Preto, quando 
inflete para norte (Fig. 1.13). Esta falha mostra um forte mergulho 
para SE ou E e originou-se de esforços dirigidos para NO. Em seu tre
cho de direção N30°E a Falha do Barreiro Preto lançou os calcários 
dolom(ticos da seqüência superior da Formação Araras sobre os sil
titos e folhelhos da Formação Sepotuba e sobre os arenitos da Forma
ção Raizama. Mais a norte, esta falha truncou os flancos da Anticlinal 
da Jacobina, colocando as rochas do Grupo Cuiabá e da Formação 
Moenda em contato tectônico com os calcários dolomfticos da For
mação Araras. 

1 3.2.12.6 -Anticlinal da Jacobina 

Estrutura localizada no interior da Prov(ncia Serrana nas imedia
ções da fazenda Jacobina. Esta dobra foi descrita anteriormente por vá
rios autores, entre os quais Almeida (1964a) e destaca-se das demais 
por apresentar a maior área de distribuição dos paraconglomerados 
Moenda, antes descritos como Grupo Jangada (Almeida, op. cit) ou 
como Formação Puga (Vieira, 1965b e Luz et alii, 1978) Seu eixo 
tem, em planta, 20 km de comprimento e mergulha no sentido geral 

N25°E. Inicia-se o eixo no contato com a Falha do Barreiro Preto, 
que truncou a dobra a oeste, na direção geral N10°E (Fig. 1.13). O 
núcleo da Anticlinal da Jacobina, como os das outras dobras similares, 
foi atingido por vários processos erosivos, os quais permitiram, favoreci
dos certamente pela Falha do Barreiro Preto, que ficassem expostos 
no núcleo da dobra os metassedimentos do Grupo Cuiabá Esta área 
central da Anticlinal da Jacobina foi recentemente mapeada por Luz 
et alii (1978), os quais ali indicaram a presença da Formação Bauxi. 
Os levantamentos geológicos efetuados no presente mapeamento na
quela área, todavia, constataram, através dos tipos litológicos encon
trados e das relações estratigráficas observadas, que as rochas mapea
das anteriormente como Formação Bauxi enquadram-se melhor nas 
caracter(sticas das rochas do Grupo Cuiabá. Na área da Folha SD.21 
Cuiabá, a norte, Barros et ali i ( 1982) redefiniram o Grupo Alto Para
guai e inclu(ram a Formação Bauxi como sua unidade basal. Naquela 
área esta formação apresenta contato transicional com a Formação 
Moenda. Na área da Anticlinal da Jacobina esta relação não foi en
contrada e as evidências observadas permitiram considerar o contato 
da Formação Moenda com as rochas do núcleo, discordante, provavel
mente angular/erosivo. Assim sendo estas rochas só poderiam perten
cer a uma unidade litoestratigráfica mais antiga, que existisse na faixa 
dobrada. Esta unidade é o Grupo Cuiabá. O contato superior da For
mação Moenda é transicional para a Formação Araras e excelentes ex
posições dessa relação podem ser verificadas ao longo da rodovia 
BR-070 A leste da Anticlinal da Jacobina, aproximadamente parale
lo ao seu eixo, ocorreu outro grande falhamento inverso ou de empur
rão, denominado Falha Ribeirão do Costa-Serra do Sabão. 

1.3.2.12. 7 - Falha Ribeirão do Costa-serra do Sabão 

Constitui um dos falhamentos inversos ou de empurrão mais extensos 
da Prov(ncia Serrana. Na área da Folha SE.21 Corumbá é mapeável 
em cerca de 70 km, prolongando-se além, a norte, por mais 95 km 
Seu traçado é ligeiramente arqueado, próximo ao limite da área, pas
sando da direção N15°-20°E dominante, para N40°E. Em seu trecho 
sul esta falha acompanha o vale do ribeirão do Costa e atinge a norte a 
serra do Sabão, na Folha SD.21-Y-D Esta falha originou-se de esfor
ços dirigidos para noroeste que impeliram, ao longo de sua extensão, 
a Formação Araras sobre as Formações Raizama e Sepotuba e a Forma
ção Moenda sobre a Formação Araras. Conforme ilustra a Figura 1.13 
esta falha ocasionou a inversão do flanco ocidental da sinclinal por on
de corre o ribeirão do Costa e foi afetada posteriormente por falha
mantos transcorrentes de pequeno rejeito, de direção NO 

1.3 2.12.8 - Falha da Bocaina 

Está situada próxima à borda oriental da Prov(ncia Serrana, entre as 
serras do Retiro e da Campina, a leste, e as do Boi Morto e Chapola, a 
oeste. Constitui uma falha inversa ou de empurrão de direção geral 
N20°E e mergulho para SE, com 65 km de extensão Ao longo de seu 
traçado, como mostra a Figura 1.13, constata-se a Formação Araras 
em contato tectônico com as Formações Raizama e Sepotuba, bem 
como flancos de dobras truncados e invertidos O nome desta falha foi 
extrafdo da fazenda Bocaina da Roça, situada a norte da rodovia 
BR-070, entre as serras Chapola e da Campina. Estas serras, como ilus
tra a Figura 1.13, constituem respectivamente uma braquissinclinal 
suspensa e uma sinclinal de flanco invertido. Tais tipos de dobras se 
repetem, do mesmo modo, nas serras do Retiro e do Boi Morto. 

1.3.2 12.9- Braquissinclinal do Retiro 

Sinclinal assimétrica com relevo invertido, que constitui a serra do Re
tiro, localizada na borda leste da Provfncia Serrana, a sul da rodovia 
BR-070 (Fig. 1.13). Apresenta um eixo de direção geral N20°E, com 
aproximadamente 24 km de comprimento em planta, e caimento du
plo. Sua porção mais larga tem cerca de 6 km e abrange, nos flancos 
externos, os calcários da Formação Araras, que se mostram topografi
camente mais baixos que os sedimentos mais novos. Para o centro da 
estrutura, conforme mostra a Figura 1.13, têm-se os flancos mais ele
vados constitu (dos pela Formação Raizama e, no núcleo, os sedimen
tos pel(ticos da Formação Sepotuba. A zona periclinal norte desta do
bra é representada por arenitos Raizama e a oposta por calcários Ara-
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ras. O flanco ocidental desta dobra foi atingido por falhamento trans· 
corrente de pequeno rejeito, com direção aproximadamente E-0. 

1.3.2.12.1 O - Falha das Araras 

~ a mais notável das falhas inversas ou de empurrão que afetaram as 
rochas dos Grupos Cuiabá e Alto Paraguai. Bordeja a Provfncia Serra· 
na a oriente, desde a serra das Araras, na Folha SD.21 Cuiabá, prolon· 
gando·se para sudoeste até atingir a serra da Larga, extremo sul do 
conjunto montanhoso. Esta falha tem seus aspectos mais representati
vos a norte da área, onde sua extensão é de 250 km, aproximadamen
te. Em seu prolongamento para a área da Folha SE.21 Corumbá, cerca 
de 90 km, a Falha das Araras está encoberta por sedimentos quater· 
nários. Neste trecho seu traçado, sinuoso, foi lançado acompanhan· 
do-se os lineamentos observados nas rochas do Grupo Alto Paraguai 
(Fig. 1.13). Esta falha exibe, como a maioria das falhas congêneres do 
Lineamento Provfncia Serrana, mergulho para SE. Ao longo de si, a 
norte da área mapeada, esta falha lançou rochas do Grupo Cuiabá de 
encontro com as Formações Bauxi, Moenda e Araras, além de afetar 
o próprio Grupo Cuiabá. Naquela área, em seu trecho terminal, foi 
atingida por falhamentos transcorrentes de direção NO, conforme in· 
dicaram Barros et ali i ( 1982). 

1.3.2.13 - Graben de Jarudore 

Está situado a 50 km a nordeste de Rondonópolis (Folha SE.21-X-B) 
e abrange a cidade que lhe empresta o nome. Foi definido por Gon
çalves & Schneider (1970) e, confirmado nos trabalhos de campo, 
teve o seu limite setentrional ampliado. O sentido geral do Graben de 
Jarudore é N-S, com ligeira inflexão para noroeste na porção seten
trional; estende-se por mais de 35 km e tem largura média de 5 km. ~ 
determinado por falhas gravitacionais e o bloco baixo, interior, é ocu
pado por sedimentos da Formação Aquidauana, colocados em contato 
tectônico com os da Formação Ponta Grossa, caracterizando uma es
trutura do tipo graben. Sua extremidade inferior é seccionada por fa
lha normal e a porção média inflete para noroeste e adentra com pau· 
ca extensão e em forma de cunha na Folha SD.21-Z-D, onde seus tra
ços tectônicos se ocultam sob sedimentos da Formação Ponta Grossa. 
A extensão para sudeste de sua inflexão noroeste constitui o Graben 
de Tombador. 

As evidências do Graben de Jarudore na imagem de radar não são 
facilmente discerníveis, tendo sido necessário para sua individualiza
ção o auxflio de compilações bibliográficas, somado à interpretação 
das mudanças texturais nas quebras litológicas. Em campo, a presença 
de camadas conturbadas e com mergulhos acentuados corrobor"a a 
sua existência. A origem dessas estruturas está relacionada, segundo 
Gonçalves & Schneider (1970), ao inicio das atividades da Falha de 
Poxoréo (situada fora do limite da área, na Folha SD.21 ), dentro do 
perfodo pós-Formação Botucatu e pré-Formação Serra Geral e com 
reativações ocorridas durante e após a deposição da Formação Bauru. 

1.3.2.14 - Graben de Tombador 

Está situado a 55 km a nordeste de Rondonópolis (Folha SE.21-X-B) 
e representa um apêndice estrutural do Graben de Jarudore. Ao carac
terizar esta estrutura, Gonçalves & Schneider (1970) devem ter evo
cado seu nome do córrego Trombador, que a corta na extremidade 
sul. Os autores acreditam que por motivos fonéticos regionais, a grafia 
de designação redundou em "Tombador", a qual foi mantida. Possui 
direção geral N40° O, extensão calculada em 17 km e largura média 
de 1,5 km. Tem forma aproximada de cunha, com as falhas conver
gindo para SE e truncadas a noroeste pelas falhas do Graben de Jaru
dore. As falhas contactaram tectonicamente as Formações Ponta 
Grossa e Aquidauana, esta ocupando o bloco baixo, interno. A ca
racterização desta estrutura foi baseada em interpretação de imagem 
de radar conjugada com as observações de Gonçalves & Schneider 
(op. cit. ). Sua idade é compatfvel com aquela do Graben de Jarudore. 

1.3.2.15 - Graben de Vale Rico 

Abrange a cidade que lhe empresta o nome, situada a 52 km a leste de 
Rondonópolis (Folha SE.21-X-B) e constitui o graben mais extenso da 
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borda noroeste da Bacia Sedimentar do Paranã. O limite setentrional 
ocorre nas cercanias da cidade de Para(so do Leste, da( estende-se para 
sul por 30 km, no rumo NS, até atingir a localidade de Vale Rico, 
quando inflete para SO, prolongando-se por mais de 40 km. Ao longo 
de sua extensão mantém uma largura média de 2 km. Distante 22,5 
km a sudeste de Vale Rico, observa-se uma ramificação estrutural 
desta feição, com caracterfsticas similares, orientado segundo NO-SE e 
com extensão aproximada de 12 km. 

As falhas que limitam o Graben de Vale Rico têm traçado 
ligeiramente sinuoso. No interior da estrutura estão preservados 
principalmente sedimentos da Formação Aquidauana. O traçado dessa 
estrutura no Mapa Geológico foi baseado em interpretação, aliada a 
observações de campo (basculamento das camadas com mergulhos 
acentuados que fogem aos valores regionais), e nos trabalhos de 
Gonçalves & Schneider (1970) e Schobbenhaus Filho & Oliva 
(1979). Sua idade é análoga à do Graben de Jarudore. 

1.3.2.16- Graben de Gibóia 

Foi mapeado inicialmente por Gonçalves & Schneider (1970). Locali
za-se a 35 km a nordeste da cidade de ltiquira (MT), nas imediações 
da serra da Gibóia, porção norte da Folha SE.21-X-D. Tem sentido 
geral N-S, extensão de 10 km e largura média de 1,5 km. O limite me
ridional desta estrutura está oculto sob os sedimentos da Formação 
Bauru e da Cobertura Detrito-Later(tica, enquanto o setentrional tem 
forma de cunha. O bloco baixo é constituído pela Formação Aqui
dauana e os altos, laterais, pela Ponta Grossa. As evidências do Graben 
de Gibóia na imagem de radar não são nftidas e sua delimitação ba
seou-se nos dados de Gonçalves & Schneider ( 1970) e nas observações 
de campo. Quanto à origem desta estrutura, é admissível considerá-la 
idêntica às das demais feições de igual tipo da área. 

1.3.2.17- Falha do Rio Correntes 

Extensa falha de gravidade ou normal caracterizada originalmente por 
Gonçalves & Schneider (1970), nas imediações do rio que lhe empres
ta o nome. Tem direção geral NE-SO e, na descrição destes autores, 
foi-lhe atribuído um rejeito aproximado de 150m e extensão total de 
100 km (dos quais 85 na Folha SE.21-X-D). Schobbenhaus Filho & 
Oliva (1979) indicaram para esta estrutura um comprimento de 
125 km, abrangendo partes das Folhas SE.21-X-D e SE.21-Z-B No 
presente mapeamento, com base nos dados de campo, estimou-se para 
a Falha do Rio Correntes um rejeito da ordem de 250 a 500 m. Na 
imagem de radar as evidências desta estrutura não são nítidas e para o 
seu traçado foram utilizados ainda os dados de trabalhos anteriores. 
Sua presença é sugerida pelos direcionamentos apresentados por par
tes dos cursos dos rios Correntes e Piquiri, e pelas orientações das 
escarpas que limitam a borda da serra Preta. Os trabalhos de campo 
evidenciaram camadas perturbadas por movimentos tectônicos ao 
longo da zona de falha inferida. Sua principal caracterlstica é prova
velmente estabelecer um contato tectônico entre as Formações Botu
catu e Bauru, quiçá tendo impedido localmente a expansão desta 
última. A Falha do Rio Correntes também deve ter se desenvolvido no 
Cretáceo. 

1.3.2.18- Falha Rio Negro-Coxim 

Falhamento gravitacional de direção geral aproximada N20°E, com 
cerca de 120 km de extensão, cujos limites meridional e setentrional 
ocorrem próximos das cidades de Rio Negro (Folha SE.21-Z-D) e 
Coxim (Folha SE.21-Z-B), respectivamente. ~ uma das feições lineagê
nicas mais expressivas da borda ocidental da bacia na área, inclusive 
por seu paralelismo com a retilinearidade desta. Está realçada na ima
gem de radar por contrastes morfológicos etexturais e por alinhamentos 
de drenagens, tais como mostram alguns trechos dos rios Taquari, 
Taquarizinho, Verde e Negro. No terreno camadas conturbadas e 
fraturadas e zonas de brechas sedimentares evidenciam sua presença. 
Esta falha afetou as Formações Furnas, Ponta Grossa e Aquidauana. A 
Falha Rio Negro-Coxim está relacionada provavelmente com reativa
ções de antiga linha de fraqueza do embasamento. Em função de seu 
paralelismo com o lineamento apresentado pela borda ocidental da 
Bacia Sedimentar do Paraná na área, é admissivel que também tenha 
sido ativada durante o Cenozóico, em conseqüência dos reflexos do 



soerguimento andino, que na área ocasionou muitos abatimentos de 
blocos, conforme mencionou Almeida ( 1954), entre outros. 

1.4- HISTÓRIA GEOLÓGICA 

Na área mapeada encontram-se registros de quase todos os per( odos geo
lógicos conhecidos. As primeiras unidades que se constitulram na re
gião fazem parte do Craton Amazônico de Almeida (1978) e remon
tam ao Pré-Cambriano Inferior (?) a Médio ou Proterozóico Médio. São 
representadas pelas rochas poli metamórficas dos complexos Rio Apa e 
Xingu, que ocorrem em áreas restritas, respectivamente na região de 
Corumbá (sudoeste da área) e nas adjacências da serra de Santa 
Bárbara (a noroeste). O Complexo Rio Apa, constituldo por gnaisses, 
gnaisses leptin(ticos, leptinitos, gnaisses granlticos, granitos, granodio
ritos, migmatitos, anfibolitos, xistos, quartzitos e diques de quartzo 
diorito e quartzo gabro, apresentou uma idade isocrônica Rb/Sr de 
1.726 ± 38 MA, considerada mlnima. Essas rochas sofreram processos 
de anatexia e reomorfismo e também atuação intensa de atividade 
potássica, relacionada a intrusões granlticas posteriores As rochas 
englobadas duvidosamente no Complexo Xingu tiveram evolução simi
lar, porém incluem corpos intrusivos com idades radiométricas de ± 
1.800 MA e de± 1400 MA (Barros etalii, 1982). Esta última idade 
atesta para o Complexo Xingu, na área, uma idade mlnima para a sua 
consolidação. Suas rochas (gnaisses, anfibolitos, gnaisses gran(ticos, 
granitos, granodioritos, quartzo monzonitos, quartzitos, xistos e cata
clasitos) foram posteriormente aplanadas e constituíram o substrato 
para o ambiente marinho raso onde se depositou o Grupo Aguapei. Os 
sedimentos quartzosos, quartzo-feldspáticos e conglomeráticos da se
qüência inferior dessa unidade - a Formação Fortuna- representam 
provavelmente depósitos litorâneos do inicio de uma fase transgressi
va, que se caracterizou melhor com a sedimentação dos pelitos da For
mação Vale da Promissão. Ocorreram modificações ambientais ini
ciando-se uma fase regressiva, quando se acumularam os sedimentos 
arcoseanos da Formação Morro Cristalino Além de processos diagené
ticos, as rochas do Grupo Aguapeí sofreram, no final do Proterozóico 
Médio, interferências de fenômenos tectoorogenéticos que foram 
acompanhados de intrusões de magmas graníticos e básico-ultrabási
cos Este evento foi marcante no Craton Amazônico conforme 
referiu-se Almeida ( 1978), entre outros, e permitiu o desenvol
vimento de grandes lineamentos, faixas de milonitos, dobramen
tos e metamorfismo localizados, além de, em função de elevado 
fluxo térmico, ocasionar o rejuvenescimento isotópico parcial ou total 
das rochas do embasamento preexistente. As intrusões magmáticas 
relacionadas a este episódio formaram, a norte da área, na Folha 
SD.21 Cuiabá, a Suíte Intrusiva do Rio Alegre (gabros anfibolitizados 
e anfibolitos; ± 1.250 MA), o Grupo Rio Branco (gabros, diabásios, 
riodacitos e andesitos; ± 1.130 MA) e a Suíte Intrusiva do Guapê 
(granitos, granodioritos, diabásios e gabros; ± 900-850 MA), conforme 
identificaram Barros et ali i ( 1982). No território boliviano limítrofe à 
área da Folha SE.21 Corumbá e parte da SE.20, este evento foi 
denominado Ciclo Orogênico Sunsas (± 1.300 MA a ± 950 MA), por 
Bloomfield & Litherland (1979). Entre as intrusões que lá ocorreram 
formou-se o complexo básico-ultrabásico cumulado de Rincón del 
Tigre, do qual parece haver um registro na área mapeada, a sul da 
Lagoa Mandioré. Este complexo, segundo Bloomfield & Litherland 
(op. cit.) constitui um si//, com pequenas intrusões satélites, que teria 
se formado a cerca de 992 MA, ao longo da discordância entre os 
Grupos Sunsas e Vibosi. O Grupo Sunsas corresponde em território 
brasileiro ao Grupo Aguapel, o qual também sofréu intrusões magmá
ticas, patenteadas na área das Folhas SD.20 Guaporé e SD.21 Cuiabá. 
Na primeira, conforme relataram Santos et a/ii (19791, constatou-se 
na borda sudoeste da serra Ricardo Franco um provável si// de rocha 
básica com cerca de 120m de espessura; na segunda, o registro está na 
serra do Rio Branco, onde se têm diques de gabros e diabásios do 
Grupo Rio Branco, cortando os metassedimentos Aguapel (Barros et 
alii, 1982). Ainda nesse evento, possivelmente na última fase de 
deformação, formou-se o extenso falhamento inverso de direção geral 
N-S, a Falha de Santa Rita, que lançou o Complexo Xingu sobre o 
Grupo Aguapel. As rochas deste grupo apresentam-se metamorfizadas 
em grau baixo e mais deformadas nas proximidades dos grandes 
falhamentos, constatando-se dobras assimétricas e/ou de flanco inver
tido, bem como filonitos. 

No Proterozóico Superior, após o encerramento dos fenômenos 
tectonomagmáticos mencionados, desenvolveu-se na "borda" sul do 

Craton Amazônico uma extensa área subsidente, a qual constituiu 
outra unidade geotectônica -o Geossincllneo Paraguai-Araguaia de 
Almeida (1967). Na área mapeada as estruturas e formações geológicas 
que integram esta faixa de dobramentos estão, na maior parte, ocultas 
sob os sedimentos cenozóicos da Depressão do Rio Paraguai e das Plan(
cies e Pantanais Mato-Grossenses. A principal exposição ocorre na 
porção central do norte da Folha, onde afloram os Grupos Cuiabá e 
Alto Paraguai e os corpos magmáticos de São Vicente e Mimoso. 
Seguem-se no limite oposto as exposições dos Grupos Cuiabá e Co
rumbá nas adjacências do Planalto da Bodoquena, dos Grupos Corum
bá e Jacadigo à margem direita do rio Paraguai, próximo à fronteira 
Brasii-Bollvia, e, finalmente, do Grupo Cuiabá e dos Granitos Coxim, 
Rio Negro e Taboco, ao longo da borda noroeste da Bacia Sedimentar 
do Paraná. A seqüência sedimentar mais antiga, e que ocupa a porção 
interna da faixa de dobramentos, é o Grupo Cuiabá. Este pacote, de 
natureza litológica diversificada (filitos, filitos grafitosos, xistos, meta
renitos, metarcóseos, metaparaconglomerados, quartzitos, metagrau
vacas e subordinadamente mármores calclticos e dolomlticos) e idade 
incerta, ainda não teve suas caracterlsticas suficientemente esclareci
das. Os trabalhos mais recentes, como os de Nogueira et alii (1978) e 
Luz et alii (1980), identificaram subunidades litoestratigráficas no 
conjunto, sem contudo precisar para todas elas a posição correta, em 
relação ao topo e à base da seqüência. Em linhas gerais o ambiente de 
deposição do Grupo Cuiabá é descrito como marinho, com fases de 
instabilidade tectônica que originaram correntes de turbidez e ainda 
com estágios de influências glaciais. Todo o pacote foi atingido 
inicialmente por uma fase de dobramento regional do tipo holomórfi
co, que metamorfizou as rochas à fácies xistos verdes, grau baixo. Este 
episódio, "primeiro" grande marco do Ciclo Orogênico Brasiliano 
(Comissão da Carta Tectônica do Brasil, 1967 apud Ferreira, 1972), 
compreendido no intervalo ± 900 MA a 550 MA de acordo com 
Ferreira (1971 ), desenvolveu principalmente longas dobras lineares, 
paralelas e contínuas, com dezenas de quilômetros de extensão. Os 
planos axiais dessas dobras, tombados para leste ou sudeste, confor· 
me constatado entre outros por Almeida (1964a) e Luz et ali i (1980), 
indicam esforços compressivos dirigidos para o Craton Amazônico. A 
esta fase seguiu-se, ao longo da zona subsidente, a deposição dos 
Grupos Corumbá, Jacadigo e Alto Paraguai, com alguns aspectos 
particulares no âmbito de suas bacias. Raimundo Montenegro Garcia 
de Montalvão (informação verbal) supõe que o Grupo Cuiabá possa 
ter-se constituldo como um cinturão metamórfico antes da caracteri
zação do Grupo Aguapeí, que representaria depósito de molassa. Esta 
hipótese prende-se ao fato de que não se conseguiu ainda uma idade 
real para o Grupo Cuiabá. 

O Grupo Corumbá provavelmente gerou-se em meio marinho, 
sobretudo nerltico, e principiou com a deposição dos sedimentos 
glaciais da Formação Puga, em áreas descontínuas. Os paraconglome
rados ou tilitos dessa unidade, que representam, como os da Forma
ção Moenda do Grupo Alto Paraguai fases climáticas marcantes da 
evolução geológica regional, passam, transicionalmente para o topo, a 
sedimentos pelfticos e margas da Formação Cerradinho. Esta seqüên
cia, composta de litologias variadas (arcóseos, arenitos, siltitos, falhe
lhos, margas, calcários, dolomitos e camadas de sllex), parece indicar 
episódio transgressivo, sendo que os arcóseos e eventualmente conglo
merados que se encontram na base do conjunto, próximo ao embasa
mento cristalino (na Folha SF.21 Campo Grande), representariam, se
gundo Almeida (1965a), "material de procedência terrígena removimen
tado pelo mar transgredindo sobre região de relevo baixo, em que aflo
ravam granitos, sedimentos e metamorfitos". Provavelmente enquanto 
se depositavam os sedimentos Puga e Cerradinho na porção sul da área 
mapeada, desenvolvia-se, também a sul e principalmente na região de 
Corumbá e das atuais lagoas Mandioré e Uberaba, na borda do Craton 
Amazônico, a Formação Urucum, base do Grupo Jacadigo. Esta 
unidade, constituída em grande parte por sedimentos arcoseanos 
calcíferos, conglomerados petromlticos, grauvacas, arenitos quartzo
sos, paraconglomerados e subordinamente siltitos, foi formada em 
áreas deprimidas do continente, próximas do litoral. Estas áreas 
podem ter sido sujeitas a instabilidades tectônicas bem como sofrido 
influências glaciais. 

À mesma época se supõe que estivesse ocorrendo, a norte da área, 
na Folha SD.21 Cuiabá, a deposição dos sedimentos detrlticos da 
Formação Bauxi, em ambiente litorâneo. Esta formação, que repre
senta a base do Grupo Alto Paraguai, conforme indicaram Barros et 
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alii (1982), provavelmente não teve resgistros na área mapeada. Seu 
limite superior se faz transicionalmente para os sedimentos provavel
mente glaciais da Formação Moenda, que se estenderam para a Folha 
SE.21 Corumbá. 

Enquanto se processava a transgressão, as diferentes porções da 
faixa de dobramento sofriam subsidência com intensidades variáveis. 
Na região compreendida pelo Grupo Corumbá precipitavam-se em 
águas rasas, sobretudo pela ação de microrganismos e algas, segundo 
Almeida (1965a), os calcários predominantemente dolomíticos e do
lomitos da Formação Bocaina. No norte da área, urna subsidência 
lenta e uniforme permitiu a passagem transicional dos paraconglome
rados ou tilitos Moenda para os calários calcíferos da seqüência 
inferior da Formação Araras. Em condições especiais ainda não perfei
tamente esclarecidas, provavelmente em um mar epicontinental semi
fechado, os arcóseos da Formação Urucum na região de Corumbá 
passaram gradualmente de um cimento calcífero para um ferruginoso, 
que indica uma mudança sedimentar naquela bacia. Estes detritos 
ferruginosos, que para o topo da seqüência foram sendo intercalados 
por sedimentos químicos (camadas de jaspelito hematítico e de hema
tita fitada) representam a Formação Córrego das Pedras de Dorr li 
(1945) ou a base da Formação Santa Cruz de Almeida (1945). 
Predominou então nesta bacia uma estabilidade tectônica e ocorreram 
condições físico-químicas e/ou climáticas adequadas, que permitiram 
formar-se no interior da bacia várias camadas de óxido de manganês 
(criptornelana) intercaladas aos pacotes rítmicos de jaspelito hernatíti
co e de hematita fitada. Esses sedimentos químicos correspondem à 
Formação Band'Aita (Dorr 11, 1945), incluída na Formação Santa 
Cruz, e constituem a seqüência superior do Grupo Jacadigo. Durante 
esta fase de precipitação química de colóides de sílica, ferro e manga
nês, esta bacia sofreu influências glaciais ou periglaciais, provavelmen
te com a presença de icebergs que originaram os dropstones encontra
dos em vários níveis da Formação Santa Cruz 

Sobre os dolomitos Bocaina, em contato transicional, acumula
ram-se, com algumas modificações havidas no controle tectônico da 
sedimentação, segundo Almeida (1965a) ,os calcários calcíferos negros, 
folhelhos, siltitos e arenitos calcíferos da Formação Tamengo. No âmbi
to do Grupo Alto Paraguai, a Formação Araras expandiu-se para o 
topo em condições de mar raso, com presença de microrganismos e 
algas, que propiciaram a formação dos calcários dolomíticos1 do Iom i
tos e camadas de sílex. O final .dessa sedimentação reflete provavel
mente o início de uma fase regressiva, com intercalações de arenitos e 
siltitos. Em ambiente litorâneo depositaram-se então os arenitos orto
quartizíticos e feldspáticos da Formação Raizama, com intercalações 
de siltitos, argilitos e nívElis conglomeráticos. Pode ser que na porção 
meridional da faixa de dobramento, na área abrangida pelos Grupos 
Corumbá e Jacadigo, acentuou-se a instabilidade tectônica, que teria 
favorecido, na área do Grupo Alto Paraguai, uma sedimentação de 
caráter diverso, representada pelas Formações Raizama, Sepotuba e 
Diamantino 

No interior do geossinclíneo pode-se supor que os metassedimen
tos do Grupo Cuiabá pqssavam por uma segunda fase compressiva 
Conforme admitiram Luz et ali i ( 1980), na área da Depressão Cuiaba
na, esta fase caracterizou-se por esforços dirigidos de noroeste para 
sudeste, que imprimiram naquelas rochas dobramentos dos tipos iso
clinal invertido, assimétrico e localmente recumbente e criou uma fo
liação de plano axial (S 2 ), com atitude geral N40° -60°E/60°NO. 
Quanto aos efeitos que essa fase de deformações possa ter ocasionado 
nos sedimentos do Grupo Alto Paraguai, depositados até aquela ocasião, 
não se tem registros. A sul da área mapeada, na Depressão do Miranda, 
Corrêa et afii ( 1976) identificaram essa seguflda fase como constituin
do mesodobramentos e microdobramentos, com eixos de direção 
N40°-60°0. Nas áreas ocidentais da faixa dobrada, próximas ao 
Craton Amazônico, ocorreram falhamentos tanto de direção NE como 
NO que afetaram os sedimentos dos Grupos Corumbá e Jacadigo. 
Entre as paráclases atribuídas a esta fase, de acordo com Corrêa et ali i 
(op. cit.), estão as falhas da Penha e da Lagoa, que afetaram os sedi
mentos da Formação Urucum na área da serra do Amolar. Este evento 
também OC<Jsionou deformações nos sedimentos da periferia do craton. 

O ambiente marinho costeiro ou litorâneo em que se acumularam 
os sedimentos Raizama, passou a sublitorâneo em decorrência de pro
vável episódio transgressivo, quando então se depositaram os sedimen
tos pelíticos da Formação Sepotuba. A norte da área, na Folha SD. 21 
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Cuiabá, o topo dessa seqüência mudou de fase transgressiva para re
gressiva, em conseqüência do início do soerguimento das áreas inter
nas do geossinclíneo, conforme referiu-se Almeida (1964a, 1965b e 
1967). Nesse ambiente regressivo originou-se a Formação Diamantino, 
caracterizada na base por intercalações de siltitos e arcóseos calcífe
ros, passando a espesso pacote de arcóseos finos a muito finos, domi
nantemente avermelhados, no topo. Intensificaram-se então os proces
sos tectoorogênicos em toda a faixa de dobramentos, deformando as 
rochas das seqüências sobrepostas ao Grupo Cuiabá Este evento final 
do Ciclo Brasiliano criou estruturas paralelas e de características simila
res às originadas no primeiro evento, com extensos dobramentos linea
res, bem como diversos falhamentos inversos ou de empurrão, que lan
çaram com vergência, dirigida para o Craton Amazônico, as rochas mais 
antigas de encontro às mais novas. Como exemplos dessas estruturas 
podem ser citadas a Falha de Guaicurus, a sul da área, e as falhas das 
Araras, do Ribeirão do Costa-Serra do Sabão e do Barreiro Preto, na 
Província Serrana. A área deste conjunto montanhoso preserva as 
estruturas mais típicas desta fase de dobramentos. As deformações 
foram menos intensas e irregulares ou descontínuas nas áreas externas 
do geossinclíneo, próximas ao Craton Amazônico, onde as camadas 
permaneceram suborizontalizadas. Falhas transcorrentes de direções 
NO e NE truncaram os falhamentos inversos e outros, e ao término do 
evento compressivo ocorreu, no interior da faixa de dobramentos, a 
intrusão de corpos graníticos. O maior desses corpos, o Granito São 
Vicente, constitui um batólito e em torno dele, como nos demais, 
desenvolveram-se auréolas de metamorfismo de contato, que afetaram 
os metassedimentos do Grupo Cuiabá. Em direção ao sul da área 
mapeada, acompanhando a atual borda ocidental cja Bacia Sedimentar 
do Paraná, encontram-se os outros corpos graníticos cogenéticos, 
quais sejam: Coxim, Rio Negro e Tabaco. Amostras dos quatro 
granitos foram submetidas a análise geocronológica pelo método 
Rb/Sr e forneceram uma isócrona de referência com 490 ± 8 MA. 
Associado a essas intrusões graníticas ocorreu na área um vulcanismo 
ácido a intermediário, patenteado a sul do Granito São Vicente pelas 
Vulcânicas de Mimoso. Trata-se de um conjunto de dacitos, riÓdacitos 
e riolitos que apresentou idade isocrônica Rb/Sr de 480 MA. 

Após o magmatismo tardio sucedido no interior da faixa de 
dobramentos brasilianos toda a região teria atingido, segundo Almeida 
( 1967), condições de plataforma estável, integrando-se à Plataforma 
Brasileira. As cadeias de montanhas recém-formadas ficaram expostas 
aos processos erosivos e estabeleceu-se um novo regime tectônico 
naquela plataforma. Este regime, mais simples, foi do tipo oscilatório, 
conforme descreveu Ferreira ( 1972) e originou, entre outras estrutu
ras, as grandes sinéclises do Paraná e do Gran-Chaco, cujos registros 
encontram-se na área mapeada. São do Siluriano os primeiros depósi
tos sedimentares que recobriram as formações mais antigas em regiões 
aplanadas. A transgressão marinha iniciada no Siluriano Inferior na 
Bacia Sedimentar do Paraná está representada fora dos limites da 
Folha SE.21 Corumbá e parte da SE.20, a leste, pelos diamictitos 
intercalados com folhelhos fossilíferos, siltitos e arenitos micáceos, da 
Formação Vila Maria. A idade desse conjunto foi sugerida com base 
na presença de fósseis Arthrophycus afleghaniensis, que estão sendo 
estudados por M.l. de A. Burjack e M.T.B. Popp (informação verbal). A 
distribuição dos sedimentos da Formação Vila Maria foi restrit<!, com
parada com a sobrejacente, e segundo Andrade & Camarço (1980) isso 
se deveu, no flanco nordeste da bacia, a suaves elevações paleotopográfi
cas do assoalho, que condicionaram sua deposição apenas nas partes 
mais baixas. Pode-se supor igual comportamento para o flanco noroes
te da bacia onde, na área, não foi encontrada. A transgressão marinha 
epicontinental evoluiu para o Devoniano de forma descontínua, inter
calando provavelmente episódios regressivos. Enquanto na BaGia Sedi
mentar do Paraná depositava-:;e sobre a Formação Vila Maria a Forma
ção Furnas, do Grupo Paraná, na região sudoeste da área e a oeste, 
fora dela, acumulavam-se, em ambiente marinho costeiro, os arenitos, 
folhelhos e conglomerados da Formação Coimbra e de sua equivalente 
em território boliviano, a Formação El Carmen. Esses sedimentos, 
considerados de idade siluriana superior, representam registros dos 
depósitos fanerozóicos da Bacia Sedimentar do Gran-Chaco, que evo
luiu aquém da área mapeada. 

A partir do final do Siluriano Superior considera-se que se tenha 
expandido a maior das transgressões marinhas fanerozóicas que atin· 



giu a Plataforma Brasileira, da qual as Formações Furnas e Ponta 
Grossa são os principais representantes na Bacia Sedimentar do Para
ná. Existem dúvidas ainda sobre se a Formação Furnas é inteiramente 
de ambiente marinho ou se também continental. Esta última hipótese, 
mais recente, pressupõe um ambiente próximo à linha de costa regido 
por um sistema fluvial de caráter anastomosado. No Devoniano Mé
dio, quando já se acumulavam os sedimentos elásticos finos e pelíticos 
da Formação Ponta Grossa, a transgressão marinha atingiu o ápice, sen
do que, em algumas regiões a leste da área, intercalaram-se pequenos 
episódios regressivos. Nessa época as interferências de grandes arquea
mentos começaram a ser sentidas. Próximos à área formaram-se o Arco 
de São Vicente, na Folha SD.21 Cuiabá a norte e o Arco de Campo 
Grande a sul, na Folha SF.21 Campo Grande. Segundo Northfleet, Me
deiros e Mühlmann (1969), este último arco afetou a Formação Ponta 
Grossa naquela área, propiciando o desenvolvimento de uma fácies 
mais arenosa. Esses arqueamentos ocasionaram ainda acunhamentos e 
sensíveis diminuições de espessura nas Formações Furnas e Ponta 
Grossa. O Devoniano Superior foi marcado pelo início de uma fase 
regressiva que perdurou até o Carbonífero Médio (do Fameniano ao 
Wesphaliano, segundo Northfleet, Medeiros e Mühlmann, op. cit.l. 
Nestas épocas a Bacia Sedimentar do Paraná sofreu levantamentos 
epirogenéticos, com leves basculamentos para norte, e houve erosão 
parcial dos sedimentos silurodevonianos emersos e das rochas mais 
antigas. Na área não existem registros de depósitos do Carbonífero 
Inferior e/ou Médio, os quais são encontrados no interior da bacia. No 
final deste período, sobre uma extensa superfície aplanada, surgiram 
os vestígios gondwânicos na área, representados pela Formação Aqui
dauana. Esta seqüência, com diversificado conteúdo litológico, for
mou-se em ambiente continental (fluvial e lacustre) e teve influências 
glaciais localmente. A reativação de antigas falhas, associada com 
processos e pausas deposicionais, forneceu para a Formação Aquidaua
na, predominantemente arenosa, uma coluna sedimentar variada, com 
alternâncias faciológicas tanto no sentido vertical como no horizontal. 
Finalizada a deposição desse conjunto no Permiano Inferior, o flanco 
ocidental da Bacia Sedimentar do Paraná foi palco de movimentos 
ascensionais, que inauguraram uma nova fase de erosão na área, com 
deposição nas porções ce.'ltrais da bacia. 

No final do Permiano Médio e início do Permiano Superior nova 
transgressão marinha supriu de sedimentos a bacia, e em um ambiente 
nerítico constituiu-se a Formação Palerma. Suas litologias, original
mente siltitos, talvez calcários, coquinas e arenitos subordinados, 
sofreram intensa silicificação epigenética. Esta unidade parece ter tido 
uma distribuição restrita na área mapeada, próxima ao limite nordeste, 
e provavelmente diminuiu de espessura para sul-sudoeste. Nesta região 
a Formação Palerma não foi verificada, fato este que pode sugerir 
ainda que ela lá tenha sido erodida, ou então está sotoposta às forma
ções mesozóicas. O mapa de isópacas da Formação Palerma e das 
Formações lrati e Serra Alta, que ocorrem no interior da bacia, de
monstrou, segundo Northfleet, Medeiros e Mühlmann ( 1969), uma 
clara tendência da bacia em bascular para leste, no início do Permiano 
Superior. Este fato serviu de subsídio para explicar a migração doam
biente marinho para as porções centrais da bacia, não se registrando 
na área o restante da seqüência sedimentar permiana, verificada no 
interior da mesma (Formações lrati, Serra Alta, Terezinha e Rio do 
Rasto). 

Após o ciclo deposicional da Formação Palerma, só se fixaram 
novos sedimentos na área da bacia, na Folha SE.21 Corumbá e parte 
da Folha SE.20, a partir do Jurássico, indicados pelo Grupo São Bento. 
Em ambiente tipicamente continental, provavelmente com clima 
semi-árido a árido, localmente com fácies fluviolacustre na porção 
basal, acumularam-se os arenitos eólicos da Formação Botucatu. Os 
sedimentos ditos fluviolacustres representam a Formação Pirambóia, a 
qual na área mapeada não pode ser individualizada, devido à escala. 
Na fase inicial da deposição da Formação Botucatu completou-se, 
segundo Gonçalves & Schneider (1970), o soerguimento do Arco de 
São Vicente e, no final da mesma, inaugurou-se um importante 
episódio de tectônica rígida, que afetou toda a Plataforma Brasileira. 
Este episódio ocasionou a formação de falhamentos de gravidade, 
reativação de velhas linhas de fraqueza do embasamento e o desenvol
vimento de imensas extrusões toleíticas que constituíram, na Bacia 
Sedimentar do Paraná, a Formação Serra Geral. Este magmatismo, 
conduzido através das fissuras, progrediu em vários fluxos durante a 

primeira fase do episódio tectônico (Jurássico Superior ao Cretáceo 
Inferior) conforme estabeleceu Almeida (1969) e compôs, em vários 
locais, uma seqüência intertrapeada com os arenitos do topo da 
Formação Botucatu. Esta situação é indicativa da persistência do 
ambiente desértico à época das manifestações efusivas básicas e do 
modo descontínuo dos derrames. À mesma época, a norte da área, na 
Folha SD.21 Cuiabá, o magmatismo básico efusivo estabeleceu a 
Formação Tapirapuã. Os últimos fluxos desta formação, no limiar 
Cretáceo Inferior-Cretáceo Médio, segundo Barros et ali i ( 1982) 
coincidiram com o início da deposição do Grupo Parecis, representa
do pelos sedimentos arcoseanos e conglomeráticos da Formação Salto 
das Nuvens (seqüência inferior com trapes de basalto) e pelos arenitos 
quartzosos da Formação Utiariti (seqüência superior). 

Na segunda fase do episódio mesocenozóico de reativação tectôni
ca, que durou do Cretáceo Médio (Aptiano) a Superior até o Terciário 
Inferior (Eoceno), segundo citação de Ferreira (1972), continuaram as 
condições da fase precedente, com inúmeros abatimentos e soergui
mantos, formando bacias tectônicas. Discordantemente sobre as de
mais unidades litoestratigráficas acumuladas na Bacia Sedimentar do Pa
raná, constitui-se a Formação Bauru, em ambiente continental fluvial e 
lacustre, sujeito a instabilidade tectônica e variações climáticas. Distin
guem-se na Formação Bauru uma seqüência inferior composta por 
conglomerados, arenitos róseos, calcíferos e intercalações de calcários, 
e uma superior contendo dominantemente arenitos róseos mal classifi
cados, com níveis conglomeráticos, silicificados. Ao mesmo tempo em 
que sedimentava a Formação Bauru, a norte da área, na região do 
atual Planalto dos Parecis, acumulavam-se os arenitos da Formação 
Utiariti (Barros etalii, 1982). 

O magmatismo que ocorreu durante essa segunda fase da tectônica 
rígida neocretácica apresentou-se diferente e surgiram em vários lo
cais da plataforma rochas ígneas de filiações alcalinas, bem como 
granitos. Na área da Folha SE.21 Corumbá e parte da SE.20 forma
ram-se as Intrusivas Ponta do Morro, que configuram um conjunto de 
rochas ácidas a intermediárias composto por granitos, quartzo monzo
nitos, sienitos pórfiros, nordmarkitos e microssienitos Amostras desse 
conjunto foram analisadas geocronologicamente e forneceram uma 
isócrona Rb/Sr com 84 ± 6 MA, que lhe permitiu ser correlacionável 
com os maciços alcalinos de Santa Fé, I porá, Santo Antônio da Barra 
e Montes Claros de Goiás, que ocorrem a nordeste da área. Um 
tectonismo mais atenuado, com soerguimento epirogenético, seguiu-se 
a esse magmatismo e provocou o fecho da deposição Bauru. Enquanto 
que na região costeira da plataforma, a leste, formavam-se algumas 
bacias e fossas tectônicas, com a presença de um vulcanismo restrito e 
localizado, conforme mencionou Ferreira (1972), a área provavelmen
te estava sofrendo reflexos da reativação de diversos falhamentos e 
sujeita a ciclos de dissecação e aplanamento. Não existem registros de 
sedimentos terciários na região mapeada, o que leva a supor que os 
detritos oriundos dos processos erosivos teriam sido transportados 
para áreas externas, talvez a norte, mas provavelmente, para oeste, ou 
seja, para a região subandina. Naquela região, periférica ao Craton 
Amazônico, continuavam os processos tectônicos que, no Terciário 
Superior, deram origem às cadeias de montanhas andinas, tal como se 
conhece hoje. 

Os processos erosivos pós-cretácicos que atuaram em toda a região 
deixaram algumas evidências na área da Bacia Sedimentar do Paraná, 
das quais a mais importante foi uma superfície aplanada, criada sobre 
rochas do Silurodevoniano ao Cretáceo. Sobre esta superfície desnu
dada originou-se a Cobertura Detrito-Laterítica, de idade suposta 
terciário-quaternária. Desenvolveu-se essa cobertura possivelmente co
mo unidade edafoestratigráfica, na qual podem ser individualizados 
três horizontes: um inferior, composto de produtos de alteração das 
rochas preexistentes, com areias inconsolidadas, argilas de cores varie
gadas e concreções limoníticas; um médio, com espessos lateritos 
ferruginosos, concrecionários, formando bancos; e um superior, repre
sentado por solo argila-arenoso, marrom-avermelhado, com concre
ções ferruginosas. À época da elaboração dessa unidade edafoestrati
gráfica, que é considerada homócrona e cogenética à cobertura que 
evoluiu sobre o Grupo Parecis, a norte da área, na Folha SD.21 Cuiabá, 
predominava na região provavelmente um clima a duas estações (seca 
e úmida) que teria favorecido o aparecimento de espessas bancadas 
concrecionárias. Pode ter ocorrido ainda a deposição de sedimentos 
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fluviais associados a cursos de água intermitentes, que teriam deixado, 
localmente, lentes conglomeráticas nos horizontes leteríticos. 

Em reflexo à fase orogênica andina do final do Terciário e a 
soerguimentos epirogenéticos diversas áreas da Plataforma Brasileira 
abateram-se, constituindo·se várias bacias ou fossas terciário-quaterná
rias ou quaternárias. Na área da Folha SE.21 Corumbá e parte da Fo
lha SE.20 encontram-se porções de duas das principais áreas abatidas 
em decorrência daquela orogenia andina: a Depressão do Rio Paraguai, 
que engloba as Planícies e Pantanais Mato-Grossenses, e a Depressão do 
Guaporé. Nesta última, que é bem pouco representada na área mapea
da, constatam-se depósitos fluviais e lacustres quaternários que consti
tuem a Formação Guaporé. Nesta formação distinguem-se dois níveis 
de sedimentação: um inferior, topograficamente mais elevado e que 
corresponde às áreas não inundáveis, e outro superior, mais baixo, no 
lugar das áreas periodicamente inundáveis, 

No início do Pleistoceno a Depressão do Rio Paraguai já deveria 
ter seus limites definidos e à época predominava na região um clima 
semi-árido, com chuvas torrenciais. Nas áreas aplanadas adjacentes aos 
relevos montanhosos que se dispõem na periferia da Depressão, tais 
como os Planaltos Residuais do Urucum-Amolar, a Província 
Serrana e os planaltos da borda noroeste da Bacia Sedimentar do 
Paraná, entre outros, acumulavam-se sedimentos conglomeráticos 
coluviais e aluviais, que deram origem aos Depósitos Detríticos. Na 
vizinhança das elevações de rochas calcárias, como na região de 
Corumbá e na borda oriental da Província Serrana, constituíram-se 
tufos calcários, travertinos e conglomerados com cimento calcífero, 
que determinaram a Formação Xaraiés. Nas partes mais internas da 
Depressão já se acumulavam os sedimentos da Formação Pantanal, 
que se desenvolveu sobre um substrato irregular, formado por um 
sistema de blocos falhados, do tipo horst-graben. Os soerguimentos e 
afundamentos desses blocos se fizeram com intensidades variáveis ao 
longo de toda a área abatida e responderam pelos diferentes valores de 
espessura da Formação Pantanal. Durante o Pleistoceno, além da 
reativação dos falhamentos pretéritos que ocorria em toda a região, a 
área sujeitou-se às oscilações climáticas que caracterizaram a época em 
todo o mundo. Essas oscilações provavelmente também influíram no 
caráter cíclico da sedimentação da Formação Pantanal, que se produ
zia em ambiente fluvial e/ou fluviolacustre. A última fase glacial 
pleistocênica possivelmente refletiu-se na área por um clima semi
árido, o qual, sujeito a agentes deposicionais de extrema energia (do 
tipo torrencial), ocasionava acumulações sob a forma de leques aluvi
ais. Entre os vários que se formaram nessa ocasião, no interior da 
Depressão do Rio Paraguai, oriundos dos rios dos planaltos da borda 
ocidental da Bacia Sedimentar do Paraná e das outras áreas elevadas, 
destacou-se o do rio Taquari, que ainda guarda seus aspectos 
principais. 

O clima semi-árido neopleistocênico foi sucedido, no Holoceno, 
por um clima úmido, de âmbito continental, sob o qual evoluiu a 
atual rede de drenagem. Ao longo dos rios, principalmente dos maiores, 
constatam-se as faixas de aluviões holocênicas, nas quais distinguem
se, sobretudo nas regiões deprimidas, as Aluviões Atuais, na planície 
de inundação, e as Aluviões lndiferenciadas ou Antigas, nos terraços 
fluviais. Na área interna da Depressão do Rio Paraguai, a Formação 
Pantanal e as aluviões holocênicas configuram uma unidade geomorfo
lógica -as Planícies e Pantanais Mato-Grossenses- que é considerada 
"uma das maiores planícies de nível de base interior do globo, ainda 
em processo de entulhamento" (Almeida, 1959). Evidências de efeitos 
tectônicos e de subsidência recentes nessa área são indicadas, entre 
outras, pela indefinição de alguns trechos da rede de drenagem, como 
por exemplo a planície fluviolacustre do rio Paraguai, a sul da Provín
cia Serrana, e o comportamento direcional de alguns rios, que sugerem 
um controle estrutural subjacente. 

1.5- GEOLOGIA ECONÓMICA 

1.5.1 -Generalidades 

A área em pauta tem sido objeto de inúmeros estudos de caráter 
mineroeconômico devido ao seu potencial mineral relativamente ele
vado e em razão das jazidas já conhecidas de manganês, ferro e calcá
rio, contando-se também os garimpos diamantíferos existentes. Desta
cam-se sobretudo os depósitos ferromanganesíferos da região de Co rum-
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bá, alvo de atenção de variados autores desde o século passado. Cam
pos (1969) forneceu um relato conciso, porém bastante completo, de 
cunho predominantemente histórico, a respeito da atividade mineira 
no território do antigo Estado do Mato Grosso. A Comissão Interesta
dual da Bacia Paraná-Uruguai {1971) apresentou considerações geo
lógico-mineroeconômicas, mormente acerca da área geográfica do 
Alto Paraguai, incluindo o "Pantanal". Ressaltou a Comissão ser are
gião de Corumbá a mais conhecida geologicamente, e a que maior 
interesse econômico tem despertado, tanto por suas jazidas de ferro e 
manganês como pelas reservas de rochas carbonáticas que possui. 
Quanto ao ferro e ao manganês foi afirmado que, à época, executa
vam-se atividades de lavra, e quanto aos calcários e aos dolomitos ha
via explotação para abastecer indústrias de cal, cimento e da constru
ção civil (como brita). Mais especificamente sobre os dolomitos foi 
citada sua prestabilidade como matéria-prima ao processo de fabrica
ção do aço tipo "LO". Importante observação enunciada no trabalho 
em foco referiu-se à disponibilidade de brita calcária extraível, em lar
ga escala, dos litótipos do Grupo Corumbá. Figueiredo & Olivatti 
( 1974) referiram-se a insignificantes ocorrências minerais da Folha 
SE.21-V-A, relacionadas a ouro aluvionar e a cristal de rocha e hema
tita, concentrados localmente em veios de quartzo nos domínios dos 
metassedimentos do Grupo Aguapeí 

Figueiredo & Cavallon {1975) investigaram sistematicamente a 
suposta existência de fosfato guânico nas aluviões recentes da lagoa 
Mandioré e arredores, concluindo pela "inexistência de indícios suges
tivos" da ocorrência de depósitos desse mineral. Ainda quanto a 
mineralizações fosfáticas, Aita ( 1978) reportou os trabalhos realizados 
na borda noroeste da Bacia Sedimentar do Paraná, no âmbito da 
Formação Ponta Grossa, pela Rio Doce Geologia e Mineração S.A.
DOCEGEO, e finalizou afirmando a não-economicidade das áreas 
estudadas, muito embora tenha sido detectado fosfato (apatita) nos 
furos de sondagem. Corrêa et alíí ( 1976) também teceram comentá
rios sobre os bens minerais da área destacando como principais o 
ferro, o manganês, o calcário e o diamante. 

Luz et alií ( 1978) apresentaram os resultados da amostragem 
geoquímica realizada no âmbito da Formação Araras, na Província 
Serrana, discorrendo não muito entusiasticamente sobre os resultados 
obtidos, concernentes à presença de possíveis mineralizações de cobre, 
chumbo, zinco, prata, fluorita e fosfato. Porém, confirmaram possan
tes reservas de rochas carbonáticas aproveitáveis industrialmente para 
fins diversificados, e não descartaram completamente as possibilidades 
quanto aos metais-base, bem como a depósitos de fluorita e fosfato, 
Gomes (1979) no Relatório Final do Projeto Araras, executado pela 
DOCEGEO, estudou a ocorrência de esfalerita e malaquita que foi 
localizada a nordeste de Cáceres, na região de Piraputangas, durante 
reconhecimento geológico e geoquímico da Formação Araras. 
Schobbenhaus Filho & Oliva (1979) indicaram em mapa geológico 
numerosas ocorrências minerais de metais ferrosos, não-ferrosos e 
não-metálicos, incluindo garimpos diamantíferos e auríferos. As ocor
rências deste último mineral na área em questão também foram 
relacionadas por Correia Filho et alií (1980). 

Luz et alíí (1980) abordaram as ocorrências de galena, ouro, 
grafita e rochas calcárias nos domínios do Grupo Cuiabá, destacando 
os depósitos de argila, areia e cascalho explotáveis como materiais de 
construção na região de Poconé (Folha SE.21-X-A). 

A LASA - Engenharia e Prospecção S.A. (1977) efetuou levanta
mentos aeromagnetométricos e gamaespectrométrico na região de 
Rondonópolis e, através da interpretação dos dados magnéticos, fo
ram localizados falhamentos e anomalias, possivelmente relacionados a 
intrusões básicas nas formações da Bacia Sedimentar do Paraná e a 
concentrações ferríferas nos metassedimentos do Grupo Cuiabá. Na 
interpretação dos dados gamaespectrométricos, foram classificadas 
anomalias de urânio e tório, tendo como critérios: o contraste, a razão 
U/Th e as unidades estratigráficas subjacentes. Nesse levantamento 
geofísico ficou demonstrado que quase todas as anomalias significati
vas de urânio estão localizadas na "Série Chapada" (Grupo Paraná), 
distinguindo-se duas faixas paralelas de alta radioatividade, as quais 
provavelmente são correlacionáveis a arenitos (Formação Furnas) e a 
folhelhos (Formação Ponta Grossa). Nessa pesquisa foi encontrada 
uma notável anomalia de tório no topo de um testemunho da Forma
ção Furnas, localizado na planície pantaneira (Folha SE.21-X-D), e 
constatados "valores altos de background" desse mineral, a leste e a 



nordeste de Rondonópolis, também em rochas do Grupo Paraná. 
Valores relativamente elevados de tório foram detectados isoladamen
te na Formação Bauru e nos "Capeamentos Pluviais" (Cobertura 
Detrito-L.aterítica). Na última unidade os "valores" mais alcos coinci
dem localmente com zonas de falhamentos nas formações subjacentes. 

Durante a realização dos trabalhos de campo, foram visitadas 
diversas ocorrências minerais, distinguindo-se as aluviões diamantí
feras na região dos rios ltiquira, Piquiri, Jauru, Taquarizinho e Aqui
dauana; chumbo na área de Poconé, nos domínios do Grupo Cuiabá; 
depósitos ferromanganesíferos e minas de calcário da região de 
Corumbá; e as ocorrências de rochas carbonáticas da Província Serrana. 

1.5 2. -Ocorrências minerais 

A área em questão encerra pelo menos um grande depósito de expres
são internacional, representado pelos jazimentos ferromanganesíferos 
da região de Corumbá-Ladário Pode-se ainda considerar de vulto as 
reservas calcário-dolomíticas no plano regional, e secundariamente os 
depósitos diamantfferos aluvionários. 

As atividades de lavra na região processam-se mediante o emprego 
de diferentes técnicas. Com relativa sofisticação são extraídos os 
minérios ferromanganesíferos do distrito de Corumbá, com minas 
subterrâneas para o manganês, e a céu aberto para o ferro e o calcário. 
Por outro lado, são utilizados métodos rudimentares na extração de 
diamantes, mormente a garimpagem. 

Abaixo discriminam-se em ordem alfabética comentários específi
cos a respeito dos bens minerais da área, vindo em primeiro lugar os 
metálicos, seguidos dos não-metálicos e -dos materiais de construção. 

1.5.2 1 - Minerais metálicos 

1 5.2.1.1 -Chumbo, zinco e cobre 

Constam das recomendações de Corrêa et a/li (1976) observações 
sobre a necessidade de se proceder estudos mais apurados com relação 
aos Granitos Tabaco e Coxim, como decorrência da correlação destes 
com o Granito São Vicente, o qual apresenta "indícios" de minerali
zação em chumbo, zinco e cobre, em sua auréola de contato com os 
rnetassedimentos do Grupo Cuiabá. Segundo os mesmos autores, 
ocorrências de cobre, chumbo e zinco são conhecidas nas rochas 
carbonáticas dos Grupos Cuiabá e Corumbá, nos domínios da Folha 
SF .21 Campo Grande, e como essas seqüências existem também na área 
mapeada, as mesmas mineralizações podem ser esperadas. 

Na região da Província Serrana, após levantamentos geoqu i micos de 
reconhecimento, através de numerosos perfis de amostragem de rocha e 
solo, Luz et ali i (1978) não destacaram em mapa a área de ocorrência da 
Formação Araras, no que diz respeito à mineralização em chumbo, 
zinco e cobre, mas recomendaram estudos mais detalhados com 
ênfase para o chumbo, em áreas prioritárias que correspondem à~uelas 
de influência dos perfis com maior densidade de pontos anômalos. 

Gomes ( 1979) procedeu um reconhecimento geológico e geoqu r
mico (Cu, Pb, Zn, fosfatos e fluorita), na serra das Araras, em escala 
1 :250.000. As ocorrências detectadas foram consideradas em sua 
maioria inexpressivas, destacando-se apenas a de Piraputangas, locali
zada a 15 km a nordeste de Cáceres, próximo à margem direita do 
córrego homônimo. Esta ocorrência consta de pequenas disseminações 
de esfalerita e rara malaquita em veios de calcita, na zona de contato 
entre calcários e dolomitos da Formação Araras. Gomes (op. cit.) 
concluiu ser esta unidade favorável a conter metais-base como chum
bo, zinco e cobre. 

No Município de Poconé existe um lugarejo conhecido por 
"Chumbo", onde há ocorrência de galena. Este local dista cerca de 14 
km do entroncamento da estrada MT-451, com a rodovia MT-060 
(trecho Cangas-Poconé) Trata-se de mineralização primária, associan
do galena, pirita e talvez sulfetos, bem como ouro, em veios de 
quartzo que cortam filitos sericíticos do Grupo Cuiabá. Esse jazimen
to já foi lavrado e encontra-se abandonado por ora. Os vestígios de 
lavra estão a 1.300 m da escola do lugar. 

1.5.2.1 .2 - Manganês e ferro 

Autores como Lisboa (1909 e 1944), Oliveira & Leonardos (1943), Oli
veira & Moura (1944), Dorr li (1945 e 1946) ,Almeida (1945 e 1946b), 

Moraes (1953), Putzer (1959a e b), Haralyi & Barbour (1974a, b e 
1975), Barbour & Haralyi ( 1975), e Walde, Gierth e Leonardos ( 1981) 
<;~estacaram-se, dentre outros, quanto à realização de estudos sobre os 
minérios ferromanganesíferos da região de Urucum, durante o presente 
século. Anteriormente sobressaem os trabalhos de Fonseca (1880) e 
Evans ( 1894). atribuindo-se ao Barão de Vil la Maria a primeira tentativa 
de exploração dos depósitos em 1870 Sobre o aproveitamento econômi
co da jazida de manganês do Urucum, as primeiras pesquisas efetivas 
foram realizadas em 1900 pelo engenheiro J. Públio Ribeiro, a serviço 
da empresa Ayrosa & Cia Em 1908 o engenheiro Pierre de Thier no
vamente estudou a jazida em nome da empresa belga Compagnie de 
L'Urucum, quando foram abertas galerias de prospecção na camada 
manganesífera principal com a extração de cerca de 7.000 toneladas 
de minério. Lisboa (1909) relatou os resultados do seu reconhecimen
to à região, e voltou, esse autor, a propor a lavra da jazida de 
manganês em relatório executado em 1918 (apud Lisboa, 1944). As 
atividades de pesquisa e mineração do minério permaneceram paralisa
das de 1918 a 1940, quando a empresa Sociedade Brasileira da 
Mineração Ltda. recebeu a concessão de lavra do Estado de Mato 
Grosso. 

Oliveira & Moura (1944) apresentaram uma síntese a respeito da 
geologia da área dos jazimentos ferromanganesíferos da região de 
Corumbá, reafirmando dados relevantes à geologia econômica dos 
depósitos. Dorr li ( 1945 e 1946) foi quem estudou pormenorizada
mente a geologia do Grupo Jacadigo, determinando mais acuradamen
te sua potencialidade econômica e estabelecendo a estratigrafia ainda 
hoje adotada na mina de Urucum. Esse autor anotou que na base da 
Formação Band' Alta é que se encontra o depósito manganesífero 
(criptomelana) que vem sendo lavrado. Segundo Dorr li (op. cit.) a 
variação de espessura deste depósito vai de 20 em a 6 m, ocorrendo d'! 
30 a 45 m acima deste nível outro horizonte manganesífero identica
mente constituído por criptomelana, com até 2,2 m de possança. No 
morro do Urucum esse autor reconheceu a presença de três níveis 
manganesíferos em diversos lugares, descontinuamente. Para o miné
rio aproveitável de ferro jaspelítico Dorr 11 (1945 e 1946) encontrou, 
somente para Urucum, uma reserva de 1,31 bilhão de toneladas com 
teor de 55-56% do metal e um conteúdo em sílica de 18-20%. 

Almeida (1946b) teceu considerações sobre a origem dos minérios 
de ferro e manganês de Urucum, os quais são constituídos de "exten
sas lentes de minério de manganês do tipo criptomelana, intercalados 
em sedimentos de precipitação físico-química, numa espessura de 
cerca de 400 m, predominando minério de ferro do tipo jaspelito". A 
fonte primária do manganês foi considerada por Almeida (op. cit.) como 
sendo os minerais existentes nas rochas pré-cambrianas, cujo conteúdo 
manganesífero foi retirado por ação do intemperismo e transportado 
até a bacia de sedimentação através das águas de superfície, em 
solução, sob a forma de bicarbonato, óxido, sulfato e partículas em 
suspensão. A deposição teria ocorrido quando o manganês, transporta
do por um rio, alcançou o mar e foi submetido à ação oxidante de 
correntes marinhas, precipitando os óxidos de manganês. Quanto à 
origem do ferro e da sílica, presentes em grandes quantidades em 
Urucum, esse autor examinou duas hipóteses, uma das quais se funda
menta em atividade vulcânica, e a outra na ação do intemperismo 
sobre rochas preexistentes, com posterior sedimentação. Almeida 
(1946b) ressaltou não ter observado indícios de atividades magmáti
cas, porém não excluiu a hipótese de origem ígnea, devido às numero
sas formações de jaspelito intercalados com rochas efusivas básicas no 
mundo. Esse autor optou pela segunda hipótese, salientando que a 
ação das águas naturais pelo intemperismo, transporte e deposição 
teria sido apta a produzir depósitos de ferro e manganês semelhantes 
aos de Urucum. Ainda permancem válidas as dúvidas de Almeida (op. 
cit. ), quanto à origem desses minérios, uma vez que até os dias atuais é 
discutida a gênese das formações ferríferas bandcadas. 

Dorr 11, Guild e Barbosa ( 1953) reafirmaram a importância econô
mica das jazidas de ferro e manganês de Urucum, bem como ratifica
ram a origem sedimentar do minério. Moraes (1953) referiu-se a reser
vas da ordem de 1,3 bilhão de toneladas de minério de ferro no mor
ro de Urucum e a 50 bilhões de toneladas de material semelhante nas 
outras exposições (estimativa de Octávio Barbosa), enquanto para o 
material ferruginoso eluvial foram "apurados" 10 milhões de tonela
das com teor acima de 60% Fe. 
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Putzer (1959b) calculou para o minério de ferro primário jaspelíti
co do Distrito Ferrífero de Corumbá a média de 55% de metal conti
do, e aproximadamente 20% de sílica, enquanto para os minérios 
secundários estimou um conteúdo em ferro de ao menos 60%, e de 3 a 
5% de sílica. Quanto às reservas, esse autor citou os cãlculos de Dorr 
11 (1946) para o minério de ferro secundário (elúvio e colúvio). 
constando 450 mil toneladas de minério indicado e 500 a 800 mil 
toneladas de minério inferido por km2 e por metro de espessura. Para 
o minério primário jaspelítico a estimativa alcançou a cifra de 21,1 
bilhões de toneladas, incluindo Tromba dos Macacos (1,3); morreria 
de Santa Cruz (5,5); morraria de São Domingos (3,0); morraria de 
Mutum (Brasil e Bolívia) (10,0), e morro do Urucum (1,3, segundo 
Dorr 11, 1946). Quanto à morreria do Rabichão (também denominada 
serra do Rabicho), avaliou as reservas de minério de ferro em 20 
bilhões de toneladas "no mínimo ... ". Assim, as reservas de minério 
de ferro avolumam-se superiores a 40 bilhões de toneladas, ao que 
Putzer (1959b) somou 100 milhÕl=!S de toneladas de ricos minérios do 
elúvio e colúvio. No tocante aos minérios de manganês Putzer (op. 
cit.) relacionou três camadas em Urucum, dois horizontes manganesí
feros na morreria de Santa Cruz, três níveis mineralizados na morreria 
de São Domingos e as ocorrências em Jacadigo, no lado brasileiro da 
morraria de Mutum (excluiu as ocorrências das morrerias da Tromba 
dos Macacos e do Rabichão). No jazimento de Urucum o teor do 
minério é bastante uniforme variando entre 45,3 até 49,5%, conforme 
citou Putzer (1959a), baseado em Dorr 11 (1946). Acrescentou ainda 
aquele autor que quanto às reservas de minério manganesífero, embo
ra não calculadas para todo o distrito à época, Leonardos (1957, apud 
Putzer, 1959a) encontrou 60 milhões de toneladas de minério manga
nesífero para o distrito, somando as 33,7 milhões de toneladas calcu
ladas por Dorr li ( 1946) para o morro do Urucum às ocorrências das 
elevações vizinhas. 

Guimarães, Bez e Borges (1971) compilaram as reservas de manga
nês somente do morro do Urucum creditando-lhe 70 milhões de 
toneladas. Computando os jazimentos das morrarias de Santa Cruz, 
São Domingos, Rabichão e Jacadigo, esses autores estimaram uma 
reserva da ordem de 200 milhões de toneladas para a região. Para o 
minério de ferro primário, esses autores admitiram uma reserva de 50 
bilhões de toneladas. 

Suszczynski (1975) asseverou ainda não ter sido bem estudado o 
Distrito Ferrífero de Corumbá, permanecendo o mesmo "pouco 
compreendido geológica e metalogeneticamente", opinião esta corro
borada pela equipe deste Relatório. Supôs também que esse distrito 
possa rivalizar com o Quadrilátero Ferrífe(o, e mais: considerou que 
provavelmente em território boliviano esteja concentrada a maior 
parte das reservas de ferro, cabendo ao Brasil 2,2 bilhões de toneladas 
(dado inédito do DNPM). Quanto aos minérios de manganês sugeriu 
predominância do lado brasileiro em relação ao boliviano, consideran
do suas reservas ainda não conhecidas, avaliando-as como equivalentes 
às da serra do Navio, no Amapá. No que se refere à origem, 
Suszczynski (op. cit) aceitou, de modo geral, a natureza químico
sedimentar do minério, porém, com base no "enriquecimento anormal 
de álcalis", aventou a possibilidade da fonte dos elementos estar 
associada remota e indiretamente "ao grande vulcanismo híbrido que 
aflora ao sul", em Amoguijá, o qual julgou ser contemporâneo à 
sedimentação dos depósitos ferromanganesíferos. Essa hipótese não 
foi a preferida por outros autores que o antecederam, e tampouco 
pelos que o sucederam, cujas pesquisas não evidenciaram atividade 
magmática relacionada, permanecendo os mesmos em dúvida, ou 
optando pela origem puramente sedimentar. Convém observar ainda 
que recentes datações radiométricas realizadas pela equipe do Projeto 
RADAMBRASI L, mediante aplicação do método Rb/Sr. ofereceram 
idade isocrônica de 1.650 MA com razão inicial Sr8 7 /Sr 8 6 de 0,702 
para as vulcânicas do Grupo Amoguijá, Por outro lado, apesar da falta 
de datações precisas para as rochas do Grupo Jacadigo, tudo indica 
que a seqüência posicione-se no final do Pré-Cambriano, e por conse
guinte, dificilmente a formação dos depósitos teria recebido contribui
ção exalativa da fonte vulcânica de Amoguijá. 

Haralyi & Barbour (1975) classificaram e cubaram os minérios de 
ferro e manganês do distrito de Urucum (Brasil) e Mutum (Bolívia), 
após o que consideraram como "trabalhos de planimetria extensiva". 
Basicamente, esses autores classificaram o minério de ferro em três 
grupos, a saber: a) minério primário in situ, do tipo jaspelito; b) 
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minério coluvial enriquecido; e c) minério tipo "canga". Os resultados 
obtidos por aqueles autores levou-os a divulgar os seguintes dados para 
o elemento ferro no Distrito Urucum-Mutum: 

Minério primário (jaspelítico) - 43 bilhões de toneladas {50-58% 
Fel; 14 bilhões de toneladas (abaixo de 50% de F e). 

Minério coluvial - 1.050 milhões de toneladas (60-67% Fel; 190 
milhões de toneladas (abaixo de 60% Fel. 

Minério de canga- 80 milhões de toneladas (35-47% Fel (apenas 
no Brasil). 

Quanto ao minério de manganês a classificação distinguiu duas 
modalidades, as quais, segundo Haralyi & Barbour (1975), caracte
rizam-se da seguinte maneira: a) minério tipo "Urucum"'constituindo 
estratos repetitivos à semelhança dos jaspelitos. Foram observadas três 
camadas principais das quais a inferior restringe-se ao centro da bacia, 
i. e., Urucum, Trombas, Santa Cruz e São Domingos; e b) minério tipo 
"Rabicho", descoberto na serra do mesmo nome (morraria do Ra
bichão). !: constituído de concreções de manganês imersas em mate
rial elástico arenoso-arcoseano. Localmente o manganês forma hori
zontes com incipiente estratificação correspondendo à deposição da 
borda da bacia. Esse tipo concentra-se mormente nas morrarias Gran
de, do Rabichão, do Jacadigo e de Mutum. 

Através de curvas de isoteor Haralyi & Barbour (op. cit. I apresen
taram as gradações percentuais do conteúdo metálico dos minérios, 
tanto de ferro quanto de manganês, abrangendo os territórios do 
Brasil e da Bolívia, prevendo que com novos dados seria possível 
ampliar as reservas estimadas, cujas cifras apuradas foram: 

Minério de Manganês - 210 milhões de toneladas para a relação 
Mn/Fe>7 (na zona da borda da bacia); 170 milhões de toneladas para 
a relação Mn/Fe < 7 (na zona central da bacia). 

Barbour & Haralyi (1975) separaram o minério de ferro do distrito 
de Corumbá em dois grupos distintos, a saber: a) minérios de estrutura 
predominantemente elástica; e b) minério estratificado predomi
nantemente químico. Dessa forma, esses autores constataram que o 
tipo predominantemente químico concentra-se no interior da bacia, 
ocorrendo nesses sítios uma maior lixiviação da sflica, deixando 
enriquecido o minério, com teores entre 60 e 67% Fe, enquanto o 
outro tipo (elástico) predomina na borda da bacia com teores entre 40 
e 50% Fe, havendo uma zona de transição entre os dois subambientes. 
Barbour & Haralyi (op. cit.) concluíram que os minérios de ferro de 
características econômicas mais rentáveis são os colúvios da zona 
central da bacia com granulometria entre as malhas de 8 a 70 mm. 

Corrêa et alii ( 1976) relataram resumidamente os depósitos fer
romanganesíferos da região de Corumbá, sem acrescentar mais deta
lhes e mencionaram novas ocorrências de minério de ferro a norte de 
Cor~mbã, no âmbito da Folha SE .. 21-Y -B. Nesta área indicaram nove 
morrotes isolados na planície pantaneira contendo sedimentos da 
Formação Santa Cruz (hematita compacta com intercalações are
nosas). 

Walde, G ierth e Leonardos ( 1981) estudaram os jazimentos fer
romanganesíferos de Urucum concluindo serem estes diferentes de 
outras formações ferríferas brasileiras, e também mais jovens, prova
velmente do final do Proterozóico, ou do Eocambriano. Quanto aos 
conglomerados intercalados na formação ferromanganesífera, foram 
estes considerados de origem glacial, tendo sido proposto um con_trole 
climático na precipitação do manganês, a qual teria sido intensif1cad~ 
durante os episódios glaciais com a interrupção da deposição de hematl
ta-jaspelito. Esses autores discriminaram dois tipos _de min~rio. de man
ganês, a saber: a) o tipo Urucum-Santa Cruz, fma e ritmicamente 
estratificado; e b) o tipo Mato Grosso, da mina homônima, na mor
reria do Rabichão, de aspecto concrecionário e algumas vezes nodular. 
A mineralogia microscópica do minério de manganês foi pesquisada 
com rigor, tendo esses autores recorrido à análise pela técnica de SEM 
(Scanning E/ectron Microscope- Varredura por Microscópio Eletrô
nico) com um microanalisador de raios X e difração de raios X. Os 
resultados que obtiveram nessas análises, basicamente, confirmaram as 
assertivas de outros autores, ou seja, o principal constituinte do miné
rio de manganês é a criptomelana, além do que foi determinado que a 
pirolusita está presente como constituinte menor, e ausente a ramsde
lita. Walde, Gierth e Leonardos (1981) constataram também que nas 
fraturas e fissuras a pirolusita substitui a criptomelana. Os tipos de 
minério Mato Grosso e Urucum-Santa Cruz, de acordo com o relato 
desses autores, diferenciam-se ainda pelo maior conteúdo de pirolusita 



no primeiro tipo, estando a criptomelana e a pirolusita às vezes 
irregularmente misturadas com chert, enquanto que o segundo tipo 
caracteriza-se por intercalações microscópicas de chert e uma variação 
críptica do conteúdo de manganês e ferro. Ambos os tipos de minério 
podem ter aparência maciça ou terrosa, além de possuírem a mesma 
associação de minerais acessórios. No que tange aos minérios de ferro, 
Walde, Gierth e Leonardos (op. cit.) confirmaram ser a hematita o 
mineral constituinte essencial, ocorrendo também como mineral aces
sório dos minérios de manganês. Segundo a descrição apresentada por 
esses autores a hematita ocorre em várias formas: agregada em grãos 
de chert; em grânulos; impregnada na mica, e como cimento hematíti
co, com a formação de nódulos milimétricos pelos agregados cimenta
dos. Além disso, verificaram existir outra geração de hematita, que 
envolve todos os constituintes dos arenitos ferrfferos. No minério 
jaspelítico a hematita recristalizada intercala-se com quartzo, e um 
tipo semelhante ocorre no minério manganesífero laminado. A hema
tita secundária, na opinião de Walde, Gierth e Leonardos (1981) 
provavelmente foi formada durante a diagênese e associada à substitui
ção de carbonatos, e encontra-se no minério de manganês. A magneti
ta, considerada pelos mesmos autores como um componente original 
do sedimento elástico, ocorre geralmente em níveis determinados 
quase sempre transformada em martita. Como minerais acessórios do~ 
minérios e também do arenito arcoseano, esses autores identificaram 
titanomagnetita, ilmenita, zircão e, raramente, goetita. 

No presente trabalho foram visitadas as jazidas de manganês e 
ferro que ocorrem no morro do Urucum e nas morrarias de Santa 
Cruz e do Rabichão. A seguir serão descritas algumas observações 
efetuadas nas principais minas da área. 

A) Mina de Urucum - A empresa concessionária desta. mina é a 
Urucum Mineração S. A. É a mais conhecida do ponto de vista geológi
co-econômico e a melhor equipada. A primeira camada de óxido de 
manganês (criptomelana), com espessura de até 6 m, apresenta colora
ção preto-azulada a cinza-escuro metálico e está sotoposta a uma 
camada de arcóseo e a um pacote de jaspelito hematltico. A segunda 
camada de óxido de manganês, com as mesmas características da 
primeira, ocorre a cerca de 40 m acima, e tem forma lenticular. Sua 
espessura máxima é da ordem de 2,2 m e está intercalada a jaspelito 
hematítico. Os mergulhos das camadas do minério de manganês 
variam de 8° a 15" para norte. A formação ferrífera constitui-se de 
hematita fina com intercalação regular de lâminas e finas camadas ou 
lentes de jaspe, e intercalação restrita de arenito arcoseano jaspel ítico. 
Depósitos eluviais e coluviais, que são acumulados nas encostas e na 
base do morro, mostram os teores mais elevados em ferro, nos blocos 
de material hematítico desagregado e enriquecido pela lixiviação da 
sílica. 

O minério de manganês, segundo informações obtidas com a 
empresa concessionária, apresenta teores que variam de 42%, próximo 
à base da primeira camada, até mais de 46%. É lavrado através de 
túneis escavados, seguindo o método de salões e pilares, e retirado 
atravé.s de vagonetes. A produção atingia, na ocasião da visita 
(dezembro de 1980), 5.000 toneladas/mês, com teor médio em torno 
de 46% Mn. O minério de ferro é lavrado a céu aberto, nas encostas do 
morro, com auxílio de pá-carregadeira, e embarcado diretamente em 
caminhões, atingindo uma produção de 6.000 toneladas/mês, com 
teor médio de 65% em ferro. Tanto o minério de ferro quanto o de 
manganês são transportados através do rio Paraguai ou pela Estrada de 
Ferro Noroeste do Brasil - E.F. NO.B, e exportados mormente para 
a República da Argentina. 

B) Mina Santana- Está situada na morraria do Rabichão e o titular 
dos direitos minerários no local é a Mineração Mato Grosso S.A. Do 
ponto de vista geológico a jazida mostra aspectos distintos dos da 
mina de Urucum. É considerada um depósito de borda da bacia e 
tectonicamente apresenta-se mais perturbada que aquela. Ve-rificam-se 
sistemas de falhas de gravidade com direções aproximadas N30°E 8 
E-0, e a camada ou zona mineralizada, com 3 a 4 m de espessura, é 
composta por arcóseo manganesífero contendo lentes de criptomelana 
e nódulos de pirolusita, associados a seixos, blocos e matacões de 
rocha granítica, dispersos. Nessa jazida o teor em manganês é pouco 
mais elevado que em Urucum, variando em torno de 48%, devido à 
presença de pirolusita, que se concentra sobretudo ao longo de fratu
ras. Sobre a camada mineralizada têm-se os jaspelitos da Formação 

Santa Cruz (ou Band' Alta). Recente análise do minério de manganês 
dessa mina apresentou os seguintes resultados: Mn (48%); Fe (5,0%); 
Si02 (5,4%); P (0,1%); Cu (0,023%); Sn (0,020%); Pb (0,002%); As 
(0,01 0%). O minério de ferro coluvionar na base da encosta também é 
lavrado, porém em escala reduzida. 

Foi visitada, além desta mina, a de Figueirinha, da mesma conces
sionária, situada na escarpa norte da morra ria de Santa Cruz. Essa 
mina está abandonada mas deverá ser reativada. A camada mineraliza
da, observada em duas galerias, tem cerca de 2 m de espessura e está 
intercalada a arcóseo ferruginoso O minério de manganês (criptomela
na) apresenta-se muito fraturado, com algumas fraturas preenchidas 
por veios de quartzo. Na camada mineralizada e no arcóseo encaixante 
existem também blocos de rocha granítica dispersos. A camada mos
tra um mergulho de 5° a 7° para sudoeste e, como as demais, é 
recoberta por jaspelitos hematíticos. 

C) Mineração Corumbaense Reunida S.A. - É a concessionária dos 
direitos de lavra referentes a várias jazidas localizadas principalmente 
na morraria de Santa Cruz. Do ponto de vista estratigráfico nessa 
morraria podem-se observar quatro camadas de minério de manganês, 
expostas em diferentes frentes de lavra. As rochas mostram, localmen
te, leves dobramentos, provavelmente tectônicos, e o seu conjunto 
apresenta-se fortemente laminado com atitudes que variam de: 
N60°E/9°SE e N65°E/13°SE. Maiores detalhes acerca da estratigrafia 
local encontram-se no item 1.2. 7 .3.4 deste relatório. 

Atualmente esta empresa concessionária ainda executa a fase de 
pesquisa, através de pequenas malhas de poços de pesquisa com 
espaçamento de 5 m, abertos diretamente na camada três, para estu
dos físico-químicos, e principalmente para avaliar o teor. A Mineração 
Corumbaense Reunida S.A. também possui a mina Simon Trajtem
berg, contendo jaspelito hematítico com reserva aproximada de 10 
milhões de toneladas, e instalou no local uma usina para processamen
to do minério de ferro. 

Os dados sobre reservas e produção do distrito ferromanganesífe
ro, em geral, estão apresentadas na Tabela 1.X do item 1.5.4, conten
do as cifras referentes aos titulares dos direitos de lavra, de acordo 
com divulgação do DNPM para o ano de 1980, muito embora saiba-se 
que as reservas apresentadas são muito inferiores ao potencial daquele 
distrito. 

1.5.2.1.3- Ouro 

Na área em pauta ocorrências auríferas são conhecidas associadas às 
rochas do Grupo Cuiabá e em aluviões relacionadas ao Grupo Agua
peí, bem como acompanhando subordinadamente as concentrações 
diamantíferas que são garimpadas na porção leste da área. 

Corrêa et ali i ( 1976) cadastraram uma ocorrência de ouro aluvial 
nas cabeceiras do rio Taboco, no município de Corguinho, sendo o 
metal provavelmente derivado dos veios de quartzo encaixados em 
metamorfitos do Grupo Cuiabá, nas proximidades do Granito Taboco. 

No âmbito do município de Poconé (Folha SE.21-X-A), garimpos 
abandonados de ouro foram localizadas por Luz et alii (1980) em 
veios de quartzo que cortam os metassedimentos do Grupo Cuiabá. 
Ocorre o ouro associado a sulfetos na ocorrência de chumbo descrita 
na área a norte da fazenda Vargem Bonita (vide item 1,5.2.1.1) e 
existe outro garimpo abandonado a 4 km a leste da referida fazenda, 
onde veios de quartzo estão encaixados em filitos sericfticos. A 3 km 
a noroeste da cidade de Poconé, próximo à estrada MT-370, as rochas 
encaixantes dos veios auríferos são filitos e metarenitos. 

Próximo aos domínios do Grupo Aguapeí (Folha SE.21-V-A), 
Schobbenhaus Filho & Oliva ( 1979) cadastraram duas ocorrências 
auríferas; uma no rio Tarumã, próxima à serra do Baú e outra na serra 
do Buriti, ambas tendo como via de acesso a rodovia MT-265. A 
ocorrência do rio Tarumã foi catalogada anteriormente por Figueiredo 
& Olivatti (1974) e por Correia Filho et ali i (1980) a 3 km a montante 
da fazenda São Jorge. Nesta ocorrência o ouro é detrftico, com grãos 
muito finos, que se encontram dispersos em um cascalho de matriz 
arena-argilosa. Conforme descreveram Figueiredo & Olivatti (1974) a 
distribuição desse depósito é local, ocupando uma faixa estreita no 
vale do rio, com uma espessura não superior a 1 m. Tanto esses auto
res como Correia Filho et alii (1980) ressaltaram a inviabilidade eco
nômica dessa ocorrência, circunstância também confirmada neste 
trabalho. 
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Correia Filho et alii (op. cit.) atentaram ao fato de serem conheci· 
das de longa data ocorrências de ouro aluvionar associado a diamante, 
topázio, safira, turmalina e platina, nas aluviões garimpadas nas 
regiões da serra de Maracaju e de Coxim. E continuam: "Na primeira, 
indícios auríferos jazem no domínio dos arenitos eólicos da Formação 
Botucatu, junto às aluviões do córrego Fala Verdade, enquanto na 
outra acham-se dispersos pelos monchões e grupiaras das aluviões dos 
rios Coxim, Jauru, Taquari-Mirim, Taquari e São Domingos, perfazen
do uma área de 8.000 km2

, principalmente na zona de influência de 
arenitos, siltitos, conglomerados e diamictitos da Formação Aquidaua
na". 

Também foram compiladas por Correia Filho et alii (1980) infor
mações sobre garimpos aurodiamantíferos nas regiões de Rondonó· 
polis e ltiquira, com base no relatório do Projeto Compra de Ouro 
(ENGEMIL/METAMAT, 1979 apud Correia filho et alii, 1980). Os 
garimpos de Vista Alegre e Vargem de Ouro, ambos de "p/acer 
aluvionar de terraço", encontram-se a leste de Rondonópolis, com 
acesso pela rodovia BR-364. Nas proximidades de ltiquira, os garim
pos de Jatobá e Cambaúvas localizam-se respectivamente no vale e no 
terraço do rio ltiquira 

Cabe alertar ainda, conforme Correia Filho et ali i ( 1980). que, na 
região, dentre as unidades nas quais, preferencialmente, podem ocorrer 
depósitos auríferos, destacam-se: os terraços aluviais, os "depósitos" 
elúvio-lateríticos (terciário-quaternários) e as aluviões recentes; o Gru
po Cuiabá (a unidade mais prospectável); o Grupo Aguapeí "e demais 
coberturas sedimentares de plataforma". Esses autores apontaram o 
Grupo Jacadigo como de potencial aurífero, muito embora não sejam 
conhecidas mineralizações. Essa potencialidade estaria, para eles, na 
possível origem exalativa de ferro dessa formação. Porém, atenta-se à 
questão controvertida que envolve a origem vulcânica ou sedimentar 
dos jazimentos ferríferos da área. 

1.5.2.2- Minerais não-metálicos 

1.5.2.2.1 - Calcário, dolomito e mármore 

Em relação às áreas limítrofes a norte e a sul, a área da Folha SE.21 
Corumbá e parte da SE.20 exibe-se menos rica em rochas carbonáticas 
aflorantes, porém, mesmo assim, conta com substanciais reservas na 
porção norte, na área de domínio da Formação Araras, e nas porções 
sudoeste e sul, onde ocorre o Grupo Corumbá. Em geral, essas rochas 
carbonáticas variam de termos calcários puros a dolomíticos e local· 
mente a mármores. 

Corrêa et ali i ( 1976) abordaram as rochas calcárias associadas aos 
Grupos Corumbá e Cuiabá, afirmando que esses termos variam de 
calcários puros atá dolomitos e mármores com silicificação variável. 
Desses calcários se utiliza a fábrica de cimento ltaú, como matéria· 
prima. E quanto aos mármores, aqueles autores citaram que, apesar do 
fraturamento, são de "boa qualidade para polimento", sendo conheci
das as ocorrências do morro do Puga e da morraria do Sajutã. Em dois 
resultados analíticos apresentados por Corrêa et ali i (op cit.) oriundos 
de calcário procedente da cidade de Corumbá, obtiveram-se teores de 
52,1 e 50,5% para CaO e de 0.4 e 0,8% para MgO, respectivamente. 

Luz et alii ( 1978), em estudo dirigido à aproveitabilidade indus
trial das rochas carbonáticas da Formação Araras, concluíram pela 
escassez de termos calcários puros, sendo comum a ocorrência de 
impurezas como magnésio, manganês, ferro e silicatos. Segundo os 
resultados apresentados por esses autores, com freqüência o MgO 
apresenta teores de 19 a 24%, constituindo as rochas dolomfticas, que 
se prestam à manufatura de refratários. Por outro lado, ressaltaram 
que a mistura de calcário à substância argilosa ou marga pode ser 
propícia à utilização, como matéria-prima, na indústria cimenteira e 
da cal viva. Nos mapas elaborados por Luz et alii (op. cit.), estão 
diferenciadas as áreas de ocorrência de rochas mais apropriadas à 
fabricação de cimento e corretivos de solo tipo A (calcários calcíticos 
com um teor em torno de 45% de CaO), e tipo B (calcários dolomíti· 
cose dolomitos, com um teor mínimo de 10% de MgO). 

Parte da reserva avaliada por Luz et a/ii ( 1978) cabe à área da 
Folha SE.21 Corumbá, porém não foi possível estabelecer este valor 
Os cálculos totais (para toda a Formação Araras na Província Serrana) 
referidos por esses autores indicam 60 bilhões de toneladas de calcá
rios dolomíticos e dolomitos, e 800 milhões de toneladas de calcário 
de fácil extração, aproveitável na indústria do cimento. As rochas 
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carbonatadas na Formação Araras, todavia, não são explotadas no 
domínio da área mapeada, ao contrário do que ocorre com as do 
Grupo Corumbá. 

Na região de Corumbá, onde são lavradas as rochas calcárias, foram 
visitadas as pedreiras em atividade. Algumas observações efetuadas 
nesses locais serão mencionadas a seguir: 

A) Pedreira Lajinha- Localiza-se a aproximadamente 13 km a sul da 
cidade de Corumbá. A concessionária desta mina, com explotação a 
céu aberto, é o Grupo ltaú. No minério diferenciam-se níveis mais 
calcíticos de níveis mais magnesianos, estes últimos com teor de até 
6% em MgO. Essas rochas calcárias pertencem à Formação Tamengo, 
são de textura cristalina fina, coloração cinza-escuro a negro, apresen
tando-se localmente laminadas com atitude N40°E/45°SE. Mostram· 
se intercaladas com camadas centimétricas de sedimentos pelítícos e 
exibem concentrações isoladas de calcita branca, desenvolvendo-se 
fluorita nas zonas mais fraturadas. 

B) Pedreira Saladeira - Localiza-se à margem direita do rio Paraguai 
entre Corumbá e Ladário, em frente à fábrica de cimento ltaú, que 
detém os direitos de lavra. O calcário pertencente à Formação Tamengo 
apresenta-se estratificado em camadas e lâminas, com alternância de 
leitos pretos e cinza-azulado e com intercalações subordinadas de 
folhelhos e de siltitos (Est. 1.V B). Está fraturado segundo direções 
NE e NO e contém inúmeros veios de calci\a branca, os quais se 
dispõem em sua maioria transversalmente à estratificação. Muitos veios 
de calcita são drusiformes e localmente estão paralelos à estratifica
ção, na interface calcário/siltito ou folhelho. 

C) Pedreira Morro do Bugão - Está localizada a aproximadamente 
6 km a sudeste de Corumbá. Nesta pedreira, explotada pela construtora 
Afonseca, lavram-se calcário cinza-escuro, calcífero, laminado e calcá
rio dolomítico cinza-claro. Essas rochas mostram no local evidências 
de falhamento, com superfícies estriadas (slickensides), bem como a 
presença de calcita branca preenchendo fraturas sem direção definida. 
A dimensão aproximada da frente de lavra é 100m de comprimento 
por 15 m de altura. 

D) Pedreira do Xavier - Trata-se de uma explotação de calcário 
dolomítico e de dolomito da Formação Bocaina, para produção de 
brita utilizada na construção civil em Corumbá, além do que serve 
para fabricação de pó calcário destinado a Ponta Porã. As dimensões 
da frente de lavra atingem 300m de comprimento, por 3 a 10m de 
altura. A área da pedreira está situada a aproximadamente 3 km a 
sudoeste de Corumbá. 

Uma outra pedreira de extração de rochas dolomíticas, também 
indicada no Mapa Geológico, está situada ao lado da Estação Caieira, 
da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil - E.F.NO.B., a cerca de 
6,5 km a sudeste do cru lamento desta estrada com a rodovia MS-325, 
na área da fazenda Bodoquena. 

Quanto à produção, concessionários e situação legal das áreas de 
aproveitamento das rochas carbonatadas reproduzem-se os dados di
vulgados pelo DNPM (1980), na Tabela 1.XI do item 1.5.4. 

1.5.2.2.2- Cristal de rocha 

Na porção sul da serra de Santa Bárbara (Folha SE.21-V-A), especifi
camente no morro Cristalino, ocorrem veios de quartzo leitoso com 
núcleos localizados de cristal de rocha, estando esses veios encaixados 
na Formação Morro Cristalino, do Grupo Aguapeí. Esta ocorrência foi 
registrada primeiramente por Figueiredo & Olivatti (1974) e indicada 
também por Schobbenhaus Filho & Oliva (1979). Estes últimos cadas
traram além dela duas ocorrências de cristal de rocha na serra do 
Amolar, próxima à fronteira boliviana. Nesta área ocorrem rochas da 
Formação Urucum que sofreram intensa atuação tectônica, apresen· 
tando-se muito fraturadas e falhadas. 

1.5.2.2.3 - Diamante 

Algum esforço vem sendo desenvolvido pelos órgãos competentes das 
esferas estadual e federal, no sentido de fomentar e organizar a 
indústria da produção e da lapidação do diamante, em toda a região 
Centro-Oeste, incluindo os Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do 



Sul. Toda a produção dessa região provém da atividade garimpeira, e 
somente na década de setenta é que se iniciou a prospecção sistemáti
ca em toda a área, devido à elevada potencialidade. Em virtude dessas 
circunstâncias os dados a respeito da produção são estimativos e 
irregulares. Melo & Costa (1975) referiram-se a uma produção anual 
estimada à época, entre 96.000 a 120.000 quilates para todos os 
garimpos do antigo Estado de Mato Grosso, entre os tipos lapidáveis e 
industriais. 

Os garimpos são classificados regionalmente de acordo com a 
localização dos jazi mentes diamantíferos nos tipos: monchão, grupia
ra e golfo. O tipo monchão localiza-se nos terraços aluviais afastados 
do leito da drenagem, enquanto os tipos grupiara e golfo ocorrem na 
planície de inundação e no leito menor, respectivamente. 

Na área as principais ocorrências diamantíferas localizam-se na 
borda noroeste da Bacia Sedimentar do Paraná, nas regiões de Rondo
nópolis, Pedro Gomes, Coxim, Rio Verde de Mato Grosso, Corguinho e 
Rochedo. Já na primeira década deste século, Galvão (1906) registrou 
a presença de concentrações diamantíferas na região dos rios Coxim e 
Jauru, algumas sendo garimpadas à época. Segundo este autor, a 
camada diamantífera, com espessura variável de 20 em a 4 m, era 
constituída por argila ferruginosa com fragmentos de rochas e seixos 
rolados de quartzo, sobreposta a conglomerados e arenitos vermelhos 
Nos cascalhos encontravam-se, associados ao diamante, os minerais 
seguintes: quartzo, ágata turmalina, granada (almandina), ilmenita, 
magnetita, hematita, limonita, klaprotita e calcita. 

Corrêa et a/ii (1976) referiram-se às ocorrências diamantíferas das 
regiões de Coxim e serra de Maracaju, sendo a primeira delas apontada 
como a principal produtora. Estes autores citaram que nas ocorrências 
do tipo golfo encontram-se diamantes à profundidade de até 15m 
havendo necessidade do uso de escafandro ou "draga" para recuperá: 
los. Na região de Coxim foram destacados os garimpos localizados nos 
rios Jauru, Coxim, São Domingos, Taquari-Mirim e córrego da Onça, 
compreendendo uma área de captação próxima de 8.000 km2 • Além 
dessa área foi ressaltado o garimpo de Fala Verdade, no rio 
Aquidauana, de onde foram extraídos diamantes de 1/20 a 1 /1 O de 
quilate. 

Correia Filho et a/ii (1980), a respeito das aluviões diamantíferas 
da região oriental da área, concluíram que a presença de eremita nos 
concentrados de bateia diagnostica a existência de intrusões básico
ultrabásicas e alcalinas, e provavelmente de pipes quimberlíticos cretá
cicos enlocados na seqüência sedimentar. Esses autores também men
cionaram para confirmar essa hipótese as anomalias aeromagnéticas e 
o fato de as aluviões mineralizadas não manterem vinculações parti
culares com as formações sedimentares da área, ocorrendo diamantes 
indistintamente nas aluviões aurodiamantfferas nos domínios das For
mações Furnas, Ponta Grossa, Aquidauana e Botucatu. 

Schobbenhaus Filho & Oliva (1979) delimitaram grandes áreas 
aluviais onde ocorrem pláceres diamantíferos, bem como cadastraram 
as ocorrências pontuais conhecidas, à exceção daquelas qas regiões de 
Rondonópolis e ltiquira, as quais foram registradas pelo Projeto 
Compra de Ouro (ENGEMIL/METAMAT, 1979 apud Correia Filho et 
alii, 1980). A leste de Rondonópolis, com acesso pela rodovia 
BR-364, localizam-se os garimpos de Vista Alegre e Vargem de Ouro, 
em terraços aluviais. Nos arredores de ltiquira os garimpos de Jatobá e 
Cambaúvas apresentam-se respectivamente no vale e no terraço do rio 
lt;quira. Nesses garimpos o diamante, com ouro subordinado, associa
se à turmalina, à cianita, à granada e à hematita. 

Radaelli ( 1980), em estudo específico sobre as ocorrências dia
mantíferas na área em apreço, confirmou os processos rudimentares 
de lavra nas regiões de Pedro Gomes, Coxim e Corguinho e forneceu 
informações sobre os principais garimpos das quais foram destacadas 
as seguintes: 

A) O garimpo de Piquiri localiza-se a 36 km a nordeste de Pedro 
Gomes, nas proximidades do rio homônimo, onde é lavrado o terraço 
aluvial (monchão) parcialmente lateritizado. O diamante ocorre em 
cascalhos de espessura variável (até 1 m), encaixados no bed-rock 
constituído por arenitos da Formação Aquidauana. A produção é 
pequena e rende o suficiente apenas para atender às necessidades de 
subsistência individual dos garimpeiros (cerca de 80, na ocasião). 
Neste garimpo existe também um pequeno equipamento de desmonte 
hidráulico tipo "monitor", o qual auxilia na lavra de grupiara. 

B) O garimpo de Jauru é do tipo grupiara e situa-se na localidade e rio 
do mesmo nome. O cascalho diamantífero possui mais ou menos 2 m 
de espessura e o bed-rock também pertence à Formação Aquidauana. 
Na mesma área existiram outros garimpos menores, incluindo os do 
tipo "monchão" As "pedras" encontradas são do tipo pequeno 
("xibiu"). 

C) O garimpo Corguinho localiza-se a 6 km a sul da cidade homônima, 
na fazenda Santa Rosa, próximo ao rio Aquidauana. O cascalho 
mineralizado possui quase dois metros de espessura e jaz sobre sedi
mentos da Formação Botucatu. O desmonte é executado hidraulica
mente e os diamantes são na grande maioria do tipo industrial. Há 
ainda outros garimpos ao longo do rio Aquidauana, como por exem
plo os de Piqui, Baianópolis e Fala Verdade, mas não se possuem 
dados confiáveis sobre teores. Quanto à distribuição geológica dos 
garimpos, Radaelli (1980) observou que os mesmos ocorrem aleatoria
mente, em relação às unidades litoestratigráficas da Bacia Sedimentar 
do Paraná que lhes servem de substrato. 

Muitos dos garimpos de diamante em atividade ou abandonados 
conhecidos na área foram verificados no presente mapeamento Em 
determinados locais ao longo dos rios ltiquira e Corrente e do ribeirão 
Pedra de Fogo, encontraram-se cascalhos diamantíferos sendo extraí
dos por escavação manual em barrancas do tipo grupiara e também no 
leito do rio. No rio ltiquira, na fazenda Queixada, em jazida do tipo 
golfo, alguns garimpeiros se utilizam de escafandros. A 37 km, por 
estrada, a nordeste de Pedro Gomes, às margens do rio Piquiri e ao 
longo de seus terraços, aproximadamente a 400 m do leito atual, 
garimpeiros aglomeram-se em busca de diamante. O cascalho é irregu
lar (paleocanais? ), pouco espesso, com capeamento de 1 a 2,5 m em 
média. Associados ao diamante ocorrem como satélites: cianita 
(palha-de-arroz), safira (azulinha), ilmenita (ferragem), turmalina 
(pretinha). Alguns diamantes observados evidenciam cor amarela ou 
azul, bem como incolor, límpida. Formas semi-arredondadas e dode
caédricas se acham presentes e, regra geral, os diamantes são de 
tamanho pequeno, esporadicamente atingindo o quilate. Na região do 
Piquiri os garimpos (tipo seco) são em sua totalidade manuais, sendo 
retirado o material localizado em monchão e transportado em carros 
de mão até às margens dos córregos, onde são realizadas as apurações. 
Os seixos e blocos nos cascalhos, com tamanhos entre 5-15 em, são 
predominantemente de quartzo leitoso e de arenito vermelho
arroxeado. 

Na margem direita do rio Jauru, na fazenda São Romão, existem 
vestígios de garimpagem, ao longo de uma greta. O nível de cascalho, 
com seixos de quartzo leitoso, quartzito e chert freqüentemente 
oolítico, repousa sobre uma superfície irregular de arenito (Formação 
Aquidauana) róseo e vermelho, grã média, com quartzo subarredonda
do, feldspático, fraturado (E-0), que também fornece seixos ao casca
lho. Os trabalhos aqui não denotam grande expressão, parecendo o 
depósito ser do tipo grupiara. Em Patrimônio do Jauru, as áreas 
garimpadas em atividade situam-se na margem esquerda do rio homô
nimo, a montante do povoado. Os monchões têm profundidade aberta 
de aproximadamente 2,5 m, cujos leitos conglomeráticos atingem 
cerca de 40 em. Regionalmente afloram arenitos vermelhos, grã mé
dia, da Formação Botucatu. 

Próximo às margens do rio Taquarizinho, em terrenos da fazenda 
Garimpinho, foram observados garimpos recém-abandonados. Nesta 
área os leitos de cascalho são menos espessos (± 15 em), mais raros e 
irregulares. Regionalmente os arenitos que os contêm são claros, finos 
a médios e pertencem à Formação Furnas. 

Na localidade de Piqui, próximo a Baianópolis, no rio Aquidauana, 
a jusante do garimpo Fala Verdade, estão sendo lavrados cascalhos de 
antigos garimpos. 

1.5.2.2.4- Flúor 

Foi constatada a ocorrência de fluorita na Pedreira Lajinha, a sul de 
Corumbá. Este mineral, em cristais de coloração violácea, ocorre 
associado a veios de calcita, os quais se desenvolveram principalmente 
ao longo das fraturas que cortam os calcários negros da Formação 
Tamengo. 
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1.5.2.2.5- Fosfato 

De longa data são comentadas as supostas ocorrências de fosfato 
guânico na região das lagoas Mandioré, Gafba e Uberaba. E para 
confirmar ou não a existência e a potencialidade econômica desses 
depósitos, o DNPM elaborou o Projeto Fosfato de Mandioré, exe· 
cutado pela CPRM (Figueiredo & Cavallon 1975). As pesquisas rea· 
lizadas neste projeto, com auxflio de sondagem, chegaram a resul· 
tados negativos, tanto para fosfato guânico quanto para nitratos. 

A empresa DOCEGEO desenvolveu programa de pesquisa e pros· 
pecção de mineralização fosfática na Formação Ponta Grossa, na área 
do centro-leste mato-grossense, através do Projeto Rondonópolis 
(Aita, 1978). Nesta pesquisa foram perfurados 1.142,35 m de sedi· 
mentes por sondagem rotativa, distribuídos por seis furos nas á1eas de 
Rondonópolis e Rio Negro, além da amostragem geoquímica de sedi· 
mentes de corrente, mediante a coleta de 184 amostras Os resultados 
dessa amostragem "não encorajaram a realização de trabalho idêntico 
nas demais áreas". Ai ta (op. cit.) observou que a mineralização mais 
importante é piritosa, bem fina e "em muitos casos bastante regular, 
enquanto o fosfato ocorre na forma de apatita finam ente cristalizada 
e disseminada em camadas de até 15 em, ou por erosão e redeposição 
destas, formando brechas intraformacionais". Todavia a análise dos 
dados obtidos levou Ai ta ( 1978) a considerar a Formação Ponta Gros
sa como sem interesse para fosfato na área pesquisada. 

1.5.2.3 -Materiais de construção 

Não existem estudos específicos sobre os materiais de construção na 
área em epígrafe, apenas são encontrados comentários breves sobre o 
aproveitamento de alguns, como por exemplo os da Comissão Interes
tadual da Bacia Paraná-Uruguai (1971), sobre as regiões de Cáceres e 
Corumbá, e os de Luz et alii (1980), sobre a região de Poconé. 

Na área de Cáceres os doi omitas da Formação Araras e os arenitos 
da Formação Raizama constituem fontes de material para brita. A 
sudeste da referida cidade, no local denominado Sapezal, ocorre uma 
pedreira (Est 1.X B) onde se realiza a britagem do arenito da Formação 
Raizama para fins da construção civil. A argila aprav·eitável pela indús
tria cerâmica nessa área é encontrada nas aluviões do rio Paraguai 

Nos arredores de Corumbá os dolomitos da Formação Bocaina 
prestam-se para brita, pavimentação asfáltica e alvenaria e os calcários 
da Formação Tamengo são aproveitados para fabricação de cimento e 
cal, como já foi abordado no item 1.5.2 2.1. As rochas graníticas do 
Complexo Rio Apa e os mármores da Formação Bocaina constituem 
materiais para revestimento como pedras ornamentais e são abundan
tes os depósitos de argila e areia na Formação Pantanal e nas aluviões 
do rio Paraguai. Também os depósitos coluviais de minério de ferro 
são aproveitados nessa região para pavimentação de estradas. 

Na área constituem fontes potenciais de material de construção os 
quartzitos do Grupo Cuiabá, as rochas ígneas dos Granitos São Vicen
te, Coxim, Rio Negro e Tabaco, das Vulcânicas de Mimoso, das In
trusivas Ponta do Morro e os basaltos da Formação Serra Geral, bem 
como os depósitos conglomeráticos associados à Formação Bauru. Os 
Depósitos Detríticos e as cangas e cascalheiras da Cobertura Detrito
Laterítica fornecem material abundante para brita e revestimento de 
estrada e as reservas de areia e argila nos sedimentos aluviais quaterná
rios são inesgotáveis. 

1.5.3- Possibilidades metalogenéticas 

As ocorrências minerais cadastradas, as unidades I itoestratigráficas e 
os ambientes reconhecidos na área indicam potencialidades com refe
rência a algumas substâncias minerais, muito embora, no estágio atual 
do conhecimento considere-se a Folha relativamente pobre, à exceção 
da evidente importância dos jazimentos ferromanganesíferos da região 
de Corumbá e das reservas de rochas carbonatadas As possibilidades 
metalogenéticas de cada unidade litoestratigráfica e edafoestratigráfica 
são as segu in tes : 

A) Complexo Rio Apa 

- Columbita-tantalita, berilo, turmalina e mica em granitos alterados 
por metassomatismo e em veios pegmatíticos. 
-Ouro associado aos veios de quartzo. 
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B) Complexo Xingu 

- Columbita-tantalita, berilo, turmalina e mica nas rochas graníticas e 
dioríticas alteradas por metassomatismo e em veios pegmatfticos. 
-Ouro associado aos veios de quartzo. 

C) Grupo Aguapeí 

-Ouro nos veios de quartzo que cortam os metarenitos; ouro e urâ
nio no conglomerado basal da Formação Fortuna. 

D) Intrusivas Rincón dei Tigre 

-Sulfetos de cobre e níquel nas rochas básicas. 
-Cromo e metais do grupo da platina em possíveis rochas ultrabási-
cas associadas, bem como asbesto e talco nas partes mais deformadas e 
alteradas. 

E) Grupo Cuiabá 

-Cobre, chumbo e zinco nos termos carbonatados e nos filitos, mor
mente nas adjacências de plutons graníticos. 
- Ouro nos veios de quartzo de origem hidrotermal ou segregados me
tamorficamente, e também associado aos filitos e xistos grafitosos e 
piritosos. 
-Grafita nos filitos e xistos grafitosos. 

-Calcários calcfticos e dolomíticos, mármores e calcita 

F) Grupo Jacadigo 

I. Formação Urucum 

-Cobre do tipo estratiforme nos arenitos arcoseanos 

11. Formação Santa Cruz 

- Ferro e manganês nos jaspelitos. 
-Ouro relacionado às formações ferríferas 

G) Grupo Corumbá 

I. Formação Puga 

-Possibilidades metalogenéticas indeterminadas. 

11. Formação Cerradinho 

-Cobre do tipo estratiforme nos termos elásticos. 
-Chumbo e zinco nos termos carbonatados. 

111. Formação Bocaina 

-Chumbo e zinco nos calcários e dolomitos 
-Calcários calcíticos e dolomíticos, mármores e veios de calcita. 

IV Formação Tamengo 

-Chumbo e zinco nos calcários; veios de c aleita e fluorita 
-Lentes de fosfato nos termos argilo-carbonatados 
- Calcários. 

H) Grupo Alto Paraguai 

I. Formação Moenda 

-Possibilidades metalogenéticas indeterminadas. 

11. Formação Araras 

-Chumbo, zinco, cobre e veios de calcita e fluorita nos termos carbo
natados. 
-Lentes de fosfato nos termos argilo-carbonatados. 
-Calcários caldticos e dolomfticos. 

111. Formações Raizama e Sepotuba 

-Possibilidades metalogenéticas indeterminadas 

I) Granitos São Vicente, Coxim, Tabaco e Rio Negro 

-Estanho, wolfrâmio, molibdênio, bismuto e ouro nas segregações 
quartzosas apiciais. 



-Cobre, chumbo e zinco nos contatos com as encaixantes. 
- Columbita-tantalita, berilo e turmalina nas fases pegmatfticas. 
-Ouro nos veios de quartzo. 

J) Vulcânicas de Mimoso 

-Sulfetos de cobre, chumbo e zinco. 

L) Formação Coimbra 

-Possibilidades metalogenéticas indeterminadas. 

M) Grupo Paraná 

t. Formação Furnas 

- Diamantes e ouro em paleoplãceres nos conglomerados. 

ll. Formação Ponta Grossa 

-Pirita e sulfetos de cobre, chumbo e zinco nos termos argilíticos. 
-Fosfatos. 
-Ferro como minério oolítico nos arenitos finos 
- Urânio nos arenitos da borda da bacia. 

N) Formação Aquidauana 

-Enriquecimento manganesífero supergênico. 

0) Formação Palerma 

-Possibilidades metalogenéticas indeterminadas. 

P) Grupo São Bento 

t. Formação Serra Geral 

- Cobre nativo e ametista nos basaltos. 
- Material de brita. 

lt. Formação Botucatu 

-Possibilidades metalogenéticas indeterminadas 

Q) Formação Bauru 

-Diamantes em paleopláceres nos níveis conglomeráticos. 

R) Intrusivas Ponta do Morro 

- Fosfato, flúor, tório, urânio, zircônio, nióbio, titânio e coríridon, 
associados aos termos alcalinos 
- Columbita-tantalita, berilo e turmalina nas fases pegmatíticas. 

S) Cobertura Detrito-Laterítica 

-Areias, cascalhos e laterita. 

T) Formações Pantanal e Guaporé 

-Argilas e areias. 

U) Formação Xaraiés 

-Calcários. 

V) Depósitos Detrfticos 

-Minério de ferro coluvionar no Distrito Ferromanganesífero de Co
rumbá. 
- Cascalhos. 

X) Aluviões lndiferenciadas ou Antigas 

-Areias, argilas, cascalhos. 
- Ouro e diamante nos terraços aluviais 

Z) Aluviões Atuais 
-Areias, argilas, cascalhos. 
-Ouro e diamante. 

1.5.4- Reservas oficiais e concessionários 

Nas Tabelas 1.X e 1.XI constam dados relativos a reservas, teores, 
localização (municfpio) e aos titulares dos direitos minerários, por 
substância mineral, de acordo com os dados divulgados pelo DNPM 
para o exercício de 1980 (ano-base- 1979). 

1.6 - CONCLUSCES 

Constatou-se mais uma vez que as imagens de radar constituem um 
recurso de grande valia para o mapeamento geológico regional. Isto 
porque elas permitem acompanhar a distribuição das unidades litoes
tratigráficas e possibilitam distinguir suas características morfológicas 
e estruturais mais relevantes. Além disso, como a base cartográfica é 
efetuada a partir do mesmo sensor- imagem de radar- a localização 
do fato mapeado é muito mais precisa. A interpretação desses aspec
tos, aliada aos dados de campo, às pesquisas bibliográficas e às infor
mações complementares de cunho geomorfológico e pedológico forne
cidas pelas outras equipes do Projeto RADAMBRASIL, possibilitaram 
distinguir na área da Folha SE 21 Corumbá e parte da Folha SE 20, 
37 unidades litoestratigráficas e uma considerada edafoestratigráfica, 
compreendidas no intervalo que vai do Pré-Cambriano Interior(?) a 
Médio até o Holoceno. A caracterização desses conjuntos litológicos 
atingiu os objetivos do trabalho e serviu para complementar os conhe
cimentos básicos divulgados pelo Projeto Carta Geológica ao Milioné
simo, do DNPM, esclarecendo dúvidas e fornecendo subsídios para o 
planejamento e orientação de pesquisas posteriores. 

Foram diferenciados dois conjuntos de rochas polimetamórticas 
no embasamento cristalino do Craton Amazônico - Complexo Rio 
Apa e Complexo Xingu -, os quais apresentam diferenças no conteú
do litológico e principalmente nas idades radiométricas, evidenciando 
eventos distintos de magmai:ismo, anatexia, metassomatismo e outros 
processos causadores de rejuvenescimento isotópico Verificou-se que 
no Complexo Rio Apa foram mais importantes os processos de metas
somatismo potássico. 

Para a deposição e o metamorfismo do Grupo Aguapeí (Forma
ções Fortuna, Vale da Promissão e Morro Cristalino) foi estabelecido 
o intervalo de 1.400-1.100 MA, com base nas idades radiométricas 
do Complexo Xingu, do Grupo Rio Branco e das Intrusivas Rincón 
dei Tigre. Esta ú I ti ma unidade I itoestratigráfica, caracterizada em ter
ritório boliviano, possivelmente ocorre na área mapeada, no sopé da 
serra do Bonfim, à margem sul da lagoa Mandioré 

Com exceção das Intrusivas Rincón dei Tigre, todos os demais 
conjuntos litológicos mapeados tiveram comprovação no campo, em 
vários pontos, o que permitiu indicar uma distribuição geográfica mais 
precisa. Dentre eles alguns sofreram muitas alterações em suas delimi
tações pretéritas, tais como o Grupo Cuiabá (restringindo), a Forma
ção Urucum (ampliada), a Formação Furnas (ampliada), a Formação 
Bauru (ampliada) e a Formação Pantanal (restringida). 

Foi admitida uma contemporaneidade para o início da deposição 
dos grupos Corumbá, Jacadigo e Alto Paraguai e propostas novas ca
racterizações litoestratigráficas para o primeiro e o último O Grupo 
Corumbá compreende, da base para o topo, as Formações Puga, Cer
radinho, Bocaina e Tamengo e o Grupo Alto Paraguai as Formações 
Bauxi, Moenda, Araras, Raizama, Sepotuba e Diamantino Contudo 
na área não ocorrem as Formações Bauxi e Diamantino. 

Ao conjunto de corpos magmáticos de composição ácida e idade 
cambroordoviciana conhecidos na área (Granito São Vicente, Granito 
Coxim e Granito Tabaco) foram acrescentados o Granito Rio Negro e 
as Vulcânicas de Mimoso. Além desses foi identificado um conjunto 
de rochas intrusivas de composição alcalina e idade cretácica - as 
Intrusivas Ponta do Morro. 

As formações cenozóicas ocupam 70% da área mapeada e foram 
criteriosamente analisadas, através da integração de dados geológicos, 
geomorfológicos e pedológicos. Em decorrência, foi possível distin
guir na Depressão do R i o Paraguai os Depósitos Detríticos (acumula
ções colúvio-aluviais e aluviais pleistocênicas), a Formação Pantanal e 
as Aluviões Holocênicas (Aluviões lndiferenciadas ou Antigas e Alu
viões Atuais) 

A geologia econômica da área é ainda pouco conhecida no plano 
metalogenético. Devido à ausência de atividades vulcânicas contempo
râneas à sedimentação dos depósitos ferromanganesíferos de Corum
bá-Ladário, atribuiu-se a esses minérios origem qufmico-sedimentar. A 
lav~a das jazidas ferromanganesíferas, em relação às reservas conheci-
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TABELA 1 X 
Produção, reserva, teores e situação legal da atividade mineira da região Corumbá-Ladário (Fe, Mn) Folha SE 21 Corumbá 

Concessões de lavra Reservas (I) 

Substâncias Teores Produção 
metálicas Concessionários RAL Municípios (%) (I) 

E A p D Medida Indicada lnferida 
Sim Não 

Mineração 
Corumbaense Reunida 5 5 - - - 5 Corumbá/Ladário 45377550 34666584 48641196 Fe =56a66 -

Total 5 5 - - - 5 - 45 377 550 34666584 48641196 - -

MARBRAS-
lnd Com Márm Bras 1 1 - 1 - - Corumbá/Ladário (1) 4930000 1 000000 1 600000 Fe =56a64 -

(2) 136830 600 15000 Mn=46 3 1 70 (bruta) 

Minério 
METAMAT-

de Cia Matogrossense Min (3) 4 4 - 1 3 - Corumbá (1) 214050 620000 380000 F e = 63 a 64 65 950 (bruta) 

ferro (2) 3 835484 45000000 20000000 Mn = 44,5 a 45,!i 133 834 (bruta) 

e de Mineração 

manganês Corumbaense Reunida 2 2 - 1 - 1 Corumbá/Ladário (1) 19 893 628 22710000 35460000 F e =56 a 66 37 252 (bruta) 
(2) 7 503876 6 620 600 12000000 Mn=42a55 20 539 (bruta) 

Mineração 
Mato Grosso 2 2 - 1 - 1 Corumbá/Ladário (1) 55039198 37199151 27163750 Fe =66 -

(2) 425370 2814664 3069 284 Mn=46 131 405 (bruta) 
Sociedade 
Brasileira de Imóveis (4) 3 3 - 3 - - Corumbá (1) 12 647 343 - - Fe =58 123 392 (bruta) 

(2) 2776748 - - Mn=42 7 004 (bruta) 

Total 2 12 - 7 3 2 - (1) 92724219 61529151 64603 750 - :!26 584 
(2) 14678308 54435864 35 084 284 - 296 051 

Total de substâncias metálicas 17 17 - 7 3 7 - 152 780077 150631 599 148329 230 - 522 635 

Observações: (1) Minério de ferro; (2) Minério de manganês; (3) Direitos de lavras cedidos à Urucum Mineração SA; (4) Grupamento mineiro composto de 03 (três) decretos da Lavra 
Simbologia: E= Existe; RAL = Relatório Anual de Lavra; A= Em atividade; P = Paralisada; D = Em desenvolvimento 
Fonte: Balanço mineroeconõmico- Estatística das concessões de lavras da região Centro-Oeste Ano-base: 1979- Exercício: 1980 DNPM, 1980 

TABELA 1 XI 
Produção, reserva, teores e situação legal da atividade mineira para minerais não-metálicos na área da Folha SE 21 Corumbá 

Concessões de lavra Reservas (I) 

Substâncias Teores Produção 
não-metálicas Concessionários RAL Municípios (%) (I) 

E A p D Medida Indicada lnferida 
Sim Não 

Cimento ltali 

Argila de Corumbá 1 1 - 1 - - Corumbá 1 276018 1 081 749 2.896 384 SiO,+Ai20o+Fe,03 88 12 602 

Total 1 1 - 1 - - - 1 276 018 1 081 749 2 896 384 - 12602 

Cimento ltau 
de Corumbá 3 3 - 3 - - Corumbá 9770159 - - CaC03 90 394 7 49 (bruta) 

Calcário SOBRAMIL-
Soe Brasil de Mineração 1 1 - 1 - - Corumbá 7 328 795 - - - 141 050 (bruta) 

----~-
Total 4 4 - 4 - - - 17 098 954 - - - 535 799 

SIDAM-

Fosfato 
Soe lnd Adubos Mand 1 - 1 - 1 - Corumbá - - - - -

Total 1 - 1 - 1 - - - - - - -

- ·-
Total de substâncias não-metálicas 6 5 1 5 1 - - 18374972 1081 749 2896 384 - 548401 

Simbologia: E= Existe; RAL =Relatório Anual de Lavra; A= Em atividade; p = Paralisada; D = Em desenvolvimento 
Fonte: Balanço mineroeconômico- Estatística das concessões de lavras da região Centro-Oeste Ano-base: 1979- Exercício: 1980, DNPM, 1980 

das, processa-se em regime de subaproveitamento, e até mesmo me
diante o emprego de métodos precários em algumas frentes Talvez 
essa situação seja conseqüência de causas de natureza político-econô
mica e infra-estruturais. O potencial da área em rochas carbonatadas 
vem sendo progressivamente aproveitado pelas indústrias de cimento, 
cal, brita, corretivo de solos e de revestimento ornamental (mármore). 
Na área, o diamante também é minerado, embora precariamente, e, no 
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que concerne à sua gênese, ainda não se caracterizou um vínculo entre 
os depósitos diamantíferos aluvionários e uma unidade litoestratigrá
fica individualizada, muito embora se reconheçam controles estru
turais e geomorfológicos de âmbito local. As ocorrências auríferas 
primárias conhecidas restringem-se à área de Poconé, nos domr'nios do 
Grupo Cuiabá, associadas a veios de quartzo, enquanto o ouro aluvio
nar está subordinado aos grupos Cuiabá e Aguape(, ou acompanham o 



diamante nos pláceres. As ocorrências de metais-base registradas na 
área não constituem prospectos que despertem imediato interesse eco
nômico. 

1.7- RECOMENDAÇÕES 

A área indicada como possível corpo satélite das Intrusivas Rincón del 
Tigre precisa de comprovação no campo, atentando para a caracteri
zação de eventuais ocorrências de asbesto, cobre, níquel e talco. 

Requerem estudos de detalhe para a perfeita compreensão do am
biente de deposição, visando ao potencial mineral e/ou interesse aca
dêmico, os Grupos Cuiabá e Jacadigo e as seguintes formações da 
Bacia Sedimentar do Paraná: Furnas, Ponta Grossa, Aqu idauana, Pa
lerma, Botucatu e Bauru. 

O Grupo Corumbá e a Formação Araras carecem de estudos siste
máticos de prospecção e pesquisa com o objetivo de avaliar mais 
acuradamente suas potencialidades para jazimentos de chumbo, zinco, 
cobre, fosfatos e fluorita O Grupo Cuiabá também necessita de igual 
estudo para aval i ar as potencial idades auríferas e de metais-base Pes
quisas em relação a metais-base deverão ser efetuadas nas zonas de 
contato do Grupo Cuiabá com os Granitos São Vicente, Coxim, Rio 
Negro, Tabaco, e nas Vulcânicas de Mimoso 

Merecem ainda a atenção dos pesquisadores e prospectores os se
guintes ambientes: o das Intrusivas Ponta do Morro para fosfatos, 
urânio, tório, terras raras e para outros elementos característicos dos 
ambientes de rochas alcalinas (vide possibilidades metalogenéticas, no 
item 1.5.4); e o da Formação Ponta Grossa para depósitos estratifor
mes de sulfetos, e também para fosfatos e urânio. 

Seria de interesse um estudo aprofundado da tectônica da borda 
ocidental da Bacia Sedimentar do Paraná, com referência ao posicio
namento de corpos ígneos e a aspectos geoeconômicos, como estru
turas favoráveis à acumulação de petróleo ou outros bens minerais. 
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A - Serra de Santa Bárbara Aspecto morfológico das Formações Vale da Promissão (base) e Morro Cristalino (topo) 
Folha SE.2t·V·A Novembron7 

8 - GruPO Aguapei (Formação Fortuna) Melarenito lítico Notar a textura elástica calactasada. os grãos de Quartzo mal 
selecronados, angulosos a arredondados. soldados por óxido de ferro e a distribuição da muscovila Fotomicrografia da 

amostra 473/EP·PH/014 NX, 2,5 x 8,5 x 1,25 Folha SE 21·V·A. 
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A - Estruturas cataclâst1cas na zona da Falha de Santa Rifa Formação Fortuna Rodovia MT-265 Folha SE 2 t-V-A 
Novembro/77 

e- VeiOS e rMssas graníticas preenchendo fraturas em homlels do Grupo Cuiabá, na borda do Granito Sao Vicente 
Fazenda Santana do Taquaral Folha SE 21-X-A Agosto/80 



A - Metapelltos do Grupo Cuiabá 
silicificados, apresentando fraturas 
conchoidais Margem esquerda 
do rio Cuiabá Barao de Melgaço 

FolhaSE21·X·A Agosto/80 

8 - Veros de quaruo leitoso entrecruzados. preenchendo fraturas em metarerutos do Grupo Cuiabá Porto de Fora 
Rodovia MT·36 1 Folha SE 2 1·X·A Agosto/80 

ESTAMPA 1111 
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A-Metassedimentos laminadosdo Grupo Cuiabá. transtormados em hornfels na borda do Gram to 5ao Vicente Fazenda 
Santana do Taquaral Folha SE 21-X·A Agoslo/80 

B - TIIito da Formaçao Puga ROCha composta por fragmentos rudéceos de gnaisses. g ranitos e quartzo, dospersos em 
matriz pelitica, calcílera Braqulanticlinal de Porto Carrero, Fazenda Bodoquena Folha SE 21-Z-C Novembto/80 



A-Calcarlo bfechóide da Formação Boca.na Conlém nódulos de cherl achalados,lragmen los de rochascar bonatadas 
e veios de calei la Fazenda Bodoquena F olha SE 21·Z ·C Novembro/80 

B- Par1esda Pedreira SaladenodoGrupo ltau. em Corumbá Observam-se bancoscla• os de arenotos silttcose lolhelhos. 
inlercalados em calcários negros Formação Tamengo Folha SE 2 t ·Y·O Novembro/80 
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A - AreMo arcoseano da Forma· 
çào Urucum com nlvel grosserro a 
cong10merà1 1<:o . rocha fresca. Mrna 
de Urucum folna SE21·Y·D Ncr -

vemt>ro/80 

8 - Vrs1a pa rcrat d.1 prunerra camada de cnptometano da Mrna de Urucum. Sobre acamada. compreendrda na altura do 
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RESUMO 

Este relatório e o mapa geomorfológico em anexo têm como objetivo 
o estudo e a representação cartográfica das formas de relevo ocorren
tes em parte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, 
unidades federais inseridas na região Centro-Oeste do País. A área 
mapeada corresponde à Folha SE 21 Corumbá e parte da Folha SE.20 
e engloba 14 Folhas na escala 1:250.000 Posicionada entre os parale
los 16° e 20° de latitude sul e os meridianos de 54°00' a 60°11' de 
longitude oeste, totaliza urna extensão de 193.960 km 2 . O relatório 
apresenta e discute problemas relacionados à cartografia geomorfoló
gica, mostrando as soluções encontradas para o mapeamento sistemá
tico em escala 1 :1.000.000, com base em imagens de radar. Analisa a 
bibliografia existente e sumaria as pesquisas anteriores em confronto 
com os resultados obtidos neste trabalho. Com base na altimetria 
relativa, na similitude das formas de relevo e em suas características 
genéticas, define na área nove unidades geomorfológicas: Planaltos 
Residuais do Urucum-Amolar, Planaltos Residuais do Alto Guaporé, 
Planalto de Maracaju-Campo Grande, Planalto do Taquari-ltiquira, 

Planalto dos Guimarães, Província Serrana, Depressão do Rio Para
guai, Depressão do Guaporé e Planfcies e Pantanais Mato-Grossenses. 
Analisa os diversos fatores que caracterizam a evolução do relevo. Re
conhece várias fases de eediplanação que ocorreram a partir do Pós-Cre
táceo e se estenderam até o Pleistoceno. Discute paralelamente as in
terferências da tectônica no relevo, atuando através de movimentos 
epirogenéticos e da reativação de falhas e fraturas, concluindo por um 
abatimento que deu origem à depressão pantaneira. Com apoio nas 
imagens de radar e observações de campo, avalia as formas de relevo, 
sugerindo um uso mais racional da terra, e discute o potencial tu
rístico da área. Analisa os traçados para a implantação de estradas 
projetadas, propondo modificações, quando necessárias Indica sf
tios para a construção de barragens e/ou de usinas hidrelétricas. Su
gere e analisa os meios para o controle das cheias nos pantanais, cha
mando a atenção para a necessidade de estudos detalhados, visando à 
manutenção do equilíbrio ecológico. 
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ABSTRACT 

This report and the annexed geomorphological map refer to the study 
and cartographic representation of the relief forms which occur in part 
of the States of Mato Grosso and Mato Grosso do Sul, in Brazil's 
Centrai-Western region. The mapped area corresponds to the Sheet 
SE.21 Corumbá and part of the Sheet SE.20 and comprises 14 Sheets 
ata 1:250.000 scale. lt ís located between parallels 16" and 20°S and 
meridians 54°00' and 60° 11'WGr , and totalizes 193,960 square kilo
meters. The report presents and discusses problems related to the 
geomorphological cartography, showíng the solutíons that were 
found for the systhematic mapping at a millionth scale, based on 
radar ímagery Through bíbliographícal research, ít summarízes pre
vious studies in confrontation with the results achieved in the present 
work_ The similarity of relief forms, its relative altimetric positioning 
and the genetic characteristics were the basic criteria for defining nine 
geomorphological units: Urucum-Amolar Remnants Plateaux (Planal
tos Residuais do Urucum-Amolar). High Guaporé Remnants Plateaux 
(Planaltos Residuais do Alto Guaporé), Maracaju-Campo Grande Pia-
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teau (Planalto de Maracaju-Campo Grande), Taquari-ltiquira Plateau 
(Planalto do Taquari-ltiquira), Guimarães Plateau (Planalto dos Gui
marães), Highlander Province (Província Serrana), Paraguai River 
Depression (Depressão do Rio Paraguai), Guaporé Depression (Depres
são do Guaporé) and Plains and Swamphands of Mato Grosso (Planí
cies e Pantanais Mato-Grossenses). lt also analyzes different factors 
which define the relief evolution. Severa! pediplained stages, that go 
from Post-Cretacious to Pleistocene, are recognized. Parallely, it dis
cusses tectonic interferences of epirogenesys, faults and fractures, 
which indicates a subsidence origin for the pantanal depression Based 
on radar imagery and field researches, the relief forms are evaluated 
regarding a more rationalland use. The area touristic potentialities are 
also discussed. lt studies the locations for projected roads, proposing, 
if necessary, modifications Favorable sites for hydro-electric plants 
are indicated. lt suggests and analyzes means of flood control in the 
swamphands, warning about the necessity of detailed studies aiming 
at the preservation of the ecological balance 



2.1 -INTRODUÇÃO 

Este relatório e o mapa geomorfológico anexo correspondem à Folha 
SE.21 Corumbá e parte da Folha SE.20, na escala 1:1.000.000, com
preendendo a área localizada entre os paralelos de 16° a 20° de latitu
de sul e os meridianos de 54°00' a 60° 11' de longitude oeste. Com 
uma superffcíe de 193 960 km2

, abrange a parte meridional do Estado 
de Mato Grosso e a parte setentrional de Mato Grosso do Sul. 

A área compreende a quase totalidade da Bacia do Alto Rio Para
guai, integrante da bacia Platina. O rio Paraguai ocupa a parte oeste da 
Folha e atravessa a área de norte para su I. Esse rio comanda toda a 
rede de drenagem da região. Seus principais afluentes se encontram 
nas áreas planaltinas a norte e a leste, destacando-se os rios Cuiabá, 
São Lourenço, ltiquira, Taquari e Negro Estes cursos desempenham 
um papel relevante nas cheias dos Pantanais Mato-Grossenses. 

A densidade demográfica da área é baixa, em média com 2,48 
habs./km2 • Além disso, está concentrada em poucos núcleos popula
cionais, situados nos planaltos a leste, onde se destacam as cidades de 
Rondonópolis, Coxim e Rio Verde de Mato Grosso. Na Depressão do 
Rio Paraguai, e junto aos pantanais, têm expressão apenas as cidades 
de Cáceres e Santo Antônio do Leverger, a norte, e Corumbá, a su
doeste. Esta é ligada aos centros consumidores do sudeste, através da 
Estrada de Ferro Noroeste do Brasil 

Inicialmente o Estado de Mato Grosso foi desbravado pelos ban
deirantes que entravam pelos sertões a oeste, à procura de ouro Em 
suas passagens fundaram povoados e vilas que se transformaram em 
cidades cujas populações se mantinham através de uma agricultura de 
subsistência. Contudo, o norte foi mais ocupado, já que ao sul eram 
freqüentes os ataques dos espanhóis. Com o intuito de defesa surgiram 
o Forte Coimbra e a cidade de Ladário que deu origem a Corumbá 
Atualmente essa cidade constitui importante porto mineiro e entre
posto ferroviário. 

A área pantaneira, além da escassez da população, até recentemen
te também constitu (a área de diffcil penetração. Contudo, nos últimos 
anos, vem sendo ocupada por empresários do sul e do sudeste que 
implantam na área atividades de criação de gado. 

A área apresenta uma grande variedade de aspectos morfológicos, 
litológicos e estruturais. 

A porção setentrional é representada pelos Planaltos Residuais do 
Alto Guaporé e pela Província Serrana. Ambos foram esculpidos em 
litologias pré-cambrianas e se encontram recobertos, em sua maior 
parte, por vegetação de Cerrado. Sobre os Planaltos Residuais domi
nam solos Podzólícos e sobre a Província Serrana os solos são Litóli
cos. 

A leste dominam os Planaltos dos Guimarães, doTaquari-ltiquira 
e de Maracaju-Campo Grande, talhados na borda ocidental da Bacia 
Sedimentar do Paraná. Sobre eles encontram-se solos Podzólicos, La
tossolos e Areias Quartzosas, recobertos indistintamente por vegeta
ção de Cerrado. 

A oeste erguem-se os Planaltos Residuais de Urucum-Amolar, 
constituídos por litogias pré-cambrianas, onde se observam solos pre
dominantemente Litólicos. A vegetação, contudo, varia de Floresta 
Decidual a Cerrado e vegetação Chaquenha 

Ocupando todo o centro da área mapeada e entremeando alguns 
dos planaltos referidos, encontra-se uma extensa superffcie baixa, 
composta pela Depressão do Rio Paraguai e pelas Planfcies e Pantanais 
Mato-Grossenses. A primeira compreende relevos aplanados que con
tornam a segunda. Esta corresponde a uma extensa superffcie de acu
mulação sujeita a inundações periódicas. Composta por sedimentos 
quaternários, apresenta solos diversos que, de um ou de outro modo, 
revelam a presença de água, como os solos Podzólicos Hidromórficos, 
solos Latedticos, Planossolos, Vertissolos e solos Gleis. Igualmente va
riados, os Grupos Florísticos abrangem o Cerradão, o Cerrado, o Cam
po Sujo e o Campo Limpo, dentre outros de menos expressão 

O clima da região, segundo a classificação de Koppen, é do tipo 
Aw, com temperaturas médias oscilando entre 23°C e 25°C, as meno
res nos planaltos e as maiores nos Pantanais Mato-Grossenses. A pre
sença de um centro de baixa pressão na vasta planície pantaneira e as 
cheias periódicas a que está sujeita são condicionadas pelo relevo da 
área. O regime das chuvas é tropical, com duas estações bem definidas. 
Nas áreas planaltinas o pedodo úmido ocorre entre os meses de outu
bro e março, com 3 a 4 meses secos e média anual de 1.500 mm de 
chuva, enquanto que na área pantaneira o perfodo úmido é mais curto 

- de novembro a fevereiro -, com 5 meses secos e média anual de 
pluviosidade de 1.000 mm. Predomina o tipo bioclimático Termoxe
roquimênico, associado a Savana, cujas temperaturas médias das máxi
mas e máximas absolutas são extremamente altas no pantanal, onde as 
máximas absolutas de setembro a novembro ultrapassam 40°C. Entre
tanto, elas estão acima de 30°C também nos planaltos (vide 4 -
Vegetação) 

Os detalhes sobre a constituição geológica, as características dos 
solos e a composição das associações vegetais estão referidos nas par
tes próprias dentro deste volume. Quando houver necessidade de re
missão a detalhes de geologia, solos e vegetação, ela será feita por 
numeração em algarismos arábicos seguida do título das seções. Para 
todos os casos foi mantida a terminologia contida nos mapeamentos 
correspondentes a esta área, realizados pelo Projeto RADAMBRASIL 

Os principais padrões de drenagem são descritos segundo a classifi
cação proposta por Howard (1967) 

2.2- METODOLOGIA 

2 2.1 - Histórico da metodologia 

Em 1973 o Projeto RADAM lançou, juntamente com o volume n. 0 1, 
o primeiro mapa geomorfológico. Experiências pioneiras tinham sido 
feitas, mas a publicação a cores, decidida em 1973, invalidou suas 
características essenciais. O mapa apresentou uma cartografia inédita, 
criada pelas condições da região a ser mapeada - a Amazônia - e 
pelas caracterfsticas técnicas do material - o levantamento radargra
métrico. A ausência de cartografias, brasileiras ou estrangeiras, dentro 
das condições citadas, foi a um tempo uma dificuldade e um estímulo 
à criação de uma representação gráfica especial, adaptada a um levan
tamento sistemático de recursos naturais na escala 1:1 000.000 

O ponto de partida básico desse mapeamento inicial foi o da foto
identificação de todas as formas de relevo, para depois grupá-las em 
unidades morfoestruturais. Isso constituía objetivos simples, porém 
suscetíveis de gradual melhoria de qualidade, desde que estavam ba
seados em uma legenda aberta. Nestas condições foram publicados os 
três mapas que correspondiam à Bacia Sedimentar do Piauí-Mara
nhão. Entretanto, quando o mapeamento atingiu a região Amazônica, 
as imagens de radar mostraram formas de relevo aglomeradas e mais 
complexas. O sistema de legenda aberta permitiu mapear esses com
plexos, porém o mapa tendia a um detalhamento que prejudicava sua 
clareza na leitura e interpretação. Essas formas complexas criavam 
mais dificuldades na medida em que o domínio técnico sobre a imagem 
aumentava. Isto provocava desequilíbrios nas operações, pois o tempo 
dedicado à elaboração do mapa era demasiado longo em relação àque
le destinado ao relatório, então elaborado dentro de uma estrutura 
muito simples. A legenda, por sua vez, tendia a tornar-se muito exten
sa, apesar de adequada. 

Desde o volume n. 0 1 até o de n. 0 10 essas dificuldades foram 
gradualmente eliminadas a cada Folha publicada Muitas dessas modi
ficações podem ter passado imperceptíveis, mas melhoravam pouco a 
pouco o mapeamento. Citam-se a retirada da letra d, que antecedia 
todas as letras-símbolo dos relevos dissecados; a padronização das 
definições das formas de relevo, o que permitia melhor apresentação e 
discernimento da legenda, e um aumento da simbologia. Da mesma 
forma, a estrutura do relatório acompanhava as modificações do ma
pa. A partir do volume n. 0 7 elas podem ser melhor apreciadas 

Os aperfeiçoamentos foram conseguidos aos poucos graças à ado
ção de sistemas abertos tanto para o mapa e o relatório como para a 
operacionalidade do trabalho. Isto resultava de uma filosofia básica na 
qual os aperfeiçoamentos, melhoramentos e experiências eram cons
cientemente admitidos pelo pessoal técnico. Entretanto, uma situação 
operacional atrasava a introdução das modificações mais substanciais e 
mais integradoras, pois, por motivos internos do Projeto RADAM, 
várias Folhas a 1 :1.000.000 eram interpretadas ao mesmo tempo. Des
se modo as modificações mais sistemáticas só puderam ser introdu
zidas a partir do volume n. 0 11, apesar de já estarem equacionadas 
desde o volume n.0 9. O volume n.0 11 apresenta um conjunto acumu
lado de experiências, principalmente na parte cartográfica. A partir 
desse volume rompeu-se o compromisso visual com o chamado "efeito 
de painel", isto é, que as Folhas não poderiam sofrer modificações 
profundas desde que o objetivo final seria reuni-las em um painel que 
possibilitasse uma visão global da Amazônia O acúmulo de dez Folhas 
já publicadas não mais comportava, por' sua dimensão, o agrupamento 
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em um mesmo painel. Mais importante que isto, como cada conjunto 
de mapas do Projeto RADAM era encaixado em apenas um volume, a 
maior parte dos usuários habituou-se à consulta por volume. Um mapa 
ao milionésimo era então a "unidade de consulta", e o painel tornou
se cada vez mais desnecessário e diffcil de ser montado. 

As modificações introduzidas no volume n. 0 11 permaneceram até 
o volume n. o 18. Elas são expressivas e foram introduzidas em bloco, 
a saber: nova forma de utilização da cor para os relevos dissecados; 
sistematização, codificação e quantificação parciais dos relevos dis
secados; modificação das cores utilizadas nos mapeamentos anteriores; 
introdução de um quadro demonstrativo da extensão das áreas mapea
das e maior integração com outros mapas do Projeto RADAM
BRASI L foram, dentre outras, as modificações mais importantes. A 
nível de relatório não houve modificações estruturais profundas, ape
nas ampliou-se a ênfase a determinados itens. Operacionalmente, a 
mais importante reformulação ocorreu na reorganização do trabalho, 
porque os mapas puderam ser elaborados em menor tempo sem perda 
da qualidade já conseguida. O tempo ganho foi aproveitado para uma 
elaboração mais refinada dos relatórios. Isto estava sendo conseguido 
desde o volume n. 0 7, mas se tornou mais n(tido a partir do volume 
n. 0 11. Juntou-se, desse modo, uma alteração técnica a uma operacio
nal para atender aos cronogramas de produção estabelecidos pelo Pro
jeto RADAM 

Não obstante os sensíveis melhoramentos introduzidos, não ces
saram as pesquisas para se atingirem níveis de aperfeiçoamentos mais 
altos. Este fato foi importante porque em 1975 o Projeto RADAM, 
em vias de terminar o mapeamento da Amazônia, recebeu a incum
bência de mapear o restante do território brasileiro. Uma reavaliação 
global foi então necessária. Com novas atribuições, o Projeto 
RADAM BRASIL teve sua estrutura técnico-operacional descentraliza
da, criando-se bases regionais para a elaboração de mapeamentos e 
relatórios. O aumento do corpo técnico necessário às cinco bases (Sal
vador, s~de do Projeto, Natal, Goiânia, Florianópolis e Rio de Janeiro) 
e a criação de consultorias regionais ensejaram esta reavaliação global. 

A cartografia geomorfológica introduzida no volume n. 0 11 foi 
então testada em outras regiões diferentes. Igualmente, o relatório foi 
submetido aos testes dessas regiões e os resultados foram genericamen
te satisfatórios. Mas um grande número de sugestões foi sistematizado 
e introduzido já nos primeiros mapeamentos extra-amazônicos. A 
compilação do conjunto destas sugestões foi importante para que 
não se perdessem a homogeneidade técnica, com a dispersão das bases, 
e os princípios básicos adotados no mapeamento. 

Os volumes publicados fora da região Amazônica representam o 
terceiro nível de modificações progressivas inseridas no mapeamento 
geomorfológico. Muitas delas resultam de estudos antigos que não 
puderam ser colocados em prática na região Amazônica. 1!\. maior 
parte situa-se no âmbito da cartografia geomorfológica, tais como a 
representação de uma hierarquia altimétrica mais refinada; a introdu
ção do conceito de unidades geomorfológicas e seu mapeamento, no 
lugar das unidades morfoclimáticas e morfoestruturais; uma reorgani
zação da legenda visando a uma ligação mais direta com o mapa e com 
um público mais amplo e diversificado, e a inclusão de estudos de 
formações superficiais visando a seu mapeamento e interpretação, en
tre outros A introdução do conceito de unidades geomorfológicas no 
lugar das unidades morfoestruturais e morfoclimáticas encontra justi
ficativas na ampliação da utilização das cores no mapa ao milionésimo 
e na inclusão de dados morfoestruturais e morfoclimáticos, ao lado de 
outras informações, em um conceito mais amplo. A ausência dos estu
dos de formações superficiais constituía uma antiga deficiência do 
mapa geomorfológico, assinalada desde a publicação do volume n.0 1. 
Durante o mapeamento da Amazônia, a cobertura florestal e a falta de 
acesso impediram praticamente qualquer tentativa bem-sucedida de 
tratar este informe dentro de suas próprias técnicas Modificações 
menores resultam do processo geral de revisão a que foram submeti
dos os mapas e relatórios, dentro de um espírito crítico e aberto às 
alterações 

2.2.2- Análise do material 

O material básico da pesquisa geomorfológica são as imagens de radar, 
ou mosaico, impressas em papel cronapáquer, abrangendo 1° de latitu
de e 1 °30' de longitude na escala 1 :250.000, no total de aproximada
mente 18.000 km 2 cada mosaico. O imageamento é do tipo visada 
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lateral e em banda X. O mosaico é semicontrolado e traz suas coorde
nadas impressas. ~ obtido por montagem de faixas ampliadas dos 
diapositivos originais na escala 1:400 000. O diapositivo tem ótima 
qualidade, sendo utilizado em câmara clara. A montagem das faixas 
no mosaico a 1 :250.000 baixa a qualidade da imagem e acrescenta 
algumas distorções de ajuste e revelação. Estes defeitos foram, entre
tanto, analisados e conhecidos, podendo, por isso, ser contornados. 
Raramente a informação fica ausente, mas quando isto ocorre a con
sulta aos diapositivos ou a outras fontes pode suprir a deficiência 

O mosaico, com boa qualidade fotográfica, é um elemento muito 
rico para o mapeamento; não apresenta cobertura de nuvens, ressalta 
o relevo e tem importantes gradações de tons e texturas. Teoricamen
te, sua capacidade de resolução é de sete metros, mas nem sempre isto 
é atingido. A granu I ação é adequada para a escala, o que permite 
distinções nítidas de tons e texturas, que são os elementos da interpre
tação. Como o levantamento radargramétrico é feito com imagearnen
to lateral na direção leste-oeste em algumas áreas e norte-su I em ou
tras, os relevos que têm direção igual ao recobrimento podem gerar 
sombras negras, onde se considera a informação como ausente. Ne
nhum outro produto do levantamento pode sanar esta deficiência 
Contudo, estas sombras são muito úteis para definir alguns tipos de 
lineamentos estruturais, embora do ponto de vista geomorfológico 
elas só permitam em condições especiais o cálculo da altitude relativa 
do relevo que originou a sombra. As formas presentes na zona de 
sombra só podem ser verificadas em missões de campo. Estradas largas 
e formas de relevo contínuas podem ser bem acompanhadas, porém 
aglomerados urbanos são dissimulados pela proximidade dos prédios e 
a pequena largura do arruamento em relação à escala. As áreas agríco
las também podem mascarar o relevo, principalmente quando ocorrem 
pequenas propriedades. 

Algumas dessas deficiências podem ser corrigidas com a estereos
copia. Cada mosaico é utilizado com estereoscopia através de faixas de 
15' de longitude e 1° de latitude. Cada faixa cobre aproximadamente 
27 km de largura e o recobrimento em estereoscopia é da ordem de 
25%. Os eventuais desajustes entre as faixas criam os problemas co
muns em estereoscopia, mas sem prejudicar os resultados. A estereos
copia é um recurso a mais do levantamento radargramétrico, sendo 
utilizada sistematicamente para que não se percam detalhes significati
vos. Trata-se de detalhes que muitas vezes não podem ser observados 
nem com lupa nem com a vista desarmada A lupa é um instrumento 
usual para uma exploração preliminar e funciona também como um 
ampliador da escala, para exame de detalhes. As faixas de diapositivos, 
os mosaicos e as faixas estereoscópicas formam um conjunto de ele
mentos que se presta adequadamente à interpretação geomorfológica 
A vantagem preliminar é a visão de conjunto que se pode obter de 
uma área muito extensa (18 000 km 2

) sobre uma Folha que mede 
aproximadamente 44 x 65 em. A esta visão de conjunto junta-se a 
distinção dos detalhes já referidos Os grandes conjuntos estruturais 
são nitidamente perceptíveis e formas de relevo de grande extensão 
são acompanhadas sem maiores dificuldades. A drenagem pode ser 
acompanhada de modo preciso e seus padrões são claramente discerní
veis. Linhas de ruptura podem ser traçadas, até mesmo aquelas que 
separam os tipos de leitos de um rio. Foram estes elementos que 
levaram os mapas geomorfológicos a dividirem, com nitidez, o relevo 
em partes conservadas, geralmente superfícies de erosão antigas ou 
relevos estruturais, e relevos dissecados O contraste entre estes dois 
tipos é claro quando ambos estão presentes em apenas uma Folha. 

Todavia é no campo dos relevos dissecados que a imagem de radar 
ppde oferecer contribuições mais efetivas Pode-se definir, nestes rele
vos, um conjunto de colinas até uma dimensão de 250m de extensão 
cada uma. Sob vegetação dispersa, pode-se chegar até a medição de 
orientação de dunas ou restingas. Um conjunto de rede de drenagem e 
interflúvios pode configurar fácies de dissecação onde inferências so
bre a morfogênese podem ser tecnicamente controladas. Fácies de 
dissecação iguais são discerníveis em diferentes posições altimétricas. 
A homogeneidade do imageamento permite a compartimentação do 
relevo com precisão comparável àquela baseada em curvas de nível. 
Uma exploração adequada dos tons, considerando as direções do ima
geamento, permite um aumento de clareza nas fácies de dissecação ou 
de áreas de relevos conservados. 

~ ocioso comparar os dados fornecidos pela imagem de radar para 
a interpretação geomorfológica com outros tipos de aerolevantamen
to, pois cada um deles foi feito para fins diferenciados. Assim tam-



bém, a resolução da imagem de radar é reduzida quando ela é utilizada 
como elemento de campo, pois a visão de conjunto oferecida pela 
imagem obscurece os detalhes vistos pelo pesquisador localizado sobre 
o terreno. 

Assinaladas as limitações e qualidades da imagem como instrumen
to de interpretação geomorfológica, constata-se que as qualidades po
dem ser aumentadas com a utilização dos outros produtos obtidos do 
levantamento radargramétrico. 

Dos mosaicos a 1:250.000 foram montados fotolndices na escala 
1:1.000.000 (4° de latitude e 6° de longitude). Nesses fotolndices 
obviamente perdem-se detalhes, mas eles são úteis para uma visão de 
conjunto de uma Folha referente ao corte cartográfico internacional 
seguido pelo Projeto RADAMBRASI L. Um fotolndice completo, pelo 
sistema de projeção UTM, abrange aproximadamente 290.000 km 2

• 

Quanto ao problema de ampliação da imagem, não conta com boas 
perspectivas. As experiências feitas revelam que as ampliações não 
podem ultrapassar a escala 1 :150.000, porque a granulação da imagem 
torna-se muito aberta. Os mosaicos a 1 :250.000 disponíveis estão 
montados em cronapáquer e em cópias impressas em offset. Estes dois 
tipos apresentam grandes diferenças de qualidade, e por isso a impres
são em offset não é utilizada na interpretação. Uma parte do público 
tem adquirido as cópias em offset, utilizando-as com métodos inter
pretativos comuns à fotografia aérea mas sem estereoscopia. Os resul
tados negativos então obtidos decorrem, por isso, mais do método 
utilizado e da ausência de estereoscopia do que da qualidade intrln
seca do material. 

Alguns outros produtos do levantamento radargramétrico utiliza
dos no recobrimento da Amazônia foram abolidos no recobrimento 
de 1976, que abrange a parte restante do Brasil. São exemplos o levan
tamento de radaraltlmetro e as fotografias multiespectrais. As fotos 
multiespectrais, na escala 1:70.000, nos canais do azul, verde, vermelho 
e infravermelho, ocupando a parte central de cada foto em infraverme
lho colorida, foram pouco utilizadas devido às restrições quanto à pre
sença de nuvens e nevoeiro. O levantamento de radaraltlmetro, um ele
mento importante para a Geomorfologia, oferecia restrições mesmo 
na região Amazônica, onde há ausência de altimetria de precisão. Um 
erro de 30 a 50 m, registrado em cada faixa de recobrimento, espaça
da a cada 27 km, não permitia uma confiabilidade proporcional ao 
nível do mapeamento. O subuso destes elementos em relação ao custo 
justificou sua eliminação. 

Estes recursos não estão mais disponíveis a partir do recobrimento 
feito em 1976, e sua ausência será compensada com a utilização de 
outros elementos informativos, como as cartas topográficas e os levan
tamentos convencionais de aerofotos. Destes recursos destacam-se as 
cartas topográficas, já publicadas, para diversas áreas do Brasil de 
forma sistemática e em escalas que podem ajudar a interpretação da 
imagem de radar. Estas cartas são úteis essencialmente para medições 
e quantificação de estudos de compartimentação do relevo Nas esca
las menores podem complementar bem os mosaicos de radar, ainda 
que a imagem seja mais útil na obtenção de uma visão geral. Elas 
auxiliam também na correlação imagem-terreno, dando referências 
significativas. 

A circunstância de não utilizar aqueles outros informes e o empre
go, por outro lado, de recursos não produzidos diretamente pelo reco
brimento de radar modificam um pouco a função que o mosaico a 
1:250.000 desempenhou no mapeamento da Amazônia. Naquele ma
peamento a imagem representou o elemento f)1ais importante e muito 
freqüentemente o único recurso disponlvel. A mudança tende a trans
formar a imagem em um termo de referência ainda fundamental, mas 
com a possibilidade de se lhe acrescentarem outros tipos de informes. 
Isto está condicionado pela maior densidade da rede rodoviária, pela 
integração com os múltiplos dados fornecidos pelo satélite Landsat, 
pelo acúmulo de pesquisas geomorfológicas publicadas e pelas variadas 
coberturas de aerolevantamentos convencionais em diferentes escalas. 

Os registros das I inhas de vôo do recobrimento radargramétrico de 
1976, em conjunto com outras informações especificas, tais como as 
condições meteorológicas e pluviométricas na época do recobrimento, 
permitem uma análise comparativa dos regimes dos rios. Esta recom
posição e a utilização das fotos de satélites abrem um caminho novo 
para equacionar, entre outros, problemas ligados à obtenção e ao uso 
da água, graves em certas áreas do recobrimento. As mudanças da 
cobertura vegetal, em muitos casos, poderão dar respostas a um pro-

blema importante, que é a pesquisa de padrões de imagem para o estu
do das formações superficiais. 

Todo este material, já experimentado em áreas de cobertura flores
tal densa, e o aumento em quantidade e qualidade do corpo técnico 
permitem expectativa de melhor qualidade do mapeamento geomorfo
lógico. 

2.2.3- Princípios básicos 

Os princfpios básicos da metodologia que amparam mapas e relatórios 
estão fundados na idéia de se obter um quadro geral da Geomorfolo
gia do Brasil, dentro do-qual estudos detalhados poderão ser desenvol
vidos. Isto representa um acúmulo de conhecimentos, proporcionais 
ao nlvel da escala, de cuja falta o Brasil ainda se ressente. Como 
objetivo procura-se também um instrumento de trabalho que possa, 
ao mesmo tempo, aumentar os conhecimentos cientlficos sobre a 
Geomorfologia do Brasil e servir a um número crescente de usuários, 
que têm no mapa e relatório informes úteis e finalidades muito diver
sas. O atendimento a clientelas tão diferenciadas obrigou ao uso de 
linguagem descritiva na Introdução, uma linguagem técnica para a 
Evolução do Relevo, e uma linguagem menos técnica na parte de 
Aplicações da Pesquisa Geomorfológica. Divulgar pesquisas cientfficas 
em linguagem e cartografia acesslveis a um público amplo é uma idéia 
básica da metodologia. 

Os fatores limitantes da escala 1:1.000.000 e o uso dos produtos 
do levantamento radargramétrico induziram à elaboração de um tipo 
de mapa diferenciado daqueles que usualmente são realizados por 
aerofotos convencionais. De acordo com a qualidade do material e 
com a área a ser mapeada, a representação cartográfica tende a evoluir 
de uma fotoidentificação para uma fotointerpretação. Freqüentemen
te as duas atitudes estão presentes em um mesmo mapa. Isto represen
ta também um dos princípios metodológicos: o desconhecimento do 
que se vai mapear evita que se faça uma fotointerpretação baseada em 
pressupostos teóricos. A fotointerpretação só é conseguida após os 
trabalhos de campo e sobrevôos a baixa altura. Evita-se também que 
um conhecimento de terreno seja ajustado à interpretação da imagem, 
desde que a visão de conjunto que ela fornece não pode ser obtida no 
campo. Tal principio aumenta a homogeneidade do mapeamento. Os 
trabalhos de campo e sobrevôos são planejados e efetivados de acordo 
com os limites que um mapeamento na escala 1:1.000.000 impõe. Isto 
permite um aumento de grau de certeza do que se está mapeando, 
pois a imagem, por si só, não é capaz de fornecê-lo. 

Os sobrevôos, os trabalhos de campo e principalmente a redu
ção da interpretação de 1:250.000 para 1:1.000.000 marcam o limite 
de intensidade e o aprofundamento da pesquisa geomorfológica. Eles 
se destinam à correção dos pontos obscuros da interpretação prelimi
nar e a recolher informes para relatórios. Não se pode esperar que o 
mapa geomorfológico contenha contribuições sistemáticas de um pro
fundo trabalho de campo. A densidade da rede rodoviária é tão grande 
em algumas regiões que uma seleção de estradas é inevitável para 
satisfazer o nlvel de reconhecimento que se impõe para o mapeamen
to. Já os sobrevôos podem ser mais úteis na medida em que atingem 
visualmente pontos de diflcil acesso e buscam as relações imagem-ter
reno. Isso é importante porque a imagem de radar, devido aos seus 
princípios de obtenção e caracterlsticas técnicas, pode sugerir ao foto
intérprete feições do modelado que deverão ser esclarecidas em 
campo. 

Dentro desses princlpios básicos, a metodologia aplicada pelo Pro
jeto RADAMBRASIL assume um papel singular. Os mapeamentos 
geomorfológicos existentes no Brasil, e que podem ser comparados 
apenas ao nlvel das escalas, foram quase todos de iniciativa do Conse
lho Nacional de Geografia, como o mapeamento do Vale do São 
Francisco, baseado em fotografias trimetrogon, e a elaboração dos 
Atlas Regionais. Nas universidades muitos mapas geomorfológicos fo
ram compostos a partir da interpretação de aerofotos com escalas em 
torno de 1 :50.000. Esses mapeamentos são esparsos e geralmente atin
gem regiões onde ocorrem fatos geomorfológicos que mereçam, do 
ponto de vista acadêmico, um estudo particularizado. Ainda assim, o 
que se dispõe no Brasil em matéria de mapeamento geomorfológico é 
bastante reduzido em extensão espacial e, sobretudo, não sistematiza
do. O mapeamento do Projeto RADAMBRASIL não veio para preen
cher essas lacunas, mas sim para dar um quadro geral, dentro do qual 
pesquisas mais detalhadas possam ter um referencial amplo. 
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Outro princípio sobre o qual se apóia a metodologia é um compro
misso com o tempo. O processo de desenvolvimento brasileiro passou 
da fase de contemplar com pequenas soluções problemas locais para 
uma etapa de planejamento regional integrado Os produtos finais do 
Projeto RADAMBRASIL são realizados em curta duração para que 
medidas governamentais não sejam tomadas sem apoio de instru
mentos de base, como o mapa geomorfológico e outros produtos do 
Projeto RADAMBRASIL A velocidade de produção é, pois, um ele
mento fundamental, mas não pode ser traduzida pela diminuição da 
qualidade. A solicitação de um trabalho técnico de qualidade e as 
exigências dos cronogramas puderam ser solucionadas por metodolo
gia eficaz Um instrumento como a imagem de radar pode ser explora
do de modo profundo e por um tempo muito longo. Todavia os 
compromissos com os cronogramas fixaram na metodologia e nas eta
pas de trabalho o nível de reconhecimento. A escala também é um 
fator interveniente na velocidade de produção 

Desse modo, amparado por uma metodologia que fixa os princí
pios básicos e o perfil do produto final, por um fluxograma operacio
nal e por uma sistematização de mapeamento, todos suficientemente 
abertos, o mapa geomorfológico adquire a característica de reconheci
mento adequada à escala e apresenta uma linguagem cartográfica aber
ta, para a qual convergem informes científicos e pragmáticos. 

2.2.4 -Etapas de trabalho 

Estabelecidos os princípios gerais de metodologia, as etapas de traba
lho foram o modo decorrente encontrado para satisfazer àqueles princí
pios Estas fases de trabalho garantem um tratamento homogêneo das 
imagens de radar. Esta homogeneidade é necessária na medida em que 
o mapa geomorfológico é utilizado para a complementação de outros 
produtos do Projeto RADAMBRASIL e também porque as bases 
operacionais estão dispersas pelo Brasil O tratamento homogêneo ga
rante a integração dos mapas geomorfológicos entre si, os quais devem 
ser, portanto, um produto uniforme. 

A experiência adquirida nos mapeamentos da Amazônia indicou 
que cada unidade de consu I ta, isto é, uma Folha a 1 :1.000.000 (4° x 
~ l. integrada por até dezesseis Folhas na escala 1 :250.000 ( 1° x 
1°30'), pode ser mapeada com êxito e homogeneidade na qualidade 
por uma equipe de três técnicos Desse modo, uma base de operações 
pode mapear várias Folhas ao mesmo tempo. 

Na seqüência operacional, uma primeira fase consiste no levanta
mento do material bibliográfico, bem como de toda a cartografia de 
apoio. Da bibliografia são selecionadas várias hipóteses de trabalho no 
plano interpretativo, assim como informações diversas que podem in
teressar em qualquer momento do fluxograma de trabalho. Uma ex
ploração inicial sobre o mosaico a 1:1.000 000 e sobre aqueles que 
marcam seus limites permite obter uma visão global. Um reconheci
mento de segundo nível é feito com as Folhas a 1:250 000 através de 
uma análise feita inicialmente na direção dos paralelos e depois na 
direção dos meridianos para se obter uma visão integrada dessas Fo
lhas entre si As correlações temáticas, quando disponíveis, são realiza
das nesta fase. Os mapeamentos topográficos, geológicos e fitoecológi
cos, entre outros, são sempre buscados porque permitem que as rela
ções mais diretas já sejam explicadas ou transformadas em hipóteses 
de trabalho. A inda nesta fase são assinalados os defeitos de imagem e 
de revelação e deficiências tais como a presença de áreas sombreadas. 
Além disso, a equipe obtém outras hipóteses de trabalho e assinala 
pontos de interpre.tação mais obscuros Esta vivência com a imagem é 
importante para que os objetivos das equipes fiquem claramente defi
nidos e possam ser organizados. 

A segunda etapa de trabalho é a interpretação preliminar feita 
Folha a Folha na escala 1:250.000 Ela inclui o mapeamento da drena
gem e das formas de relevo, em posicionamento preciso Isto é efetiva
do sobre papel plástico transparente de baixa ou nenhuma deforma
ção. A delimitação das formas de relevo é concluída com o fechamen
to de linhas e dentro da área fechada é colocada a letra-símbolo, que 
juntamente com os símbolos serão os indicadores que integrarão a 
legenda. Esta operação é realizada sobre a imagem em papel cronapá
quer, com estereoscopia. Para homogeneização das interpretações há 
um Referencial de Padrões de Imagem, constituído por cópias de 
imagens cujas formas de relevo, já mapeadas ou encontradas em outras 
Folhas, tiveram seu padrão classificado e definido. Este referencial 
contém múltiplos padrões de imagem de uma mesma forma de relevo. 
Desse modo, não se corre o risco de mapear imagens iguais com le-
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tras-símbolo diferentes. Simultaneamente à interpretação preliminar, 
é preenchida uma ficha com os pontos de dúvida, indefinições de 
legenda e todas as demais observações, sejam de ordem cartográfica, 
sejam de natureza geomorfológica Este registro é fundamental para a 
montagem de sobrevôos e trabalhos de campo. As Folhas topográficas 
e outros elementos temáticos continuam a ser consultados. 

Terminada a fase de interpretação preliminar, integradas todas as 
Folhas, iniciam-se as operações de campo. Elas podem ser feitas ape
nas com sobrevôos a baixa ai tu ra ou com percursos sobre o terreno, 
mas de modo geral os dois tipos são utilizados. As rotas a serem 
percorridas são escolhidas segundo as fichas preenchidas durante a 
fase de interpretação preliminar Essas operações destinam-se a sanar 
dúvidas havidas na interpretação preliminar e a identificar áreas de 
sombra. São utilizadas as Folhas interpretadas, reduzidas a 1 :500.000 
e a 1 :1.000.000. Porém, mais que isso, as operações de campo perm i
tem o controle imagem-terreno, a descrição do relevo, a coleta de 
material das formações superficiais e de fotografias e, principalmente, 
reunir mais elementos para averiguar as hipóteses de trabalho anterior
mente levantadas. Quando os trabalhos são realizados em percurso 
sobre o terreno, eles permitem a observação de detalhes da geomorfo
gênese, do grau de equilíbrio das vertentes, das relações solo-relevo
vegetação e das formas de ocupação do solo. As operações de campo 
coletam um número muito grande de informações, seja para o mapea
mento, seja para o relatório, incluindo a seleção de padrões que au
mentarão o Referencial de Padrões de Imagem e a identificação de 
características das unidades geomorfológicas É importante que as 
operações de campo, principalmente nos sobrevôos a baixa altura, 
sejam organizadas de modo a que todas as unidades geomorfológicas 
sejam observadas em visão global, para que cada uma delas seja plena
mente identificada nos mosaicos e no campo. Todos os informes co
lhidos nas operações de campo são incorporados ao mapeamento na 
etapa denominada reinterpretação. 

A fase seguinte tem o objetivo de preparar o mapeamento para 
impressão. As Folhas reinterpretadas a 1 :250 000 são sucessivamente 
reduzidas, por xerocópias, para as escalas 1 :500.000 e 1 :1.000.000. As 
reduções sucessivas têm como objetivo revelar, por sua dimensão, as 
formas que podem aparecer no mapa final, as que podem ser elimina
das e as que podem ser agrupadas O processo automático de redução 
retira algum subjetivismo ocasionalmente incluído na interpretação. 
Após a montagem final trabalha-se sobre a base cartográfica (blue
/ine) preparada pelas Divisões de Cartografia e de Publicação, a qual 
recebe as informações geomorfológicas em delicada operação de co
piagem por transparência. Desta transposição de temas resulta a fide
dignidade no exato posicionamento das formas e dos símbolos mapea
dos. Ela é feita pela equipe de técnicos e sofre dois processos de 
revisão internos antes que o b/ue-line seja encaminhado para a Divisão 
de Publicação, onde são feitos novas revisões e ajustes Todos os itens 
técnicos são cuidadosamente revistos Uma nova revisão é feita com a 
"prova química", já na fase de impressão do mapa 

O preparo do rei<Jtório é a última etapa dos trabalhos executados 
numa Folha a 1 :1 000.000. Além das partes acessórias comuns a todos 
os tipos de relatórios, o de Geomorfologia do Projeto RADAM
BRASI L contém uma estrutura básica comum a todas as Folhas exe
cutadas em qualquer uma das bases. Suas partes essenciais são: 
- Evolução dos Conhecimentos Geomorfológicos; 
- Unidades Geomorfológicas; 
- Evolução do Relevo; e 
-Aplicações da Pesquisa Geomorfológica. 

Estas partes incorporam tudo o que foi conseguido em matéria de 
conhecimento sobre a área mapeada no campo da Geomorfologia. 

A primeira parte - Evolução dos Conhecimentos Geomorfológicos 
- tem por objetivo mostrar o nível de informações acumuladas sobre 
a área até o mapeamento geomorfológico do Projeto RADAMBRA
SIL. Pretende separar claramente o nível pré-RADAMBRASIL. Isto 
implica levantamento e crítica da bibliografia disponível, avaliando 
todas as contribuições, principalmente aquelas mais amplas, e mos
trando o que foi confirmado e o que não foi, após o mapeamento. Os 
trabalhos discutidos nesta parte, somados às citações pontuais em 
outras partes do relatório, formam uma lista de referências bibliográfi
cas suficiente para o nível da pesquisa sobre a área A parte evolutiva 
deste item começa das primeiras idéias, mostrando como cada uma 
delas evoluiu no tempo por acréscimos de novas contribuições O 
número de referências bibliográficas comentadas neste item é menor 



que o total das referências bibliográficas, desde que o interesse é 
acompanhar a evolução de idéias ou interpretações globais. A lingua
gem é essencialmente técnica, porque o conteúdo interessa particular
mente aos especialistas em Geociências. 

A parte seguinte denomina-se Unidades Geomorfológicas. Elas cor
respondem à compartimentação ampla do relevo mapeado e são iden
tificadas por um conjunto de tons de uma mesma cor. A função desta 
parte é subdividir o relevo buscando unidades que permitam ser trata
das individualmente. Elas são analisadas por ordem de grandeza. Do 
ponto de vista pragmático, essas unidades indicam os limites até onde 
uma providência de ordem administrativa ou de planejamento pode 
ser posta em prática sem se tornar inadaptada às condições naturais da 
unidade. Do ponto de vista geomorfológico, estas unidades são repre
sentadas no mapa através de dois elementos sintéticos: um conjunto 
de formas de relevo que apresentam uma certa similitude ou relaciona
mento direto entre si e uma posição altimétrica individualizada Estas 
duas características, obtidas diretamente do mapeamento geomorfoló
gico, significam que os processos geomorfogenéticos que atuaram nu
ma unidade são diferentes dos que agiram nas outras. Significam ainda 
que alguns destes processos foram predominantes em decorrência de 
condições litológicas, estruturais ou climáticas. A cobertura vegetal e 
os tipos de solos são também elementos definidores de uma unidade 
geomorfológica. O conjunto dos indicadores mencionados revela ainda 
a energia da erosão a que foi submetida a unidade, seja no passado, 
seja no presente. 

Para se atingirem aqueles elementos, o mapa é submetido a uma 
análise contínua que começou na primeira etapa de trabalho. O pro
blema da altimetria é controlado pela fotointerpretação, pelas cartas 
topográficas e pelos pontos cotados, estrategicamente plotados para se 
conseguir uma primeira idéia de hierarquia topográfica. A coleção e 
classificação das formas de relevo existentes nas unidades esboçadas 
podem, preliminarmente, definir a natureza da morfogênese em cada 
uma. Isto também é obtido pelas relações entre as formas encontradas 
em uma unidade. A drenagem, por seus padrões e anomalias típicos, 
bem como pelos regimes de seus componentes, revela condições de 
relacionamento com o clima e a geologia. O conjunto de mapas produ
zidos dentro do Projeto RADAMBRASIL- geológico, fitoecológico e 
pedológico - é igualmente superposto aos esboços preliminares Ao 
lado dos elementos cartográficos utilizam-se ainda as informações bi
bliográficas e aquelas colhidas nas operações de campo. De posse de 
todas essas informações, o relevo da Folha mapeada é subdividido em 
unidades. Os dados de campo podem permitir que outras informações 
geomorfológicas sejam acrescentadas a algumas delas. Busca-se, desse 
modo, a obtenção de um maior número de elementos diferenciais 
entre as unidades geomorfológicas, através das inter-relações de mui
tos indicadores. A adoção de múltiplos critérios para definir uma 
unidade geomorfológica decorre da insuficiência de se usar apenas um 
ou dois, que nem sempre são capazes de esclarecer, por si só, uma 
compartimentação adequada. A delimitação de uma unidade geomor
fológica é, pois, úm estudo detalhado que começa pelos dados de 
interpretação da drenagem e termina com a definição do grau de 
equillbrio morfodinâmico. Uma unidade geomorfológica não tem uma 
dimensão prefixada, mas evita-se ao máximo uma microcompartimen
tação, uma vez que ela é montada de forma que uma subdivisão em 
unidades menores seja posslvel, de acordo com as escalas e os objeti
vos da utilização. Após a divisão da Folha em unidades geomorfológi
cas, estas são enquadradas dentro de uma classificação taxonôm ica 
dos fatos geomorfológicos. 

A denominação das unidades geomorfológicas obedece, via de re
gra, à toponfmia regional, e quando esta não é significativa a referên
cia é feita pelos estudos do IBGE ou através de estudos regionais 
significativos. Essa denominação é precedida de termos geomorfológi
cos amplos tais como planície, planalto, dentre outros. No relatório 
essas unidades geomorfológicas são apresentadas em uma linguagem 
esencialmente descritiva, capaz de ser entendida facilmente pelos 
usuários. Nesta descrição não se mencionam a origem da unidade, sua 
evolução no tempo ou os processos morfogenéticos que a caracteri
zam. 

A parte seguinte do relatório - Evolução do Relevo- constitui 
um estudo essencialmente geomorfológico e mais detalhado. O assun
to pode ser abordado tanto do presente para o passado como ao 
contrário, dependendo dos resultados dos trabalhos de campo, das 
análises geomorfológicas dos mosaicos e das informações obtidas da 

bibliografia. A Evolução do Relevo inclui também um ordenamento 
racional das várias etapas da morfogênese, a natureza das formações 
superficiais, as constatações morfoclimáticas e suas conseqüências na 
organização do relevo. As unidades geomorfológicas podem ser toma
das como elementos de referência da evolução, mas isso não é neces
sariamente obrigatório. A linguagem é essencialmente técnica e os 
padrões são científicos. Nesta parte há uma distinção clara entre o que 
foi provado, o que é provável e o que é sugestão. Parte das conclusões 
da Evolução do Relevo é resultado de informações colhidas das dife
rentes fontes utilizadas, mas o principal está representado no mapea
mento ou deriva da interpretação dos mosaicos. 

A exploração conjunta dos mapas geológico, geomorfológico, pe
dológico e fitoecológico, todos do Projeto RADAMBRASIL, permite, 
pois todos estão baseados em imagens de radar, comparações que 
levam a conclusões paleoclimáticas. Não raro essas conclusões propi
ciam o estabelecimento de uma cronologia dos eventos geomorfoló
gicos. Na medida em que os estudos das formações superficiais forem 
sendo desenvolvidos, dados relativos à cronologia absoluta podem 
aumentar bastante o nível de conhecimento sobre o Quaternário brasi
leiro. 

Esse não é o único momento em que se integram os mapas da série 
Levantamento de Recursos Naturais. Por se tratar de um levantamen
to integrado, as consultas entre os técnicos dedicados a vários temas é 
permanente e a troca de informações é contínua, com uma crescente 
interação operacional e técnica. Essa segmentação entre parte descriti
va das Unidades Geomorfológicas e linguagem explicativa da Evolução 
do Relevo resulta de uma idéia básica do trabalho: torná-lo acessível 
aos diferentes usuários do mapa e do relatório. Para o público especia
lizado em Geomorfologia esta segmentação não interfere no entendi
mento das duas fases e a dificuldade de compreensão fica eliminada 
para os usuários não especializados. 

A Evolução do Relevo é uma parte do relatório que não serve 
apenas aos geomorfólogos. Ela é utilizada também como embasamen
to científico da sexta parte essencial do relatório, intitulada Aplica
ções da Pesquisa Geomorfológica Esta parte estuda, com base cientí
fica, as diferentes aplicações sugeridas pelas pesquisas realizadas. Pro
cura-se indicar aos planejadores e usuários quais os problemas existen
tes na área mapeada e os erros cometidos no uso do relevo, apontando 
caminhos para o adequado aproveitamento do mesmo. A variedade de 
problemas que estão relacionados à pesquisa geomorfológica é muito 
grande e, na medida do diagnóstico feito, todos eles referidos em 
linguagem técnica acessível a um público de especialistas de formações 
diferentes. A experiência tem demonstrado que a metodologia já 
exposta é adequada, com a imagem de radar e os trabalhos de campo 
funcionando como elementos apropriados para os estudos de Geomor
fologia Aplicada. São exemplos os controles geomorfológicos no tra
çado, abertura e conservação de estradas, a interferência na mineração 
aluvial ou coluvial e de jazidas de enriquecimento supergênico, as 
mudanças de sítios urbanos, a indicação de locais para a instalação de 
hidrelétricas, a exploração adequada dos relevos segundo suas caracte
rísticas para determinadas formas de ocupação do espaço, entre ou
tros. 

2.2.5 -Composição do mapa 

Dentro deste conjunto de conceitos, definições e materiais, o mapa 
geomorfológico elaborado pelo Projeto RADAMBRASI L pretende acu
mular o máximo de informações úteis a diferentes usuários e estabele
cer uma ligação direta entre a expressão cartográfica e a legenda Um 
grande volume de pesquisas tem sido feito nesta direção e outras estão 
em andamento para que o mapa represente com clareza as informa
ções que se deseja transmitir. 

O mapa-base, comum a todos os mapeamentos temáticos do Proje
to RADAMBRASIL, mostra a rede hidrográfica em azul e os elemen
tos planimétricos convencionais impressos em sépia. 

Sobre este fundo de mapa destacam-se conjuntos coloridos que 
representam as unidades geomorfológicas. O nome de cada uma pode 
ser identificado imediatamente no conjunto de retângulos (boxes) que 
se encontra empilhado na legenda. Agora, cada unidade geomorfoló
gica pode ser analisada individualmente. Esta análise revelará uma cor 
característica da unidade e tonalidades desta cor: a cor representa os 
relevos conservados e as tonal idades os relevos dissecados. Os relevos 
conservados são aqueles onde a erosão age com pouca intensidade, de 

GEOMORFOLOGIA/169 



modo que as formas aí contidas puderam ser conservadas desde tem
pos mais antigos que os atuais. Se um relevo tem, entre seus rios, uma 
distância inferior a 51 mm, medidos na imagem de radar a 1:250.000, 
isto significa que a erosão tem maior energia e pode trabalhar intensa
mente sobre o relevo. Ele é chamado de relevo dissecado 

Há apenas uma exceção: deposições de material como os terraços e 
as planícies podem ocorrer tanto nos relevos conservados como nos 
dissecados. Estas formas são mapeadas com tonalidades de amarelo 
As cores e tonalidades dão, assim, uma primeira ligação direta entre o 
mapa e a legenda. 

Além das cores e tonalidades há um segundo elemento distintivo 
entre as unidades geomorfológicas: a letra-símbolo, que é delimitada 
por uma linha (limite de forma de relevo) dentro de cada uma dessas 
unidades. Estas associações de letras são divididas em dois conjuntos, 
cada qual referente a uma cor ou a uma tonalidade. 

Dentro dos relevos conservados, logo, de uma cor, o conjunto se 
inicia por uma letra maiúscula seguida de letras minúsculas formando 
um código. Apenas três letras maiúsculas são utilizadas: S para as 
formas de relevo ligadas à estrutura, E para as formas de relevo ligadas 
à erosão e A para as formas de relevo relacionadas aos processos de 
acumulação. Após cada letra maiúscula seguem-se letras que dão o 
nome da forma e outras informações sobre ela. 

No segundo conjunto de letras-símbolo, o dos relevos dissecados, 
correspondentes às tonalidades, são usadas três letras minúsculas se
guidas de um dígito numérico composto, sempre, por dois algarismos 
As letras são a, c e t, significando, respectivamente: formas aguçadas, 
formas convexas e formas tabulares. 

Um conjunto de símbolos desenhados encerra tudo o que é repre
sentado no mapa geomorfológico. 

Cores, tonalidades, letras-símbolo de relevos conservados, letras
símbolo de relevos dissecados e símbolos têm sua correspondência na 
legenda, a qual está organizada de modo que o leitor possa conhecer o 
que foi mapeado, seja pela cor, seja pelas letras-símbolo. 

A legenda está montada em três conjuntos destacados uns dos 
outros: 
- Unidades Geomorfológicas e Distribuição Percentual das Formas de 
Relevo; 
- Formas de Relevo; e 
-Símbolos. 

O primeiro conjunto marca os nomes das unidades geomorfológi
cas tendo à direita dos mesmos as cores e tonalidades que correspon
de~ a cada unidade, limitadas por boxes e contendo as letras-símbolo 
das formas de relevo mapeadas Dentro de uma mesma unidade, os 
boxes estão empilhados das cores para as tonalidades Isto representa 
que os relevos conservados (cores) estão topograficamente mais eleva
dos que os dissecados (tonalidades) Este empilhamento de cores e 
tonalidades é feito para todas as unidades geomorfológicas de modo a 
representar um conjunto de hierarquia altimétrica das formas de rele
vo mapeadas. Evl\lltualmente, duas unidades podem ter a mesma posi
ção altimétrica, mas a distinção pelas cores continua a ser feita. Ainda 
dentro do primeiro conjunto da legenda pode-se notar que os boxes 
referentes a uma unidade geomorfológica estão um pouco separados 
dos boxes de outra unidade À direita dos conjuntos de boxes, e um 
pouco afastado deles, há um conjunto de linhas verticais e paralelas 
cuja distribuição obedece a uma escala logar(tmica. Sobre estas linhas, 
as cores dos boxes estendem-se da esquerda para a direita, formando 
um gráfico de barras que mostra a percentagem de cada forma de 
relevo mapeada. A extensão em km 2 de cada forma e o total da área 
da Folha marcado em km 2 completam o primeiro conjunto 

O segundo conjunto, denominado Formas de Relevo, está subdivi
dido em três partes: Formas Estruturais, Formas Erosivas e Formas de 
Acumulação. A finalidade precípua deste segundo conjunto é definir 
os códigos de letras-símbolo Assim, as formas estruturais, cujo código 
se inicia por S, seguido por outras letras, têm a tradução das letras 
feita claramente. Após a tradução segue-se uma definição padroni
zada, retirada do Referencial de Padrões de Imagem. A estes dois 
elementos pode-se acrescentar especificidades regionais. O tratamento 
é idêntico para as formas erosivas e para as formas de acumulação 

Um destaque precisa ser feito para as letras-símbolo compostas de 
apenas uma letra minúscula (a, c e t) seguida de um número de dois 
algarismos. Estas três letras e os dígitos numéricos correspondem à 
primeira tentativa de se determinarem as fácies de dissecação. Como a 
legenda é aberta, outras letras e outros números podem ser acrescenta-
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dos na medida em que o Referencial de Padrões de Imagem recolha 
mais pesquisa sobre o assunto. Ao nível atual de pesquisa sobre carto
grafia geomorfológica, o tema está representado dentro do subconjun
to Formas Erosivas sob dois pontos de vista: Tipos de Dissecação e 
IÍldices de Dissecação. 

Nos Tipos de Dissecação encontram-se as três letras básicas, a, c e 
t, com suas traduções, ou seja, formas aguçadas, formas convexas e 
formas tabulares, e suas definições 

Os (ndices de Dissecação estão representados em um quadro (F ig. 
2.1 ), onde são combinados dois tipos de informes: ordem de grandeza 
das formas de relevo (Fig. 2.2), com cinco classes medidas na imagem 
de radar, e intensidade de aprofundamento dos talvegues (Fig 2.3), 
avaliada qualitativamente e também representada por cinco classes 
Desse modo, as letras a, c e t vêm sempre acompanhadas de um 
número de dois algarismos. 

O tipo de modelado de dissecação interessa particularmente à con
servação das terras e águas, problema de suma importância no Brasil 
Com efeito, as unidades geomorfológicas intensamente dissecadas ofe
recem maiores probabilidades de escoamento torrencial das águas e de 
rápido desaparecimento dos solos. Elas necessitam de uma atenção 
especial dos planejadores, que devem prever a manutenção de uma 
cobertura vegetal tão densa quanto for possivel, para frear o escoa
mento e reter o solo. Se não se cumpre esta necessidade, estas unida
des podem ser destruídas muito rapidamente. Os dois parâmetros de 
maior importância para esta avaliação são o tipo de dissecação e a 
profundidade dos entalhes. Estas informações são retomadas quando 
se estabelece o mapa de utilização potencial da terra. Mas elas interes
sam também, diretamente, a todos os técnicos que são encarregados 
da implantação de vias de comunicação e de instalações urbanas e 
industriais. Eles devem levar em conta o grande perigo da ocorrência 
de escoamentos violentos, capazes de destruir ou danificar as obras 
instaladas e de acumular grandes quantidades de material perto dos 
leitos, se por uma razão qualquer se destrói a cobertura vegetal. 

O último conjunto da legenda corresponde aos símbolos geomor
fológicos. Estão organizados com os símbolos pontuais precedendo os 
símbolos lineares e impressos em cores diferentes Neste conjunto dois 
símbolos merecem destaque Inicialmente aquele referente às áreas de 
antropismo, dentro das quais se distinguiram: áreas u rbanizadas, que 
constarão do mapa básico, e áreas onde o homem exerceu alguma 
utilização do solo a ponto não só de modificar as formas de relevo, 
mas também de romper o equilíbrio ecológico e criar problemas rela
cionados ao meio ambiente 

O outro destaque está na representação das formações superficiais 
Elas deverão ser assinaladas por um simbolo pontual no mapa e a 
exploração das análises correspondentes é feita em relatório As for
mações superficiais, pela importância que têm na confirmação da geo
morfogênese, dão ao mapeamento um mais alto grau de certeza dos 
fatos mapeados. Isto só foi possível nas áreas extra-amazônicas devido 
à maior densidade da rede viária. Estes informes estão sendo estuda
dos não só a nível do material em si mesmo, mas também na área de 
fotointerpretação sobre a imagem de radar, de modo que seja possível 
a escolha dos pontos de coleta compatível com a escala 1 :1.000.000 
em que são apresentados os mapas geomorfológicos 
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2.3- EVOLUÇÃO DOS CONHECIMENTOS GEOMORFOLÓGICOS 

O levantamento bibliográfico efetuado para a FolhaSE.21 Corumbá e 
parte da Folha SE.20 revelou a existência de extenso número de 
textos sobre a área. Entretanto, a maior parte da bibliografia analisada 
refere-se a ciências afins à Geomorfologia, salientando-se os trabalhos 
de caráter fisiográfico e geológico. Esses, na maioria de âmbito regia· 
nal, são preferencialmente dirigidos à área de relevos residuais próxi
mo a Corumbá e ao relevo escarpado que constitui a borda oeste da 
Bacia Sedimentar do Paraná. Na última metade do século passado, a 
área em estudo foi alvo da atenção de investigadores, cujos trabalhos, 
embora reduzidos, mostram a preocupação com o reconhecimento da 
mesma, tendo em vista a possibilidade de sua ocupação As pesquisas 
sistemáticas foram incentivadas somente a partir de 1940, especial
mente as que se referiam às Ciências da Terra, onde os estudos regio
nais de Geologia, Geografia e Pedologia forneceram subsídios para as 
primeiras observações geomorfológicas da área. Esses estudos tiveram 
seu maior desenvolvimento na década de 1950, através do pioneirismo 
do geólogo Fernando Flávio Marques de Almeida. Na última década, 
nota-se maior preocupação com os aspectos geomórficos do Pantanal 
Mato-Grossense e sua dinâmica, através dos trabalhos de Braun ( 1977), 
Sánchez ( 1977) e Ramalho ( 1978), que trouxeram valiosas contribui
ções para o presente mapeamento. 

A análise do levantamento bibliográfico para a presente Folha foi 
feita com base na compartimentação do relevo em unidades geomor
fológicas, partindo-se das idéias iniciais a respeito da área, numa se
qüência que permite avaliar a soma de trabalhos elaborados, caracteri
zando os diversos conjuntos no contexto regional 

A área plana onde se localiza a cidade de Corumbá, e que a norte e 
a sul desta aloja uma série de relevos residuais, tem despertado o 
interesse de vários pesquisadores para sua individualização Há uma 
grande preocupação com sua gênese, estrutura e datação de seus sedi
mentos. Almeida (1959), procurando explicar a gênese do conjunto 
de "morrarias" que constituem o maciço de Urucum, atribui como 
causa o tectonismo. Esse autor concluiu que o conjunto de relevos 
residuais limitados por escarpa de falha resultou de restos de uma 
plataforma muito antiga e provavelmente fraturada durante o Terciá
rio Superior, no clímax da Orogenia Andina. Valverde (1972) obser
vou que, apesar de Corumbá estar situada na superfície rebaixada da 
região, o sítio da cidade constitui uma rampa suave Nesse mesmo 
trabalho, o autor confirma a proposição anterior de Almeida (apud 
Valverde, 1972), de que o sítio seria um pedimento Almeida (1944), 
estudando as jazidas de ferro e manganês nas "morrarias" vizinhas a 
Corumbá, constatou a presença de um espesso pacote de metassedi
mentos, inserindo-o na série Jacadigo, para a qual aponta a idade 
siluriana. Almeida (1965), revisando a estratigrafia da área, concluiu 
que o Grupo Jacadigo é um depósito local Valverde (1972) confirma 
a identificação daquele autor, quanto à presença de um depósito cal
cário de tufos travertinos (Formação Xaraiésl, sustentando a escarpa 
que liga a cidade de Corumbá ao porto Almeida (1965) inclui o 
Maciço de Urucum e os relevos residuais próximos na vasta faixa 
correspondente ao Geossinclfneo Paraguaio. Considera-a uma unidade 
geotectônica pré-siluriana, à qual pertencem formações detríticas e 
carbonatadas (em parte metamórficas). Valverde (1972), observando 
os relevos residuais, concluiu que a sucessão de morros isolados consti
tui autênticos inselbergs, cujos pedimentos acabam por formar as baja
das, caracterfsticas de clima desértico Moreira (1977) constatou que 
o morro do Urucum (que juntamente com os outros compreende o 
Maciço do Urucum) constitui um bloco de relevo I imitado por escar
pas em linha de falha, paralelas à rede rle falhas e fraturas predomi
nantes na região Outrossim, concluiu que o intenso falhamento origi
nou profundos vales que atuam no sentido de dividir a unidade do 
maciço, fracionando-o em diversos residuais As imagens de radar acu
saram a presença do falhamento, que foi constatado em operação de 
campo. Porém, no caso do conjunto serrano localizado a norte de 
Corumbá, não se verificou a existência do fato Nenhum dos autores 
mencionados referiu-se, contudo, ao conjunto de relevos residuais po
sicionado a norte de Corumbá e que, neste mapeamento, faz parte dos 
Planaltos Residuais do Urucum-Amolar. 

A área elevada, caracterizada por um grande bloco de relevo e que 
se desdobra em dois compartimentos, posicionada a noroeste da Folha 
(serra de Santa Bárbara), foi alvo de estudo de alguns autores que se 
interessaram por sua denominação, morfoestrutura e litologia. Almei-

da (1964), analisando o relevo serrano do Centro-Oeste de Mato Gros
so referiu-se a ela como serra do Aguapeí, incluindo-a junto às serras 
d~ Santa Rita, São Vicente e Ricardo Franco, dentre as principais, na 
unidade geomorfológica, por ele denominada Província Serran~ do 
Alto Guaporé. Figueiredo & Olívatti (1974), estudando a mesma area, 
constataram que aquelas serras possuem morfologia de cuestas com 
mergulhos suaves para leste (Aguapeí e São Vicente) e para oeste 
(Ricardo Franco). As demais constituem cristas alinhadas na direção 
NO-SE. Esses autores, estudando a litologia da área, identificaram 
três unidades litoestratigráficas, denominando-as Unidade Aguapeí. 
Olivatti & Ribeiro Filho (1976) correlacionaram a Unidade Aguapeí 
ao Grupo Jacadigo, deduzindo que este grupo pode mesmo constituir 
um prolongamento, para noroeste, daquele. Kux, Brasil e Franco 
(1979), na Folha SD.20 Guaporé, identificaram um conjunto de rele
vos residuais distribuídos nas Folhas contíguas a leste e sudeste, cir
cundados pela Depressão do Guaporé. Os autores correlacionaram as 
formas de relevo às litologias sedimentares da Unidade Aguapeí, con
cluindo pela existência de um relevo cuestiforme. No presente mapea
mento, o relevo serrano principal constitui a serra de Santa Bárbara, a 
qual faz parte de um conjunto serrano denominado Planaltos Resi
duais do Alto Guaporé. A serra de Santa Bárbara também apresenta 
aqui a correspondência morfolitológica observada por Kux, Brasil e 
Franco (op cit.). Com efeito, a compartimentação topográfica do 
relevo reflete as diferenças estratigráficas referidas por Figueiredo & 
Olivatti (1974), as quais conespondem, no mapa geológico anexo, ao 
Grupo Aguapeí. 

Os relevos planaltinos da borda oeste da Bacia Sedimentar do Para
ná têm merecido a atenção de pesquisadores, que consideraram a área 
como uma unidade geomorfológica, localizada no Estado de Mato 
Grosso. As preocupações sempre foram com a delimitação, aspectos 
gerais da geomorfologia e tectônica. Assim, procurando delimitar e 
caracterizar as principais formas de relevo, Fonseca ( 1880) menciona 
as escarpas que se elevam sobre a Depressão do Rio Paraguai (a leste), 
conhecidas como serra das Divisões. Seus contrafortes recebem denomi
nações locais de São Lourenço, São Jerônimo, ou Canastra, e Ronca
dor, agrupadas pelos cartógrafos da época como serra Geral. O mesmo 
autor indentificou-as como um conjunto de cristas que atravessa a 
"Província" de Mato Grosso de NO-SE, constituindo uma linha diviso
ra das águas das bacias Amazonas-Prata Almeida (1948), em um 
trabalho de âmbito regional, refere-se aos "Planaltos do Grande Divi
sor" onde reconhece três unidades geomorfológicas: Planalto dos 
Alca~tilados, Planalto do Rio das Mortes e Planalto do Roncador 
Essa definição vem reforçar as observações de Fonseca ( 1880), quan
do identifica o "Planalto Divisor das Bacias do Amazonas-Prata". 
Nesse trabalho, Almeida (1948) localiza o "Planalto dos Alcantilados" 
logo a sul do paralelo de Campo Grande, estendendo-se até o Alto Rio 
São Lourenço. Define-o como uma área onde as disposições estrutu
rais são essencialmente comparáveis à borda oriental da Bacia Sedi
mentar do Paraná, nos estados sulinos Em decorrência dessas disposi
cões o relevo é marcado por cuestas paralelas à orla dos derrames 
basáÍticos. Mais tarde, Almeida (1949), em análise mais acurada, cor
relaciona a litologia para explicar a gênese do relevo Nesse trabalho, 
comenta que, em ambas as bordas da Bacia Sedimentar do Paraná, as 
cuestas mais externas são formadas pelos arenitos Furnas Em Mato 
Grosso, afirma o autor, esses arenitos repousam sobre uma peneplaní
cie pré-devoniana, talhada em rochas pré-cambrianas. Formam longa 
cuesta, que se dirige da região, logo a norte de Cuiabá, para ESE, 
contornando a alta bacia do rio Aricá-Mirim Volta-se então para sul, 
desaparecendo nas nascentes do rio Negro, onde os arenitos perm i anos 
transgridem sobre os terrenos pré-devonianos. Acrescenta o autor que 
essa cuesta tem cerca de 570 km de extensão, em sua frente voltada 
para oeste, chegando a se elevar de 500 a 600 m, sobre o nível médio 
da "Baixada Paraguaia", cuja altitude varia de 100 a 250m em Mato 
Grosso. Quanto aos Arenitos Aquidauana, o autor relata que eles 
constituem em Mato Grosso e Goiás um grande planalto, desfeito em 
"belos planaltos tabulares", o Planalto dos Alcantilados (Almeida, 
1948), que contorna a borda dos derrames basálticos Atribui este 
relevo ao entalhe de uma frente de cuesta, hoje muito descontínua, 
desfeita pela erosão de importantes rios. Almeida (1954) volta a refe
rir-se ao Planalto dos Alcantilados, afirmando que se trata de um 
planalto esculpido em sedimentos arenosos da Série Aqu idauana, que 
sustenta as áreas interfluviais mais elevadas. Relata também que os 
interflúvios neste planalto ainda não atingiram o estágio de maturida-
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2- >250m .;; 150m 

4- > 1.750m ~ 3.750m 

Pon:l o definiçO'o dos Índices de I o 5 poro o ordem de 9rondezo dos formos de dis· 
secoçóo, foi possJY.el o medfçÓo direta dessas formoo;. de relevo nos mosaicos semi
controlados de rodor o t- 250.000. 

Fig. 2.2 - Padrões de imagens de radar para ordem de grandeza das lormas de dissecação. 
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3- Mediano 

5- Muito forte 

2- F r aca 

4- Forte 

A intensidode do entalhe do drenooem foi quolifícodo, uma vez que n"o é po•sível, 
al6 o alllol aproveitamento da imagem de radar o 1:2~000, chegar a esiObelecer 
me <idos verticoi•. 

Fig. 2.3- PadrOes de imagens de radar para intensidade de aprofundamento· da drenagem. 
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de e que os rios são apenas agentes de erosão e transporte, não apresen
tando terraços e planlcies fluviais. Almeida ( 1959) aponta a configura
ção periclinal da Bacia Sedimentar Paranaica, cujos derrames de lavas 
ocupam a mesma disposição, conferindo ao planalto basáltico um 
vasto alinhamento de cuestas, o que possibilita a ocorrência de uma 
sucessão de escarpas abruptas ou degraus escalonados, mais ou menos 
disfarçados, com desníveis até de 200m, em relação às terras margi
nais. Com relação à tectônica da Bacia Sedimentar do Paraná, alguns 
pesquisadores se dedicaram a esse aspecto, observando reflexos de tal 
fenômeno de modo muito marcante na borda ocidental da bacia 
Assim, Almeida (1956) afirma que os movimentos muito rápidos na 
borda oeste da bacia, que culminaram com o aparecimento da Depres
são do Paraguai, impediram que a drenagem procedente de oeste man
tivesse seus cursos no traçado original. Para Beurlen (1956), a conse
qüência do tectonismo fez-se notar principalmente na escarpa cristali
na da serra do Pantanal, quase em nada modificada pela erosão dos 
rios. Quanto à gênese da Bacia Gondwana do Paraná, vários estudiosos 
se preocuparam em explicá-la. Almeida ( 1959) menciona que, apesar 
dos conhecimentos incipientes sobre a paleogeografia da Bacia do 
Paraná, na sua borda oeste, em Mato Grosso, ocorrem sedimentos 
paleozóicos, que no Devoniano Inferior caracterizaram uma vasta ba
cia intracratônica, representando um tlpico autogeossincllneo. Loczy 
& Ladeira ( 1976) definiram-na como uma complexa fossa tectônica, 
de forma elipsoidal, com eixo maior, de direção NNE-SSO, encravada 
no escudo pré-cambriano (de Minas Gerais, Mato Grosso, São Paulo, 
Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina). Para 
esses autores, embora durante muito tempo essa bacia tenha sido 
considerada uma geossinclinal, tal idéia deve ser reavaliada, porque 
após seu preenchimento (pós-taconiano) não foi afetada por nenhum 
dobramento regional, fato que a caracteriza como uma complexa fos
sa tectônica. Em contraposição, Moreira ( 1977) considera essa bacia 
como uma vasta sinclinal de eixo ondulado, dirigido para NNE-SSO, 
perdendo altitude para SSO, onde mergulha sob a sedimentação ceno
zóica dos Pampas, na Argentina. 

Um outro aspecto do relevo na presente Folha é sua rede de drena
gem. Almeida (1956) salienta a interferência tectônica para explicar a 
ausência de entalhes conseqüentes nas cuestas ocidentais da bacia Pa· 
ranaica. Esses entalhes, afirma o autor, só existem a leste e a norte, 
onde as áreas periféricas se mantêm elevadas. Ab'Sáber ( 1972) traçou 
um paralelismo entre a drenagem conseqüente da citada bacia, na mar
gem oriental, e a da margem ocidental. Observou que, enquanto na 
primeira os rios transpõem as escarpas arenito-basálticas em passagens 
epigênicas, formando percées, na segunda as escarpas se comportam 
como divisores de águas entre a depressão e o planalto Aí, a partir das 
frentes de cuesta de Maracaju, o relevo se desdobra através de suces
sivas escarpas menores e mais externas, onde se destaca vasta treliça de 
rios ortoclinais e anaclinais Segundo Penteado (1974), aspercées são 
abertas não apenas por rios cataclinais, podendo se originar também 
por erosão regressiva nas frentes de cuesta, através de rios anaclinais 
Estes correm em sentido contrário ao mergulho das camadas, origi
nando percée~ anaclinais, que propiciam à cuesta um aspecto festona
do. No p1 esente mapeamento, a borda ocidental da Bacia Sedimentar 
do Paraná, correspondendo ao Planalto dos Alcantilados de Almeida 
(1948), engloba três unidades geomorfológicas, ou seja, Planaltos dos 
Guimarães, do Taquari-ltiquira e de Maracaju-Campo Grande, cuja 
divisão é vinculada aos parâmetros de similitude de formas, altimetria 
relativa e traços genéticos comuns 

Na porção setentrional da Folha SE.21 Corumbá e parte da Folha 
SE 20, salienta-se um conjunto serrano, formado por serras alongadas, 
delineando grande arco, cuja concavidade está voltada para sudeste. 
Essa feição é denominada por diversos autores de Província Serrana e 
foi alvo de vários estudos. Assim, para Ab'Sáber (1954), esses dobra
mentos antigos que se estendem a partir do Planalto dos Parecis, na 
Folha contígua a norte, até o pantanal, tendo no presente mapeamen
to seu terminal sudoeste, são classificados como um relevo do tipo 
jurássico, porém atípico, correspondendo a um sistema de dobras pa
leozóicas. Almeida ( 1964) refere-se à Província Serrana como um sis
tema de serras paralelas, de idade paleozóica, configuradas por dobra
mentos e falhamentos de camadas aren(ticas e dolom(ticas, separadas 
por longos vales alojados em sinclinais Afirma que, embora de caráter 
tectônico, tal relevo não teve origem diretamente das deformações, 
porém foi exumado pela erosão, que retirou os sedimentos detdticos 
arenosos que recobriam as camadas deformadas. Confirma ainda que 
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as dobras são topograficamente mais elevadas a sudoeste do que a 
nordeste, assim como o são mais no setor oriental do que no ociden
tal. Em conseqüência deste fato, cristas monoclinais resultantes da 
inversão do relevo, nas anticlinais não falhadas, são mais importantes a 
sudeste do que a noroeste da província, assim como em seu setor 
meridional. Pela mesma razão, o relevo calcário apresenta-se continua
mente na borda oriental da unidade, enquanto que na ocidental ele só 
aparece nas zonas de mais importantes falhamentos. Classifica o relevo 
da Província Serrana como do tipo apalachiano, baseando-se na estru
tura, morfologia, origem e evolução, em oposição às afirmações de 
Ab'Sáber (1954). Hennies (1966), mantendo a titulação de Provlncia 
Serrana proposta por Almeida (1964), posiciona-a, estruturalmente, 
numa faixa de transição de plataforma instável de geossincl(neo Para
guaio. Confirma que, apesar de seu caráter tectônico, esse relevo é 
resultante da destruição de uma cobertura sedimentar pretérita, que 
cobria toda a área, resultando na exumação da antiga superfície. Luz 
et alii (1978), estudando a Província Serrana, retomam as idéias ante
riores, verificando que o relevo dobrado em braquianticlinais e bra
quissinclinais é nitidamente marcado por grandes falhamentos inversos 
e/ou de empurrão, e d() deslocamento horizontal Observaram que 
toda a borda sul, sudoeste e sudeste da unidade apresenta-se escarpada 
devido a falhamentos inversos. Identificaram na região formas resul
tantes de fenômenos cársticos, como canyons, grutas, hum e karr. 

Ross & Santos ( 1982), ao analisarem a Provlncia Serrana, identifi
caram trechos onde a topografia refletia diretamente as condições 
estruturais, como ocorre nos relevos tipo jurássicos, e trechos onde a 
erosão interferiu mais, invertendo o relevo. Porém, mais que isto, os 
autores verificaram que as características mais evidentes do conjunto 
são: o paralelismo das cristas, o truncamento do topo e a existência de 
uma drenagem de padrão em baioneta, secionando sedimentos cretáci
cos do Grupo Parecis, depositados sobre uma superfície aplanada, fato 
até então sem registro no Pais Como a presença de uma cobertura 
cretácica sobre a superfície aplanada constitui uma das principais 
características dos Montes Apalaches norte-americanos, aqueles auto
res consideraram a Província Serrana como um relevo tipicamente 
apalachiano, que foi ratificado neste mapeamento. 

A superfície aplanada, que contorna as áreas planaltinas localiza
das a norte e a leste e os residuais a sul e a oeste da Folha em apreço, 
mereceu a atenção de vários pesquisadores. Entretanto, a superHcie 
que ladeia os relevos alçados no noroeste da Folha foi muito pouco 
estudada. Referindo-se a esta, Ribeiro Filho & Figueiredo (1974) 
constataram tratar-se de uma área rebaixada e alagada, onde ocorrem 
processos de sedimentação na Bacia do Alto Guaporé, denominando-a 
"Baixada do Guaporé". Para esses autores, a referida área é semelhan
te ao Pantanal do Rio Paraguai, porém a única diferença é que, en
quanto neste predominam os processos de acumulação, naquela pre
dominam os processos erosivos. Pinto Filho et alii (1977) identifica
ram na área um pediplano que fez recuar as escarpas dos Parecis, 
isolando relevos residuais, que Kux, Brasil e Franco (1979) denomina
ram de Planaltos Residuais do Alto Guaporé. Melo, Costa e Natali 
Filho (1978) referiram-se à área como Pediplano Centro-Ocidental 
Brasileiro, reconhecendo a existência de uma fase erosiva, que atribuí
ram ao Neopleistoceno. Kux, Brasil e Franco (1979) confirmaram o 
mesmo fato, porém acrescentaram à gênese da área interferências de 
natureza tectônica e redefiniram sua titulação, passando a denominá
la de Depressão do Guaporé, o que será mantido neste relatório. 

A norte da Folha SE.21 Corumbá e parte da Folha SE 20 é mar
cante a presença da superf(cie pediplanada que se estende dos Planaltos 
Residuais do Alto Guaporé até os limites ocidentais da Provlncia Ser
rana Esta área foi objeto de estudo de alguns pesquisadores. Almeida 
(1964) reconhece nesta área a "Baixada Paraguaia", posicionando-a 
topograficamente a n(veis inferiores a 400 m de altitude Estrutural
mente descreve-a como um sinclinório, cujas camadas apresentam-se 
onduladas, e sua borda ocidental mostra afloramentos resistentes das 
Formações Araras e Raizama. Figueiredo & Olivatti (1974) confirma
ram a definição de Almeida (1964), classificando a "Baixada Para
guaia" como um grande sinclinório, entre a serra do Padre Inácio (a 
oeste, na Folha contígua a norte) e a Provlncia Serrana (a leste), cujo 
eixo é o rio Paraguai Para aqueles autores, a área corresponde a uma 
depressão que vem sofrendo processo de entulhamento desde o come
ço do Quaternário e atualmente está em fase de rejuvenescimento 
Ribeiro Filho et alii (1975) também adotam a denominação de Almei
da (1964), caracterizando-a como planície coberta por sedimentos 



arena-argilosos da Formação Pantanal. No presente mapeamento, a 
área descrita integra a Depressão do R i o Paraguai. 

Na porção setentrional da área mapeada, entre a Província Serrana 
(a oeste) e o alinhamento de cristas da serra dos Coroados (a leste), a 
superfície pediplanada descrita anteriormente continua com direção 
norte-sul, na periferia da borda oeste da Bacia Sedimentar do Paraná. 
O primeiro trecho desta superfície foi alvo da atenção de Almeida 
(1949), que a denominou de "Peneplanície Cuiabana", tendo-a carac
terizado como uma superfície de erosão senil, esculpida em rochas 
metamórficas da Série Cuiabá. Almeida ( 1954) salienta, como princi
pal característica, seu avançado estado de evolução geomórfica, con
quanto tenha observado que atualmente já existe sobre a citada super
fície uma retomada de erosão Refere-se também ao fenômeno de 
intensa laterização que aí ocorre. Atribui ao rejuvenescimento dessa 
superfície idade pleistocênica, anterior ao aluvionamento do pantanal, 
cuja sedimentação ainda hoje se processa e transgride sobre ela Almei
da (1964), reavaliando os trabalhos anteriores, propõe a denominação 
de "Baixada Cuiabana", em substituição à Peneplanície Cuiabana Se
gundo o autor, a baixada foi elaborada na bacia do rio Cuiabá, estando 
suas feições vinculadas a processos erosivos atuantes em rochas meta
mórficas heterogêneas. Para Ross & Santos (1982), as Depressões 
Cuiabana e do Alto Paraguai constituem subunidades (não cartografa
das) de uma unidade mais ampla, que denominaram Depressão do Rio 
Paraguai. Consideraram que a mesma foi aberta no Pleistoceno, elabo
rada a partir do nível de base dos Pantanais Mato·Grossenses. 

A vasta planície do rio Paraguai, que aloja áreas distintas de acu
mulação inundável, tem sido objeto de pesquisas de diversas nature· 
zas. Paiva & Leinz (apud Pereira, 1944) identificaram o Pantanal de 
Mato Grosso, inserindo-o nas sub-bacias dos rios Guaporé e Paraguai, 
entre as latitudes de 12° e 22° sul, abrangendo uma área inundável que 
consiste em um sistema hidráulico natural de compensação e vazão 
Para Rondon (apud Pereira, 1944), as variações florística, fitofisionô· 
mica e topográfica justificavam a existência de diversos pantanais, 
dentre os quais reconheceu de norte para sul: Pantanal do Cuiabá, do 
São Lourenço, do Taquari, do Rio Negro, do Aquidauana, do Miran
da, de Corumbá, do Nabileque, do Tererê e do Rio Apa 

Poucos pesquisadores preocuparam·se em analisar o uso do termo 
pantanal para definir a área. Assim, Stefan (1964) observa que, em 
Mato Grosso, pantanal não é sinônimo de pântano, terreno brejoso, e 
sim de vasta planície, bem drenada, sujeita a inundações periódicas do 
rio Paraguai e seus afluentes. Sánchez ( 1977) também considera o 
termo pantanal inadequado para designar essa área da Bacia do Alto 
Paraguai Souza (apud Sánchez, 1977) propôs diferentes titulacões 
para a área, designando-a como: a "Grande Planície do Sudoest~ de 
Mato Grosso", a "Grande Planície do Médio Paraguai", ou ainda a 
"Grande Planície Central Americana". Sánchez (1977), atribuindo 
maior abrangência à morfodinâmica regional, preferiu chamar a área 
de "Grande Depressão da Alta Bacia do Rio Paraguai". 

Neste mapeamento, manteve-se o termo tradicional, apenas ade
quando o fato de existirem diferentes fisionomias, como já o havia 
previsto Rondon (apud Pereira, 1944). Incluíram-se também as áreas 
de aluviões diretamente relacionadas às faixas de deposição marginal 
aos principais rios, resultando Planícies e Pantanais Mato-Grossenses 

A origem da vasta planície pantaneira foi estudada por vários pes
quisadores. Almeida (1959) identificou essa área como uma unidade 
recente, fruto de abatimentos cenozóicos, ocorridos no interior dos 
continentes, que acompanharam e sucederam a orogenia andina De
fine a área como uma zona baixa, de intensa sedimentação, com estru
tura complexa, onde se podem distinguir, ao lado dos pantanais, ou
tras feições nas partes topograficamente mais elevadas Com exceção 
do pantanal, as outras são dominadas por formas esculturais, cujas 
feições estão ligadas à estrutura geológica. Sánchez (1977) caracteriza 
a região como vastíssima depressão, cuja declividade é inferior a 
0,03%, onde um pacote sedimentar quaternário sugere o que parece 
ser uma fossa tectônica Moreira (1977), analisando as hipóteses levan
tadas, concorda com seus predecessores ao concluir que a vasta planí
cie é caracterizada como uma fossa tectônica recente e que somente 
como tal poderia permitir a instalação de uma rede de drenagem de 
tamanhas proporções, como sobre um pacote sedimentar quaternário 
tão espesso. 

Alguns autores, sobretudo na última década, procuraram descrever 
e explicar as principais feições geomórficas, inseridas na vasta depres
são pantaneira. Estudando as formas de relevo na região, Sánchez 

(s.d.) identificou uma série de unidades de paisagem, vinculadas à 
diversidade de solos, vegetação e morfologia, que integram geralmente 
uma associação mais ou menos completa de unidades geomórficas. A 
partir daí, procurou analisar os numerosos sistemas internos do pan
tanal e suas inter-relações, que são determinadas pelo grau de um idade 
específico e pelos organismos que nelas se desenvolvem, podendo ser 
interpretadas como limites de ecossistemas. Assim, o autor reconhe· 
ceu as "cordilheiras", as quais denominou de cordões, como formas 
relituais de uma dinâmica mais enérgica que a atual, constituindo 
diques marginais. Essa feição, ao lado das planícies de inundação, é 
caracterizada pelo autor como formas positivas de relevo. Os canais 
com água permanente, rios, canais com escoamento temporário ou 
"corixos", leitos ou vias de escoamento temporários ou "vazantes" ~oJ 
as lagoas ou "baías", denominadas de cubetas, são definidos como 
formas negativas de relevo. A morfologia do pantanal, segundo obser
vação de Sánchez (1977). está na dependência de fatores altimétricos 
relativos, que respondem pelos espraiamentos aluviais e pela intensi· 
dade de alagamento em áreas distintas Identifica na região três situa
ções morfológicas bem diferenciadas: "terras de maior altitude", que 
compõem uma ampla faixa, vizinha à borda da bacia, nos seus limites 
norte, leste e parte do sul, onde verificou o desenvolvimento de um 
tipo de deposição superficial que tende a se concentrar em coletores 
de relativa importância; e "terras de altitude intermediária" ou áreas 
de bordas simultâneas, com terras altas e baixas. Aí o gradiente dos 
rios diminui, os vales se tornam pouco profundos, dando lugar a am
plas planícies de inundação e "terras baixas", que ocupam posições 
centrais, centro-ocidentais e sul-ocidentais da Bacia do Alto Paraguai, 
no Brasil. Braun (1977), estudando o cone ou macroleque aluvial do 
rio Taquari, define-o como resultado de um processo erosivo violento 
e rápido ocorrido no passado, na parte alta da bacia deste rio, com o 
conseqüente carreamento do material trazido pelas águas, para a área 
situada a partir das escarpas Aponta condições climáticas diferentes 
das atuais, ocorridas possivelmente no final do Pleistoceno e princí· 
pios do Holoceno. No mesmo trabalho, o autor identificou na área 
correspondente ao macroleque do Taquari sete feições geomorfoló
gicas diferenciadas, associando os fatores topográficos e a distância 
dos cursos fluviais à gênese de cada feição Identificou, entre estas, 
uma área influenciada por fenômenos fluviocársticos, admitindo ocor
rer ai um relevo cárstico sotoposto aos depósitos quaternários Rama
lho (1978) elaborou um trabalho sobre a compartimentação morfoló
gica do Pantanal Mato-Grossense, identificando cinco unidades geo
morfológicas, dentre as quais se destaca a Planície do Paraguai-Gua
poré. A planície é formada pelas "baixadas" do rio Guaporé, do rio 
Paraguai e afluentes deste, onde vários níveis de terraços se sobre
põem. Estes, segundo o autor, são resultantes do último ciclo erosivo 
que rebaixou a região e são caracterizados por áreas de sedimentação 
fluvial e áreas de pedimentação. Os sedimentos fluviais estão dispostos 
em cinco níveis de terraços. Confrontando o mapa executado pelo 
citado autor com o presente mapeamento, verificou-se uma certa cor
respondência morfológica. As áreas por ele definidas como TO e T1 
correspondem, grosso modo, a área de acumulação inundável do tipo 
Aai3 (fortemente inundável) ou a planície fluviolacustre (Apflt. Do 
mesmo modo, as áreas descritas como T2 e T3 ajustam-se às aqui 
definidas como áreas de acumulação inundáveis do tipo Aai 1 (fraca· 
mente inundáveis) e Aai2 (medianamente inundáveis). Contudo, Ra· 
malho (op cit.) incluiu na compartimentação da área a região planalti· 
na circunvizinha. 

Neste relatório as áreas de relevo elevado circunvizinhas compre
endem unidades geomorfológicas à parte Também não se utilizou o 
termo terraço, aplicado por aquele autor, porque, em uma área de 
dinâmica fluvial muito complexa e pouco conhecida, onde há coalescên
cia de aluviões diversas e onde os processos pluviais interferem na 
fisionomia da paisagem, considerou-se bastante difícil vincular deter
minado terraço a um rio específico. Em decorrência, optou-se pela 
utilização de um termo mais abrangente: áreas de acumulação inundá
veis- Aai. 

As cheias do rio Paraguai têm sido objeto de investigações Lever
ger ( 1862) constatou que as cheias do Paraguai, a jusante das grandes 
lagoas (Uberaba, Gaíba e Mandioré), são mais tardias em relação ao 
norte da bacia e em julho alcançam sua maior altura Serra (1844) 
identificou que os relevos residuais posicionados no oeste da Folha 
SE.21 Corumbá e parte da Folha SE.20 são os únicos lugares emersos 
nas épocas de cheias do rio Paraguai. Rondon (1933) observou o 
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comportamento do rio Negro em época de estiagem. Suas observa
ções, efetuadas a partir da fazenda Rio Negro, revelaram que o rio se 
perdia em um "brejão", sendo impossivel reconhecer o seu leito. Con
tudo, continuando suas observações no per iodo das águas, pôde veri
ficar o leito normal do rio e notou que para ele convergiam outras 
"bocas", como aquelas do Abobral, do Negrinho e do Vermelho. Esse 
fato levou-o a questionar a origem dos mencionados cursos: se não 
seriam todos oriundos das águas do rio principal (Negro), que desapa
receu por infiltração. Concluiu afirmando: "Acontece com o Negro o 
fenômeno comum a todos os rios de planicie, tornam-se vasos comu
nicantes ao longo do relativo paralelismo, tal como acontece com os 
rios Japurá e Solimões, na bacia Amazônica". 

Segundo constatações do Departamento Nacional de Obras de Sa
neamento (Brasil. DNOS, 1974), na grande planicie do pantanal há 
trechos de rios mais baixos do que as planicies da "baixada", que 
dominam o esquema de drenagem de superflcie e são também prova
velmente mais baixos do que a drenagem subsuperficial. Esse aspecto 
é encontrado: no rio Paraguai (desde Porto Conceição à confluência 
do rio Apa); no rio Piquiri e baixo curso do rio Cuiabá; e no rio 
Negro. 

Em contraposição, os rios São Lourenço e Taquari apresentam 
suas planicies em nível topográfico mais elevado do que o piso geral 
do relevo da região pantaneira. Desse modo, eles não atraem tributá
rios. Ao contrário, caracterizam uma drenagem divergente. 

Em posição mais complexa, encontram-se segmentos dos rios Para
guai, Cuiabá e Miranda, que, por vezes, recebem afluentes em uma 
margem e apresentam drenagem defluente em outra Alvarenga et ali i 
(1980) observaram que o declive leste-oeste, na região pantaneira, é 
mais acentuado do que no norte-sul, concluindo que as águas dos 
afluentes chegam ao eixo norte-sul do rio Paraguai com maior energia 
do que sua capacidade de escoamento. Essa diferença entre os dois 
gradientes topográficos provoca o constante alagamento da área. Afir
maram ainda que as inundações da área decorrem mais do volume de 
água trazido pela rede de afluentes do rio Paraguai, aliado à fraca 
declividade do terreno e tipo de solo, do que pela pluviosidade em si. 

No presente mapeamento, toda a área pantaneira foi entendida 
como uma superflcie de agradação da fase de pediplanação neopleisto
cênica. A atuação de uma dinâmica fluvial contemporânea obliterou 
em grande parte esse aspecto. E em função dessa dinâmica estabelece
ram-se as diferentes áreas de acumulação inundáveis (Aai) e os diver
sos pantanais definidos na área, confirmando, em parte, o que pressu
punham Rondon (1933) e, sobretudo, Sánchez (1977). 

Os detalhes sobre a dinâmica fluvial da área serão analisados no 
capítulo Evolução do Relevo. 

2.4- UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS 

A similitude de formas de relevo e seu posicionamento altimétrico 
relativo, aliados a condicionantes de natureza estrutural, litológica e a 
traços genéticos comuns, constituem os elementos básicos para a defi
nição de unidades geomorfológicas, no Projeto RADAMBRASIL. Es
ses parâmetros permitiram o reconhecimento de dez unidades, na área 
mapeada, a saber: Planaltos Residuais do Urucum-Amolar, Planaltos 
Residuais do Alto Guaporé, Planalto de Maracaju-Campo Grande, 
Planalto do Taquari-ltiquira, Planalto dos Guimarães, Província Ser
rana, Planalto da Bodoquena, Depressão do Rio Paraguai, Depressão 
do Guaporé e Planícies e Pantanais Mato-Grossenses Algumas delas 
foram identificadas e definidas no presente mapeamento. Outras cons
tituem prolongamentos de áreas contíguas, mapeadas anteriormente 
por este mesmo Projeto. Portanto, são mantidas nesta Folha as titula
ções iniciais. A unidade Planalto da Bodoquena é identificada com o 
objetivo de homogeneização de mapeamento com a Folha vizinha 
(SF.21 Campo Grande), mas a nível de relatório é inclusa na Depres
são do R i o Paraguai. 

2.4.1 - Planaltos Residuais do Urucum-Amolar 

Definida neste mapeamento, a unidade compreende dois conjuntos de 
relevos residuais, posicionados no extremo ocidental da Folha, na 
região fronteiriça com a Bolivia. 

O primeiro conjunto localiza-se a sul da cidade de Corumbá, cor
respondendo à porção meridional do planalto, e dele fazem parte as 
morrarias do Urucum, de Santa Cruz, de São Domingos, Grande, do 
Rabichão e da Tromba dos Macacos que constituem o Maciço de 
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Urucum (Fig. 2.4). A sul e oeste deste destacam-se as morrarias do 
Zanetti, do Albuquerque, do Saiutã, do Aguaçu, Peladas e do Mu
tum-Jacadigo (entre o Brasil e a Bolivia). 

O segundo conjunto, cor respondendo à porção setentrional, situa-se 
a norte de Corumbá e abrange a serra do Amolar e as morrarias da 
Jnsua, Novos Dourados, de Santa Tereza e do Castelo, além de outras 
menos expressivas/ 

O planalto apresenta altitudes que vão de menos de 300 a 900 m, 
englobando quatro n(veis topográficos distintos, porém não passíveis 
de representação cartográfica a 1:1.000.000. O ponto mais elevado, 
contudo, ocorre no morro Grande, localizado na morraria de Santa 
Cruz e que atinge 1.065 m. 

Predominam litologias do Grupo Jacadigo, onde se destacam as 
Formações Urucum (com conglomerados petromíticos de matriz arco
seana, arcóseos, com cimento calcífero e/ou ferruginoso, grauvacas, 
paraconglomerados e subordinadamente siltitos) e Santa Cruz (com 
jaspilitos ferruginosos, hematita fitada, intercalações de camadas de 
lentes de óxidos de manganês, arcóseos ferruginosos e magnesíferos, 
arenitos ferruginosos e conglomerados). A primeira abrange os relevos 
residuais a sul de Corumbá. E a segunda compreende a serra do Amo
lar e relevos adjacentes. 

Por vezes o contato entre o planalto e a Depressão do Rio Paraguai 
se realiza através de escarpas e/ou vertentes íngremes e, esporadica
mente, estas apresentam enormes taludes, resultantes de falhamentos 
de provável idade cenozóica. 

Optou-SEI pela denominação de maciço para designar o bloco de 
relevo mais alçado da porção meridional do planalto, por ser o mesmo 
tradicionalmente conhecido por Maciço de Urucum. Entretanto, tal 
vocábulo não exprime o verdadeiro significado geomorfológico, que é 
aplicado às grandes massas de rochas eruptivas ou metamórficas, que 
abrangem áreas relativamente extensas, conforme a proposição de 
Guerra (1969). 

O conjunto de morrarias que constituem o Maciço de Urucum é 
recortado por uma série de falhas que o separam, cujas escarpas for
mam as diversas serras, denominadas morrarias Entre elas se destacam 
vales fluviais profundos, drenados por córregos de pequena competên
cia erosiva. Ai as altimetrias variam entre 500 e 900 m, constituindo o 
quarto nivel topográfico (mais elevado) da porção meridional do pla
nalto. 

De modo geral, as bordas do Maciço de Urucum, coincidindo com 
as topografias mais elevadas, exibem estreita faixa de terrenos, consti
tui dos pela Formação Urucum, enquanto que o reverso do planalto é 
recoberto por metassedimentos da Formação Santa Cruz, onde a resis
tência dos jaspilitos à erosão funciona como uma capa mantenedora 
do topo. 

A morraria de Urucum (Est. 2.1 A) se caracteriza como um relevo 
conservado, identificado como uma superfície estrutural tabular, mar
cada a leste por escarpa de falha, enquanto os demais quadrantes 
exibem uma escarpa estrutural, com desníveis altimétricos acima de 
100 m. Posicionadas a leste desta, as morrarias de Santa Cruz e Gran
de caracterizam dois blocos de relevo justapostos, cujas bordas ociden
tais são marcadas por escarpas de falha também com desníveis acima 
de 100 m. A partir da borda, as camadas que suportam esse relevo 
mostram um suave mergulho para NO-SE, onde se identificam feições 
tabulares (t21 e t22). Para norte apresenta uma dissecação em formas 
aguçadas (a22) e cristas acima de 100 m. Para sul, se conecta com a 
morraria de São Domingos, caracterizada por uma superficie estrutu
ral tabular de bordas escarpadas com desníveis topográficos acima de 
100m. 

No nordeste do maciço de Urucum, a morraria do Rabichão com 
cotas altimétricas entre 500 e 700 m se identifica como uma alongada 
forma tabular (t21), marcada a oeste por crista monoclinal, mapeada 
como hogback. A( se individualizam enormes taludes, constituidos de 
material heterogêneo, rico em hematita compacta, cimentada por óxi
do de ferro, realizando a oeste o contato com a Depressão do Rio 
Paraguai. ' 

As morrarias do Zanetti e Grande, a exemplo do Rabichão, com 
cotas entre 500 e 700 m, constituem o terceiro nível topográfico da 
porção meridional. O relevo dissecado apresenta formas convexas 
(c22) e tabulares (t31). 

No extremo meridional as morrarias de Albuquerque, Saiutã e 
Pelada, com altimetrias entre 300 e 500 m, constituem nesta porção o 
segundo nivel topográfico do planalto. O relevo apresenta formas agu-



Fig. 2.4- Maciço do Urucum (FOlha SE21-Y·D). 

çadas (a121 e convexas (c12, c21 e c221. que se alternem entre formas 
de relevos residuais caracterizados como grupo de inselbtJrgs. A mor
raria de Aguaçu, com o n{vel topográfico abaixo de 300m, é const i
tulda pelo maior agrupamento dessas formas. Esse primeiro n(vel da 
porçlo meridional revela litologias da Formaç.So Bocaina. constitu(da 
por colc6rios dolom(ticos e dolomitoc, localmente cilicificadoc. 

Recobrindo extensivamente toda a porção meridional do p lanalto, 
os solos Lit61icos eutr6ficos (vide 3 - Pedologial proporcionaram a 
instalação da Floresta Decidual, e secundariamente, nos relevos resi
duais posicionados no sudoaste do setor, desenvolve-se a Vegetação 
Chaquenha. 

Na porçlo setentrional do planalto a serra do Amolar se destaca 
como o maior relevo, tanto em aspecto cont(nuo quanto em altimétri
co, disposta em dois patamares que correspondem ao terceiro e quarto 
nlveis topogrMicos do planalto. O mais elevado se posiciona a oeste. 
Af a borda da serra enseje uma aba de sinclinal suspensa. com conti
nuidade para norte através de alinhamentos de cristas, posicionadas de 
NO para SE, indicando o controle estrutural. Esse bloco de relavo tem 
continuidade para sul através dos morros Novos Dourados, d o Campo 
e Charé. Toda essa érea apresenta formas aguçadas, com um espaç• 

manto interfluvial que varia de 250 a 750 m e um aprofundamento da 
drenagem que varia de fraco a forte, mapeadas como a22 e a23. 

A morraria da lnsua, posicionada no extremo setentrional do se
tor, delineia uma estrutura circular alçada a mais de 300m, com o 
interior escavado. As bordas desse relevo se apresentam dissecadas em 
formas aguçadas (a221. 

A porçio meridional do setor engloba uma série de morrarias (de 
Santa Tereza, do Castelo, Grande e Morrinhol, identifics:las como 
serra do Bonfim (Fig. 2 .5). Esta serra apresenta uma configuraçfo 
circular, embora constitu(da por blocos de relevos isolados. Na sua 
porçlo setentrional, onde se dispõe em espaço cont(nuo, apresenta 
dois compartimentos correspondentes ao segundo e terceiro n{veis 
topográficos do planalto •. A leste apresenta uma escarpa assimétrica, 
voltada para sul, com desn{veis acima de 100m e com o reverso suave 
dissecado em formas de topos planos (t21). A oeste as altimetrias 
decrescem entre as cotas de 300 a 500 m, e as formas de topo plano 
(t21 e t22) sio sucedidas por feiçc5es aguçs:las (e22). Para sul desta
cam-se formas convexas (c21 e c231. 

Em toda a porçlo setentrional do planalto desenvolv•se o mesmo 
grupo de solo, Lit61ico eutr6fico, que é recoberto por vegetaçlo de 
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Fog. 2.5 - ~rra do Bonfim e marcas de paleodrenagem na Plank:ie do Rio Paraguai 
(Folha SE21 ·Y·B). 
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Savana Arbórea Aberta (Cerrado) e Floresta Oecidual {vide 4 - Vege
tação). 

2.4.2 - Planaltos Residuais do Alto Guaporê 

A definição da unidade se deve a Kux, Brasil e Franco {1979). que 
assim se referiram às serras de Santa Bárbara, São Vicente e Ricardo 
Franco no mapeamento geomorfol6gico da Folha S0.20 Guaporé. 
Posteriormente, Ross & Santos (1982) estenderam a denom inação à 
serra de São Vicente, à serra de Santa Bárbara e a seus prolongamen
tos em forma de cristas representadas pelas serras da Borda, do Cága· 
do, Azul, Aguapeí e do Caldeirão na Folha S0.21 Cuiabá, registrando 
o prolongamento da unidade para oeste da área inicial , 

Neste mapeamento verificou-se que a referida unidade adentra a 
Folha SE.21 Corumbá e parte da Folha SE.20 e confina na parte 
noroeste da mesma, sendo representada pela terminação meridional da 
serra de Santa Bárbara e seus desdobramentos, identificados como 
lll!rras de Aguapeí, do Baú e de São Fabiano. 

A porção meridional da serra de Santa Bárbara se revela na presen· 
te Folha como um bloco de relevo compacto, contínuo. que se desdo
bra para sul, delineando dois compartimentos (superior e inferior) 
constitu (dos de bordas escarpadas, festonadas, que parecem contor
ná-los. Esse fato é observado na imagem de radar, cuja disposição do 
relevo apresenta camadas com mergulhos de diferentes direções, apre
sentando vestlgios de sinclinal suspensa. 

A leste do citado relevo destaca-se um alinhamento de cristas que 
no extremo sul apresenta maior agrupamento, denominado serra de 
São Fabiano e serra do Buriti. 

Nos Planaltos Residuais, as altimetrias variam entre as cotas de 300 
a 1.000 m, englobando t rês nlveis topográficos distintos. Assim, o 
oompartimento superior, com cotas acima de 700 m, corresponde ao 
nrvel mais elevado do planalto. O compart imento inferior abrange os 
nlveis topográficos intermediário (de 500 a 700 ml e o mais baixo (de 
300 a 500 m). 

As litologias que constituem esse planalto são pr~cambrianas, Gru
po Aguapeí, comportando três formações : Formação Fortuna, Vale 
da Promissão e Morro Cristalino correspondentes àqueles nfveis topo
gráficos. 

O compartimento superior do planalto, aqui denominado serra de 
Santa Bárbara, apresenta um relevo bastante dissecado nas rochas me
tassedimentares da Formação Morro Cristalino (constituídas por 
metarenitos feldspáticos e ortoquartzíticos e metarc6seos). O controle 
estrutural é marcado por uma drenagem superimposta. Nesta situação, 
a erosão diferencial esculpiu relevos dissecados com drenagem madia
namente aprofundada e espaçamentos interfluviais inferiores a 
1.750 m, resultando formas de topos planos (t33), convexas (c321 e 
aguçadas (a23). Na área onde ocorre esta última feição (no centro e 
oeste do compartimento) se encontram as cabeceiras dos rios Agua
pef- Aiegre, que rumam para o interior do planalto, com direção 
SO-NE, através de vales encaixados. 

Todo esse compartimento tem uma topografia irregular com cama
das que· mergulham de NO para SE e de SO para NE, no sentido dos 
principais eixos de drenagem, cujo relevo sugere uma braquissincli· 
nal. O contato com o compartimento inferior se realiza através de 
escarpas estruturais, com desn(veis superiores a 100m. 

O nlvel topográfico superior é marcado também a sudoeste do 
respectivo compartimento por um relevo monoclinal de topo plano 
lt12). cujas bordas escarpadas constituem a serra de Monte Cristo. 

A classe de solo dominante no referido compartimento é do Grupo 
Podz61ico Vermelho-Amarelo distr6fico, vinculado aos metarenitos 
ortoquartzfticos, propiciando o desenvolvimento de uma vegetação de 
Savana Arbórea Densa (Cerradão). 

O compartimento inferior tam~ apresenta topografia irregular, 
oomposta por dois patamares estruturais. A porção noroeste do citado 
compartimento corresponde a uma érea dissecada em formas aguçadas 
(a22), drenada por pequenos cu~os fluviais dentre os quais se desta
cam os córregos de Monte Cristo e Tarumã. As altimetrias oscilem 
entre 500 e 700 m, coincidindo com o nível estratigráfico intermedié· 
rio (Formação Vale da Promissão) das litologias do Grupo Aguapel. 
Essa superflcie se prolonga para sudeste, onde ·se individualiza como 
um relevo conservado, constituindo o patamar estrutural (Spt) mais 
elevado. 

O relevo conservado da porç5o sudeste foi identificado como serra 
do Baú, alojando as cabeceiras do córrego Buriti, principal agente da 



incipiente dissecação. As camadas desse patamar estrutural têm um 
mergulho para norte, e seu contato com a Depressão do Guaporé se 
realiza através de escarpas pedimentadas (Epd). 

O patamar estrutural rebaixado foi identificado como serra de 
Aguapef, posicionada no sudoeste da unidade. Este relevo correspon
de ao nível topográfico inferior do planalto, marcado por escarpa 
estrutural, com desnível superior a 100m, que se volta a sul e sudoes
te para a Depressão do Guaporé. Para norte, está em contato com um 
relevo dissecado em formas aguçadas (a22). 

A passagem do patamar estrutural rebaixado para o mais elevado 
se realiza através de uma área com relevo de topos aplanados (t23). 

A leste da área mapeada a serra de São Fabiano caracteriza um 
esporão rebaixado dÇ> planalto, constituído por cristas alinhadas 
(a32). Na parte central este relevo inflete para noroeste, colocando em 
destaque uma superfície tabular estrutural (St) e um conjunto de 
formas aguçadas (a32) que se prolonga para sul. Esse segundo segmen
to é identificado como serra do Buriti. 

Toda a área correspondente ao nível topográfico intermediário 
comporta solos Podzólicos Vermelho-Amarelos distróficos e Planos
solos álicos, que sustentam uma vegetação de Cerrado Corresponden
do ao nível inferior, os solos Podzólicos Vermelho-Amarelos eutrófi
cos possibilitam a instalação de Savana Parque (Campo Sujo) em meio 
ao Cerradão. 

2.4.3- Planalto de Maracaju-Campo Grande 

Posicionada no leste da Folha SE.21 Corumbá e parte da Folha SE 20 
a unidade corresponde à terminação dos planaltos localizados na bor
da oeste da Bacia Sedimentar do Paraná. Delineando uma configura
ção triangular, com a base voltada para sul, prolonga-se para as Folhas 
contfguas (SF.21 Campo Grande, a sul, e SE.22 Goiânia, a leste). A 
oeste é balizada pela Depressão do Rio Paraguai, e a nordeste pelo 
Planalto do Taquari-ltiquira. 

A imagem de radar revela no planalto em estudo uma feição de 
relevo cuestiforme desdobrado. Entretanto, no presente mapeamento 
devido ao fraco mergulho regional das camadas, apenas as escarpas 
externas do planalto foram mapeadas como frente de cuesta 

Os dados de altimetria forneceram elementos para a divisão do 
relevo em dois compartimentos. O compartimento superio.r, que en
globa altimetrias entre 500 e 800 m, ocupa todo o sudeste da unidade; 
com uma disposição diagonal, apresenta um relevo alçado a mais de 
700 m, que a norte corresponde a uma superfície pediplanada (Ep) e a 
sul tem continuidade através de formas dissecadas em amplos interflú
vios de topo plano (t51 e t41) A borda ocidental desse relevo, identi
ficada como serra de São Gabriel (Fig. 2.6), é marcada por escarpas 
erosivas com desnfveis relativos que, em alguns trechos, são inferiores 
a 100m e, em outros, estão pouco acima 

O referido compartimento é constituído por litologias da Unidade 
Edafoestratigráfica Detrítico-Laterítica (TQdl) e cretácicas da Forma
ção Bauru, e é circundado por rochas eruptivas da Formação Serra 
Geral (vide 1 -Geologia). 

Sobre as amplas formas de topo tabular (t51, t41) desenvolvem-se 
Latossolos Vermelho-Escuros álicos e na superficie pediplanada (Ep) 
ocorrem Latossolos Vermelho-Escuros distróficos (vide 3 - Pedolo
gia). A escarpa basáltica é dominada pelo Cerradão, enquanto o topo 
do planalto é caracterizado como área Antrópica na Região de Savana 
(vide 4 - Vegetação). 

O compartimento que comporta altimetrias que vão de 500 a 
700 m abrange toda a faixa marginal e borda do planalto que tem, na 
toponímia regional, a denominação de serra de Maracaju A borda 
escarpada representa uma frente de cuesta festonada disposta na dire
ção SSO-NNE, seguindo uma suave curvatura. A norte é limitado pela 
percée anaclinal do rio Taquari; a leste pelo compartimento inferior, e 
a oeste pela Depressão do Rio Paraguai. 

O contato do planalto com a Depressão do Rio Paraguai é marcado 
por frentes de cuesta (Fig. 2.7), em cujas vertentes a drenagem já 
instalou estreitas faixas de relevos dissecados do tipo aguçado (a11, 
a13, a22, a23). Eventualmente o contato é marcado por cornija com 
pedimentos na base (Epd) ainda conservados. Nesse trecho afloram 
rochas pré-cambrianas do Grupo Cuiabá. No topo do planalto, cor
respondendo ao reverso da cuesta, ocorrem formas dissecadas (t41, 
t31, t22, t11) e àplanadas (Ep), e, secundariamente, formas convexas 
(c11, c12, c21, c22). aguçadas (a11, a13, a22, a23) e tabulares (Et). 

Da borda para o interior do planalto ocorrem sucessivamente I ito
logias devonianas e carboniferas das Formações Furnas (com arenitos 
esbranquiçados a avermelhados, médios a grosseiros, esporadicamente 
conglomeráticos e conglomerados friáveis), Ponta Grossa (com inter
calações de siltitos e arenitos finos, argilosos, finamente laminados, 
cinza a cinza-esverdeado e intercalações subordinadas de folhelhos) e 
Aquidauana (com seqüência sédimentar extremamente arenosa de co
loração vermelho-arroxeada, com arcóseos e arenitos com siltitos su
bordinados, calcários silicificados, arenitos quartzosos, conglomerá
ticos e arcóseos)' como se pode observar no mapa geológico anexo. 

Nas escarpas da serra de Maracaju desenvolvem-se solos Litólicos 
distróficos, que propiciam condições para a instalação da Savana Ar
bórea Densa (Cerradão). Sobre o topo plano do planalto têm-se Latos
solo Vermelho-Amarelo álico, Latossolo Vermelho-Escuro álico, Pod
zólico Vermelho-Amarelo distrófico, que sustentam uma vegetação de 
Cerrado. 

As áreas de altimetrias entre 500 e 700 m aparecem ainda no 
extremo sudeste da unidade, balizado a oeste pelo relevo alçado. Aí o 
relevo é caracterizado por apresentar formas de topo plano (t41) e 
pequenas formas conservadas (Ep), talhadas em rochas eruptivas da 
Formação Serra Geral (JKsg) e cretácicas da Formação Bauru (com 
arenitos, às vezes calcíferos, vermelho-róseos) Nesse setor, os solos 
arenosos correspondem a Areias Quartzosas álicas, onde se desenvolve 
também a vegetação de Cerrado. 

O compartimento inferior, com configuração idêntica àquela da 
unidade, ocupa toda a porção central da mesma. Com altitudes varian
do de 300 a 500 m apresenta, a noroeste, trechos de altitudes inferio
res a essas cotas. Ai identificou-se uma depressão embutida, escavada 
em rochas da Formação Ponta Grossa, cujo relevo apresenta formas 
dissecadas de topo plano (t21). Toda essa área mais baixa do planalto 
é balizada a oeste pelo compartimento intermediário e a leste por 
escarpas basálticas da serra de São Gabriel. 

I nterpenetrando o referido compartimento, no sentido dos meri
dianos, destaca-se um relevo dissecado em formas aguçadas (a22), 
identificado como serra Negra, que separa o nível topográfico de 300 
a 500 m em dois patamares. Para leste, o patamar superior, inserido 
nas litologias da Formação Bo.tucatu e eruptivas básicas da Formação 
Serra Geral, apresenta um relevo dissecado em formas de topo plano 
(t21, t31, t32 e t51) e convexas (c11, c12, c22). O patamar inferior, 
localizado a oeste daquela serra, apresenta um relevo mais modesto, 
esculpido em rochas da Formação Aqu idauana, com formas convexas 
(c11, c22, c23) e tabulares (t31, t32). 

Na imagem de radar, a serra Negra delineia uma frente de cuesta 
dissimulada, que se prolonga para sul através de formas convexas 
(c22) e tabulares (t32), correspondendo a um esporão da serra de 
Maracaju. 

Na serra Negra, as litologias correspondentes ao patamar superior 
(Formação Botucatu) propiciam o desenvolvimento de solos Litólicos 
distróficos, que sustentam uma vegetação de Cerradão. No patamar 
inferior há o predominio do Latossolo Vermelho-Amarelo álico, que é 
recoberto pelo Cerrado, enquanto no patamar superior, constituído 
por solos arenosos do tipo Areias Quartzosas álicas, Latóssolos Verme
lho-Escuros álicos e Latossolo Roxo eutrófico (correspondente às 
áreas de ocorrência de rochas basálticas), a vegetação é marcada pelo 
Cerrado, Cerradão e Áreas Antrópicas na Região do Cerrado. 

O compartimento inferior é registrado também em ambas as mar
gens do rio Taquari, onde representa o vértice da configuração trian
gular da unidade. ~ caracterizado por um relevo conservado, disposto 
no sentido dos meridianos, mapeado como superficie pediplanada 
(Ep). O trecho correspondente à margem direita do rio constitui a 
borda do planalto, identificada como serra do pantanal. Aí as litolo
gias do Arenito Furnas se colocam à mostra através de escarpas que se 
comportam como paredões abruptos ("aparados"). Sobre o planalto, 
a NE e NO da superffcie pediplanada, foram mapeadas formas de topo 
plano (t21 e t31 ). 

Nos limites setentrionais do planalto, a serra do pantanal é marca
da por solos Litólicos distróficos, sustentando uma vegetação de Cer
rado. No reverso do planalto desenvolvem-se solos Podzólicos Verme
lho-Amarelos ocupados pela agricultura em meio ao Cerrado. 

A unidade é registrada ainda no leste da Folha, contornada pelo 
Planalto do Taquari-ltiquira, onde o compartimento inferior aparece 
como um setor isolado, que se prolonga para a Folha SE.22 Goiânia. 
~ marcado por amplas formas de topo plano (t41, t42) e pequenas 
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Fig. 2.6- Patamares estruturais do Planalto de Maraca.lu-Campo Grande (Folha SE21·Z·0). 
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Fig. 2.7 - Frente de cuesta do l"'lanalto de Maracaju-campo Grande (Folha 
SE.21·Z·O). 

formas convexas (c11 e c21). Os arenitos da Formaçfo Bauru propor· 
cionaram o desenvolvimento de solos extremamente arenosos, identi· 
fic.ados como Areias Ouartzosas álicas, onde se instala uma vegetação 
de Cerrado. 

Os principais cursos fluviais dentro desta unidade geomorfológica 
correm paralelos à cuesta, delineando um traçado ortoclinal, como 
ocorre corn os rios Aquidauana, Taboco e Negro. Este último, no seu 
médio curso, adquire caractedsticas de rio anaclinal. 

Procedente das vertentes ocidentais da serra Negra, o rio Negro 
dirige-se para norte, atravessando uma área de formas dissecadas tabu· 
lares, nas faldas da serra. Ou ando alcança a depressão embutida, infle
te para oeste. Ao vencer as barreiras da serra de Maracaju, adquire o 
caráter de curso superimposto, correndo num vale do tipo canyon até 
alcençar a Oepressl'o do Rio Para~ai. Na inflexão para oeste, recebe 
peta margem direita o rio do Peixe, e pouco antes de penetrar no 
c.nyon recebe pela mesma margem o rio Negrinho, procedente de 
nordeste. Esse afluente de segunda ordem comanda uma drenagem de 
padrlo paralelo, enquanto que o rio principal enseje um padrão den
dr(tico. 

O rio Tabaco tem suas cabeceiras na borda do planalto no sul do 
compartimento intermediário. Com um traçado de NNE.SSO atravessa 
o compartimento inferior pera a Folha SF.21 Campo Grande. Apresen· 
ta um canal estreito, com o vale bastante encaixado. Esse rio comanda 
uma rede de drené91ffi peculiar; os afluentes da margem direita têm 
um padrão de drené91ffi paralelo em contraposição aos afluentes da 
margem esquerda, que apresentam um padrão subdendrftico. 

As áreas de relevos alçados a mais de 700 m abrigam as cabeceiras 
do rio AquidaÜana e de seus principais afluentes da margem esquerda. 
córregos Barbeiro, Pontinha e São João. Pela margem d ireita recebe 
inúmeros córregos procedentes da serra Negra. O rio Aquidauana cor· 
re de norte para sul sobre o patamar mais elevado do compartimento 
inferior, até penetrar na Folha SF.21 Campo Grande, comandando 
uma rede de drenagem subdendr(tica. Em alguns trechos do rio e de 
seu afluente Pontinha formaram-se plan(cies fluviais mapeadas corrio 
Apf. 

2.4.4 - Planalto do Taquari-ltiquira 

Identificada e definida no presente mapeamento, a unidade abrange 
toda a porção central da borda oeste da Bacia Sedimentar do Paraná 
na Folha SE.21 Corumbá e parte da Folha SE.20. A norte limita-se 
com o Planalto dos Guimarães, a oeste e sudoeste com a Depressão do 
Rio Paraguai e Planalto de Meracaju-campo Grande, respectivamen
te, e prolonga-se para a Folha SE.22 Goiânia a leste. 

A unidade corresponde a um amplo planalto, cujos limites ociden· 
tais sio marcados por bordas escarpadas correspondentes a uma frente 
de cuesta denominada localmente de serras de São Jerônimo e do 
Pantanal. Para o interior, o planalto se caracteriza por apresentar dois 
amplos compartimentos, em nlveis altimétricos distintos. que alojam 
feições diferenciadas. ' 

O compartimento superior comporta altimetr ias que vão de 500 a 
800 m, estendendo-se desde os I imites com o Planalto dos Guimarães 
até um pouco a sul do rio Correntes na área da serra ~reta. Essa serra, 
marcada por escarpa estrutural com desn(veis superiores a 100m IFig. 
2.8), limita os demais compartimentos localizados a sul. A nordeste, 
destacam-se dois conjuntos de relevos. posicionados a aproximada· 
mente 800 m de altitude, mapeados como forma tabular (t51) e su
perflcie tabular estrutural (Stl , marcados por escarpas erosivas e estru
turais. O primeiro conjunto, correspondendo a ampla forma tabular, é 
a serra da Petrovina (Fig. 2 .9) ; o segundo conjunto é constitu(do por 
uma série de serras, destacando-se, pelas dimensões, as serras da Jibóia 
e do Espigão Mestre. Estes conjuntos estão esculpidos em rochas da 
Formação Aquidauana (arcóseo e arenitos com siltitos subordinados, 
calcários silicificados, arenitos quartzosos e conglomeráticos), as quais 
muitas vezes sio recobertas por litologias da Cobertura Terciário-Oua· 
ternária Oetrhico-Laterltica, conforrne mapeamento geológico do 
Projeto RAOAMBRASIL. O referido setor é constitufdo por Latos
solos Verrnelho-Escuros álicos que recobrem a superffcie de topo, 
onde se desenvolve Cerrado; os solos Lit61icos eutr6ficos e distróficos 
sustentam o Cerradão, cujo dom(nio se situa preferencialmente nas 
frentes escarpadas. 

O setor ocidental do compartimento superior corresponde a uma 
área de relevos d issecados em formas tabulares (t21 , t22, t31 e t51), 
convexas (c21) e uma superflcie tabular estrutural (St) , também posi
cionadas a 700 m de altitude. Estão desenvolvidas em litologias das 
Formações Furnas e Ponta Grossa, comportando solos do tipo Latos
solo Verrnelho-Escuro álico e Areias Ouartzosas, onde se desenvolve o 
Cerrado. 

Na parte central, o planalto é drenado pelos rios ltiquira e Corren
tes que entalham rochas das Formações Bauru, Aquidauana, Ponta 
Grossa e Furnas, as quais submetidas à ação da erosão diferencial 
responderam aos processos erosivos através de um relevo dissecado em 
amplas formas tabulares (t51, t41, t31 e t22). Para ocidente, esse 
n(vel de planalto apresenta feições cuestiformes dissimuladas, e, ape
nas no trecho compreendido entre as perct§es anaclinais dos rios Cor
rentes e Piquiri, suas bordas escarpadas se comportam como "apara· 
dos", pondo à mostra paredões abruptos que balizam a Depressão do 
Rio Para~ai. A superffcie de topo do planalto é constitufda por 
Latossolos Verrnelho-Escuros álicos interrneados por Areias Ouart· 
zosas álicas, recobertos extensivamente pelo Cerrado. Nos vales dos 
principais cursos fluviais, os solos são representados por Areias Ouart· 
zosas Hidromórficas distróficas, que propiciàram o desenvolvimento 
do Cerradão e da Savana Parque (Campo Sujo). 
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Fog. 2.8- Depressão embubda no PlanaiiOóo Taquaro- lllquua (Folha SE21·X·U). 

O referido compartimento apresenta sua menor porção no extre
mo meridional da unidade, onde se conecta com o Planalto de Maraca· 
ju-CampO Grande, através de um relevo dissecado em rochas da For· 
maçfo Serra Geral (efusivas bâsicas com lentes de areni tos eólicos) e 
Formação Botucatu. Nessa situação, os processos erosivos esculpiram 
formas tabulares (t21, t33, t51) e aguçadas (a22l. Essas últimas cor
respondem à serra de Camapuã. que registra o contato com a unidade 
vizinha. Os Latossolos Vermelho-Escuros álicos e d istróficos da área 
compartam uma cobertura vegetal de Cerrado e Cerradão. 

Os rios Jurigão, ltiquira e o ribeirão Ponte de Pedra nascem na 
região serrana do nordeste. O primeiro tem suas cabeceiras na serra da 
Saudade, com inflexões para oeste e noroeste. t: meãndrico no alto 
rurso e retilfneo a jusante. Alguns quilômetros a sul de Ponte de Pedra 
o rio Jurigão recebe pela margem esquerda o Juriguinha para forma
rem o Jurigue. Este rio segue para none depOis inflete para noroeste, 
indo desaguar no rio Vermelho. Os rios que constituem a rede de 
afluentes do rio Jurigue têm padrão subdendrftico. O ribeirão Ponte 
de Pedra, cujas nascentes se situam nas proximidades da serra da 
Jibóia, corre de leste para oeste até os limites orienteis da serra de São 
Jerônimo; nesse ponto Infle te para norte. direção com a qual alcança 
o rio Vermelho (Fig. 2.10). Este último comanda uma rede de drena
gem de padrão dendrltico. 

Mais para sul do citado setor os rios ltiquira e Correntes, direciona
dos de l~nte para oeste, apresentam uma rede de afluentes com padrão 
de drenagem paralelo e correm se superimpendo às camadas rochosas. 
Ambos os rios têm caracterlsticas de cursos anaclinais e abriram nas 
frent~n MCarpadas do planalto amplas percées anaclinais para, em se
guida, lançarem-se na Oepressã'o do Rio Paraguai. No alto curso, abai· 
xo da serra do Espigão Mestre, o rio ltiquira apresenta um curso 
meândrico com larga faixa de deposição aluvial (Apf) . 

O compartimento intermediário, com altimetrias entre 300 e 
500 m, localiza-se a leste da unidade, entrando em contato na porção 
central e no sul com o Planal to de Maracaju-Campo Grande. As serras 
da Barretina, das Torrinhas e do Barreiro, marcadas por escarpas estru
turais, com desn(veis abaixo de 100m, representam os limites ociden
tais do compartimento. 

Talhado em rochas da Formação Botucatu e Formação Aquidaua· 
na, apresenta formas tabulares (t21, t31, t32 e t41l. convexas (c11), 
aguçadas (a11 e a12) e erosivas tabulares (Et) , capeadas por Areias 
Quanzosas ãlicas a norte e solos Podzólicos Vermelho-Amarelos eu· 
tróficos na porçfo sul. Todo o companimento é recoberto pela veg&
taçfo de Cerrado, enquanto que os solos Lit611cos distróficos apare-
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cem na borda da região serrana constituindo uma ãrea dominada pelo 
Cerradão. 

Para oeste, a borda do planalto identificada como serra de São 
Jerônimo (Fig. 2 .11) é marcada por um relevo de cuesta, com nfveis 
altimétricos que permitem inclu(·lo no compartimento intermediário. 
Esse relevo foi mapeado como frente de cutnta com desnfvel relativo 
acima de 100m. Para o interior do planalto registrou-se ainda uma 
frente de cuesra dissimulada. Toda essa área apresenta um relevo mui· 
to dissecado, onde os processos erosivos atuantes esculpiram nas ro
chas do Grupo Cuiabá formas aguçadas (a11) e pedimentadas (Epd). 
A( se desenvolvem solos Litólicos distr6ficos que constituem o supor
te para a Floresta Decidual e Cerradão. As litologias da Formação 
Furnas sustentam cornijas, enquanto que o topo do planalto apresenta 
um relevo dissecado em formas tabulares (t31 a t41), recobertas por 
Areias Ouartzosas álicas, que compenam a vegetação de Cerrado. O 
referido setor é balizado a oeste pela Depressão do Rio Paraguai, da 
~ai emergem relevos r~niduais (Egil e ampla superf(cie estrutural 
(Stl. identificada como serra Solteira, onde se destaca tambllm um 
residual de feiçio similjlr. 

Embutida n~nse compartimento encontra-se uma depressão que se 
alonga no sentido non&-sul, no centro das Folhas SE.21·Z·B e 
SE.21-X-D. A depressão tem altimetrias abaixo de 300m e a erosão 
diferencial pôde trabalhar rochas das Formaç&s Aquidauana e Fur
nas. Balizada a oeste e sudeste pelo Planalto de Maracaju-Campo 
Grande, e a leste pelo compar:timento interrnediârio, apresenta um 
relevo dissecado em formas convexas (c21). aguçadas (a22) e tabulares 
h21, t22 e t31 ), ao lado de testemunhos residuais, mapeados como 
formas erosivas tabulares (Et). O contato deste compartimento com o 
n(vel superior se realiza através de escarpa Mtrutural, que, segundo 
Almeida (1949), corresponde a uma frente de cu~sta no interior do 
planalto. 

A nordeste da unidade. encontra-se uma outra depressão embuti· 
da, com disposição de NE para SO, cujo prolongamento para norte é 
incluso na Unidade Planalto dos Guimarães. Essa depressão apresenta 
um relevo dissecado em formas aguçadas (a11, a12, a22), convexas 
(c11, c22) e tabulares (t23, t31 e t42). Balizada a leste e sudeste pelas 
serras da Petrovlna (F ig. 2.9) e Jibóia, aloja testemunhos residuais 
desses relevos (Est. 2.1 B) mapeados como superffcie tabular estrutu· 
ral (St) e tabulares erosivas (Et). 

Na citada depresslo, sobre litologias das Formações Aquidauana e 
Furnas, desenvolveram-se solos do Grupo Areias Quartzosas distrófi· 
c:as e Litólicos eutrbficos, que possibilitaram a instalação do Cerrado. 



O rio Piquiri, posicionado entre as serras Preta e Barretina, cujas 
nascentes se localizam nas cu meadas desta última, corre de leste para 
oeste atravessando a alongada depressão embutida. Na borda do pla
nalto, quando vence a serra do Pantanal, adquire a caracterlstica de 
curso superimposto, comportando uma plan(cie fluvial (Apfl, antes de 
se lançar na Depressão do Rio Paraguai. 

O rio Taquari, procedente de uma área rebaixada com menos de 
300m de altitude (da Folha SE.22 Goiânia) , penetra a nordeste do 
compartimento intermediário. Após percorrer alguns quilômetros 
abriu uma percée anaclinal antes de se lançar na depressão embutida, 
correspondente ao compartimento inferior. Aí forma uma vasta planí
cie disposta no sentido NNE..SSO, e, com um entalhe obseqüente, se 
superimpõe a um setor elevado do Planalto de Maracaju-campo 
Grande, onde abriu uma segunda percée anaclinal (Fig. 2.12), ruman· 
do em direção aos Pantanais Mato·Grossenses. O rio Jauru (Est. 2.11 
B), procedente do compartimento intermediário, com um direciona
mento NNE.SSO e inflexões para oeste, atravessa embutido para se 
juntar ao rio Coxim, alguns quilômetros a sul do lugar de São Ramão. 
O rio Coxim, cujas cabeceiras estão focalizadas nas áreas de relevos 
elevados, no sudoeste da unidade, drena todo o seu setor meridional, 
correndo de oeste para teste, com inflexões de sul para norte e sudes· 
te-noroeste; recebe numerosos córregos em ambas as margens, coman
dando uma drenagem de padrão subdendrítico. Esses dois cursos flu· 
viais, a exemplo do Taquari, alternam trechos anaclinais e ortoclinais. 

2.4.5 - Planalto dos Guimarães 

Posicionada no leste da área mapeada, a unidade engloba parte da 
borda ocidental da Bacia Sedimentar do Paraná. Com prolongamento 
para as Folhas 50.21 Cuiabá e SD.22 Goiás a norte, e SE.22 Goiânia a 
leste, limita-se a sul com o Planalto do Taquari-ltiqu ira e a oeste com 
a Depressão do Rio Paraguai. Foi identificada e definida por Mamede, 
Nascimento e Franco (1981) no mapeamento da Folha SD.22 Goiás, 
onde apresenta maior expressividade espacial. O presente mapeamento 
registra sua terminação· sudoeste. 

A unidade é compartimentada em três níveis alt imétricos, com 
cotas variando entre 300 e 700 m. O compartimento superior corres· 
ponde a cotas altimétricas que variam de 500 a 700 m de altitude, e se 
individualiza no oeste, centro e extremo nordeste da unidade. No 
oeste, apresenta uma área de relevos elevados, com suaves caimer1tos 
de orientação NNE..SSO, dissecados em ampla forma tabular (t51). As 
bordas desse relevo, identificado como serra dos Coroados ou de São 
Jerônimo, se articulam a oeste com a Depressão do Rio Paraguai, 
delineando uma feição cuestiforme. Suas escarpas são por vezes pe
dimentadas e, por outras, dissecadas em formas aguçadas dos tipos 
a11, a21 e a22. Nesse setor elevado e suave a I itologia é representada 
pela Cobertura Detrltico·Laterftica Terciário-Quaternária (TQdl) e 
por rochas da Formação· Furnas, com arenitos grosseiros e conglome
rados friáveis, registrando-se também a ocorrência localizada do Grani· 
to São Vicente no extremo norte da borda do planalto (vide 1 -
Geologia). No reverso do planalto desenvolvem-se solos do tipo Areias 
Ouartzosas álicas, recobertas pela vegetação de Savana Arbórea Aberta 
(Cerrado), e, dispersamente, Áreas Antrópicas na Região da Savana 
(Cerrado). A borda da serra dos Coroados é constituída por solos 
Litólicos distróficos, com vegetação marcada pela Floresta Decidual 
Submontana (vide 4 - Vegetação). 

No centro da Folha, o referido compartimento corresponde a um 
relevo conservado, constituído por rochas da Formação Aquidauana, 
onde os processos erosivos esculpiram uma superffcie pediplanada 
(Ep) que se prolonga para norte através de um relevo dissecado em 
formas aguçadas (a22, a23) e convexas (c22 e c23). Toda a área 
comporta solos Podzólicos Vermelho-Amarelos eutróficos, favorecen
do a instalação do Cerrado, que é marcado por áreas antrópicas; a 
norte desenvolve-se a Floresta Submontana. Esse n(vel topográfico 
aparece no extremo nordeste da Folha onde a mesma formação geoló· 
gica ocupa, ainda, posição de topo, apresentando um relevo dissecado 
em formas aguçadas (a22 e a23) e tabulares (t21 e t31 I, com solos 
Podzólicos Vermelho-Amarelos eutróficos e Areias Quartzosas álicas, 
ocupados pelos mesmos tipos de vegetação da área anterior. 

O compartimento intermediário, com cotas de 300 a 500 m, se 
destaca no oeste da Folha com dois patamares escalonados, dissecados 
em amplas formas tabulares (t51, t31, a3), em formas agúçadas 
(a21), convexas (c32) e erosiva (Et). A área é representada por rochas 
das litologias Furnas e Ponta Grossa, onde se desenvolvem solos Pod-

Fig. 2.9- Escarpa do Pli!.nalto Taquari -ltiquiracorrespondente à serra da Petrovina 
(Folha SE21 ·X·B). 

zólicos Vermelho-Amarelos eutróficos com cobertura vegetal de Cer· 
rado. 

No leste da unidade o compartimento intermediário se articula, a 
oeste e extremo nordeste, com o n(vel superior, e a sudeste baliza uma 
depressão embutida. Desenvolve-se quase que exclusivamente nas lito· 
logias da Formação Ponta Grossa, constituída por siltitos, arenitos 
finos e folhelhos intercalados, que favorecem a dissecação do relevo 
em amplas formas tabulares (t41, t32 e t22) e algumas formas aguça· 
das (a11 e a22). Nas áreas de amplas formas tabulares (t41l têm-se 
Latossolos Vermelho-Amarelos ãl icos, com cobertura vegetal de Cer
rado que, entretanto, é caracterizado em grande parte por Áreas An· 
trópicas. No restante do setor há o predom(nio do solo Podzólico 
Vermelho-Amarelo eutrófico, onde se desenvolve extensivamente o 
Cerrado. · 

O compartimento inferior apresenta duas alongadas depressões em
butidas, com cotas altimétricas inferiores a 300m. A primeira se posi· 
ciona entre dois patamares a. oeste, articulando-se, a leste, com a 
superfície pediplanada e o relevo dissecado. A variação faciológica do 
Arenito Aquidauana, predominantemente arenosa, possibilitou aos 
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Fig. 2.1 O- Planicle Fluvial do Rio São Lourenço-Rio Vermelho (Folha SE21·X·B). 

processos erosivos escu lpirem, na depressão, amplas form<IS tabulares 
(t41), no trecho drenado pelo rio Lourenço. A segunda depressão 
embutida, posicionada no extremo sudeste da unidade, á ladeada pelo 
compartimento intermediário, prolongando-se para sul através do Pla
nalto do Taquari-ltiquira. Esculpida em terrenos devonianos da For
mação Ponta Grossa, apresenta formas tabu leres convexas e, isolada· 
mente, algum<~S formas aguçadas. Os solos Podzólicos Vermelho-Ama
relos eutr6ficos respondem pela cobertura vegetal de Cerrado. 

No extremo noroeste da unidade, dois conjuntos de cristas parale
las posicionadas de NNE.SSO (Fig. 2. 13) correSpondem ao n(vel inter
mediário da mesma. Talhadas em rochas pré-cambrianas do Grupo 
Cuiabá, foram mapeadas como formas aguçadas {a23l. Ambos os con
juntos são ladeados pelo pediplano inumado correspondente à Depres
são do Rio Paraguai. Toda a área é constitufda por solos Litólicos 
eutr6ficos com cobertura vegetal representada pelo Cerradão. 

Os rios Poxoréo e Para(so, procedentes do nordeste da unidade, 
divagam no alto curso, entre os relevos elevados, apresentando uma 
planfcie fluvial (Apf). Próximo à fazenda Santa Olínda se juntam, 
dando origem ao rio São João que, depois de alguns quilômetros, 
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recebe a denominação de rio Vermelho. Esse eixo de drenagem tem 
um direcionamento NNE-5SO, com um canal que apresenta trechos 
curvos no alto curso, e reti((neo para jusante, comandando uma drena
gem de padrão dendrftico. A retilinidade em alguns trechos de seu 
alto curso, onde corta transversalmente um alinhamento de falhas, 
resulta de seu encaixamento. No baixo curso, próximo à cidade de 
Aondonópolis, o rio Vermelho adquire um traçado meãndrico, for
mando uma planfcie (Apf), na qual a imagem de radar revela marcas 
de estrangulamento (Fig. 2.10). 

Provenientes do norte, o rio São Lourenço e o córrego Araréu pene
tram no patamar escalonado de oeste (t23), com direcionamento nor
te-sul caracterizando-se como cursos ortoclinais. O São Lourenço co
manda uma drenagem dendr(tica; seus afluentes da margem direita se 
individualizam como cursos cataclinais de reverso. Esse rio é bastante 
encaixado, com um canal retilfneo até penetrar na depressão embuti· 
da, onde abriu um boqueirão. A partir desse ponto o rio apresenta 
uma planfcie que se alarga proporcionalmente para sul. Essa forma, 
mapeada como Apf, torna-se mais ampla no ponto da confluência 
com o rio Vermelho (Fig. 2.10), até atingir a depressão pantaneira. 



2.4.6 - Provfncia Serrana 

A unidade foi identificada e definida por Almeida (1964), cuja titul• 
çlo 6 adotada por Rost & Santos (1982) no mapeanento da Folha 
SD.21 Cuiabá, tendo na Folha SE.21 Corumbá e parte da FolhaSE.2Q 
I8U terminal sudoeste. Portanto, no presente mapeiWTlento, é mantida 
a mesma denominação. Essa unidade, segundo Luz et alii (1978), 
engloba um conjunto de serras paralelas, com direção N30° E-530°0, 
que inflete para leste em sua porçfo setentrional. 

Na Folha SE.21 Corurnbà e Plrte da Folha SE.20, a Provfncia Ser
rena tipifica um relevo originalmente dobrado e posteriormente erodi
do, constitufdo por uma série de alinhamento de cristas paralelas, cuja 
regularidade dos topos 6 coincidente entra os diversos conjuntos. As 
cotas altimétricas variam de 300 a 700 m, servindo de elemento para a 
compartimentação do relevo em dois n(veis topográficos. Talhada em 
rochas prkambrianas do Grupo Alto Paraguai a litologia é representa
da pelas FormaçlSes Puga, Araras, Raizama e Sepotuba, de grande 
complexidade (vide 1 - Geologia). O relevo é mercado por sinclinais 
suspensas, anticlinais esclr\lades, apresentando também relevos resi
duais que 18 comportem como inselbergs. Conquanto haja disseca
çlo dos topos em formes aguçadas (a), tabulares (t) e convexas (c), na 
área, os processos erosivos esculpem formas que revelam controle es
trutural (Fig. 2.14). 

O setor leste da unidade é marcado a norte por um relevo inverti
do, esculpido em rochas da Formação Raizama. As sinclinais suspen
sas desse relevo, identificadas como serra da Campina (a oeste) e serra 
Fazenda Velha (a leste), balizam uma depressão escavada em rochas 
da Formaçfo Sepotuba .. As bordas do citado relevo se unem a norte e 
a sul, caracterizando duas formas estruturais tabulares (St) . A serra 
Fazenda Velha é constitu(da por blocos de relevo falhado, apresentan
do formas aguçadas (a12 e a231 e convexas (c22). A serra da Campina 
é marcada por fonnas aguçadas (a221, as quais se comportam corno 
cristas monoclinais (hogbacks), no·norte do conjunto. 

As serras da Chapola e Retiro, ocupando posiçio lateral e meridio
nal à serra da Campina, se destacam também como relevos invertidos, 
onde ocorrem litologias e formas idênticas às do conjunto anterior. 

Na porçio central do setor lette, I imitando os conjuntos descritos, 
destac•se uma área de relevo dissecado em fonnas aguçadas (a22 e 
a23), correspondentes a rochas de FonnaçA'o Arares, onde Luz et ali/ 
(19781 mencionam a ocorrlncia de uma falha transcorrente de grande 
raio. Mais para oeste, no centro da unidade, a esculturação do relevo 
em litologias da Formaçfo Raizema, que ocupam posição topogrãfica 
entre 500 e 700 m de altitude, resultou em form• aguçadas (a221, 
tabulares (t22, t32) e, secundariamente, forma conservada (St), com
portando ainda um conjunto de cristas assimétricas, mapeado como 
hogback. Essa fonna constitui a serra do Bocainlo, que se prolonga 
para sul, através de formas aguçadas mapeadas corno al inhamento de 
cristas acima de 100m. 

O setor ocidental da unidade comporta vários conjuntos serranos, 
mapeados como borda de anticlinal escavada. Assim, para exemplifi
car podem-se citar os dois conjuntos de cristas, posicionados no su
doeste da unidade, identificados como serras Barranco Vennelho e 
Si mio Nunes a oeste (balizando a plan(cie fluvial do rio Paraguai), e 
serra do Atoledal a leste. A borda de ambos o s conjuntos se junta a 
norte e a sul, onde se identificaram formas conservadas, mapeadas 
corno (St). Essas serras, constituldas peles litologias da Formação Rai
zama, alojem uma depressão escavada em rochas da Formação Araras, 
inclusa na unidade vizinha, DepressA'o do Rio Paraguai. Esse relevo 
tem continuidade a norte, através das serras do Acorizal e da Colônia. 
A leste desta, a serre do Fec:io representa uma slncllnal suspensa. 

Em toda a Prov(ncia Serrana, a rede de drenagem é representada 
por pequenos cursos fluviais que apresentam um padrão em baioneta. 
Algum d-s a.~rsos, atacando os flancos das dobras, conseguiram 
abrir passagem para se lanç .... m na depressâ'o, como o c6rrago Desper
dfcio, localizado na ~erra da Chapola. A penetraçlo vertical da água 
nas litologias calcárias inseridiiiS no Grupo Alto Paraguai propicia na 
presente unidade fonnas tfpicas de relevo cântico, como grutas, hum 
e karr. Segundo J.O. Dei'Arco (informaçA'o verbal, 19811. próximo à 
serra Primavera, na fazenda Barreiro Preto, identificou-se uma gruta 
com 15m de largura por 1,5 m a 2m de altura (Est. 2.111 AI. Como 
formas cârsticas elaboradas por dissolução, pod•se mencionar a ocor
rência de doi ines a sudeste da cidade de Câceres. F;g. 2.11 - Borda do Planalto do Taquan- lhquora (Folha SE.21 ·X·D). 
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Fig. 2.12- Percite anactinal do rio Taquari (Folha SE21-Z-8). 
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Fig. 2.1 3- Relevos dobrados do Planalto dos Guimarães (Folha SE.21-X-A). 

Na porção leste da unidade, nas serras da Chapola, da Campina e 
setor norte da serra do Boi Morto, coincidindo com os niveis topográ
ficos mais elevados, ocorrem solos do tipo Litólicos eutróficos, en
quanto que no restante da área, correspondendo ao nível topográfico 
inferior, a mesma classe de solo é caracterizada como d istrófica.· Em 
toda unidade predomina a vegetação de Savana Arbórea Aberta (Cer
rado) (vide mapa fitoecol6gico). 

2.4.7- Depressão do Rio Paraguai 

Esta unidade foi definida por Ross & Santos (1982) no mapeamento 
da Folha SD.21 Cuiabá, ao se referirem à vasta superficie rebaixada 
que contornava a Prov(ncia Serrana e bordejava os Planaltos dos Pare
eis e dos Guimarães. Como esta unidade se prolonga para sul e adentre 
na área em apreço, manteve-se a denominação inicial. Vários estudio
sos referiram-se à mesma área em trabalhos anteriores. Almeida 
(1964) identifica a( as Baixadas do Alto Paraguai e Cu i abana; Sánchez 
(1977} referiu-se a ela como Grande Depressão da Bacia do Alto 
Paraguai, e pesquisadores do Departamento Nacional de Obras de Sa
neamento (Brasil. ONOS, 1974} incluíram na mesma unidade os "Pan-

tanais Mato-Grossenses" e deram a denominação geral de Bacia do 
Alto Paraguai. 

Neste mapeamento, as áreas sujeitas a inundações periódicas, tradi
cionalmente conhecidas como "pantanais", constituem uma unidade à 
parte. A depressão propriamente dita compreende extensas superHcies 
aplanadas (Ep} que por vezes apresentam formas pedimentadas (Epd}, 
porém, em sua maior parte, as superfícies são recobertas por sedimen
tos recentes (Epí}. Secundariamente, ocorrem formas dissecadas de 
topo plano (t}, convexas (c) e aguçadas (a). 

A unidade estende-se descontinuamente pelo norte da Folha, a 
partir dos limites orientais da serra de São Fabiano. Prolonga-se para 
leste envolvendo o .grande conjunto de relevo dobrado da Província 
Serrana. A nordeste contorna as serras dos Coroados ou São Jerôni
mo, ele onde se prolonga para sul, ladeando o relevo cuestiforme das 
serras do Pantanal e Maracaju; na porçã'o meridional circunda os resi· 
duais do Planalto da Bodoquena e se limita com as áreas pantaneiras 
para, a oeste, intarpenetrar-se nos Planaltos Residuais de Urucum
Amolar. 

Da serra de São Fabiano até os contrafortes ocidentais da Provín· 
cia Serrana, a unidade se individualiza como uma ampla superflcie, 
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Fig. 2 .14-Ael-de -rutura dobrada da Pr<Mncle SerTane (Folhll SE21·V·8). 
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com pequenos desníveis, com cotas altimétricas variando entre 150 e 
250 m. Esse setor corresponde ao que Ross & Santos (1982) defini
ram como Depressão do Alto Paraguai ao subdividirem a unidade em 
apreço na Folha SD.21 Cuiabá. 

O referido setor foi definido por Almeida (1964) como uma pro
víncia geomorfológica, com topografia de altitudes reduzidas e suave
mente ondulada, constituída por formações geológicas do Pré-Cam
briano e do Cambriano, ora aflorantes ora alojando sedimentos qua
ternários. 

A partir das vertentes orientais da serra de São Fabiano, sobre o 
contato do Complexo Basal com os sedimentos da Formação Panta
nal, se individualiza uma alongada superffcie pediplanada inumada 
(Epi). Esta se prolonga para a Folha SD.21 Cuiabá, a norte, e a sul 
penetra em território boliviano. A oriente, o referido relevo é sucedi
do por amplas formas tabulares (t41 ), formas aguçadas (a22) e conve
xas (c32), talhadas em rochas pré-cambrianas do Grupo Cuiabá e For
mação Vale da Promissão (Grupo Aguapeí), entremeadas por sedimen
tos da Formação Pantanal. Ambas as áreas são drenadas, respectiva
mente, pelo rio Santa Rita e córregos das Conchas e Morro Branco, 
que apresentam amplas faixas de planície aluvial (Apf). 

Nas áreas descritas desenvolvem-se solos Podzólicos Vermelho
Amarelos eutróficos e distróficos, oriundos da decomposição de ro
chas do Pré-Cambriano, enquanto que as áreas inseridas na Formação 
Pantanal comportam Planossolo distrófico. A vegetação é representada 
pelo Cerradão e pelo Campo Sujo. ' 

Na porção central do setor, entre o rio Jauru e o alto curso do 
corixo Grande, o pediplano inumado (Epi) tem continuidade através 
de rochas pré-cambrianas da Formação Araras (Grupo Alto Paraguai). 
AI registrou-se a presença de solos Podzólicos Vermelho-Amarelos 
distrófico e Latossolo Vermelho-Amarelo álico, onde se desenvolvem 
o Cerradão e o Cerrado, e secundariamente, junto ao terraço do rio 
Jauru (Atf), domina a Floresta Decidual. 

A partir da margem esquerda do rio Jauru o pediplano inumado 
(Epi) é posicionado numa área que corresponde estruturalmente ao 
sinclinório de Sepotuba (Almeida, 1964), constituindo a terminação 
meridional de amplo relevo cuja aba ocidental é representada pela 
serra Olho-<:!' Água (localizada na Folha cont(gua) e a oriental é a 
Provfncia Serrana. 

No eixo do sinclinório, o rio Paraguai escavou o seu leito. Esse rio 
apresenta um direcionamento NNE-SSO (Folha SE.21-V-B), receben
do pela margem direita o rio Jauru e o córrego Padre Inácio, prove
nientes do noroeste. As cotas altimétricas estão abaixo de 150 m. Os 
rios Jauru e Paraguai descrevem meandros e em suas planícies aluviais 
registraram-se meandros abandonados e em fase de colmatagem: No 
interflúvio Padre Inácio-Paraguai ocorrem litologias da Formação 
Pantanal, constitufdas de sedimentos arenosos, s(ltico-argilosos, argi
la-arenosos e areno-conglomeráticos, semiconsolidados e inconsolida
dos de idade pleistoceno-holocênica. Da margem esquerda do rio Para
guai até os contrafortes ocidentais da Província Serrana ocorrem de
pósitos detdticos (sedimentos conglomeráticos e areno:siltosos, par
cial ou totalmente laterizados). A área descrita comporta solos dos 
grupos dos Latossolos Vermelho-Amarelos distróficos, Laterita Hidro
mórfica álica e Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico, que propi
ciam o desenvolvimento do Cerrado e do Cerradão. 

Contornando o relevo dobrado da Província Serrana, individuali
za-se uma superffcie pediplanada (Ep) sobre rochas da Formação Ara
ras. Essa supertrcie aloja pequenos cursos de água que descem dos 
flancos das anticlinais e das sinclinais alçadas que caracterizam o rele
vo serrano, apresentando um padrão de drenagem do tipo baioneta. 
Os rios drenam solos Podzólicos Vermelho-Amarelos distróficos, sobre 
os quais se desenvolveu o Cerrado. 

O setor setentrional da unid~e. posicionado entre a Provfncia 
Serrana (a oeste) e o alinhamento de cristas do Planalto dos Guima
rães (a leste), corresponde a uma área deprimida, cujo prolongamento 
para norte foi definido por Ross &_Santos (1982) como Depressão 
Cuiabana. Para sul, esse segundo setor é balizado pelas Planfcies e 
Pantanais Mato-Grossenses. 

~ caracterizado por uma superffcie plana com altitudes entre 100 
e 150m, mapeada como pediplano inumado (Epi). Ess;forma tam
bém contorna os dois conjuntos de cristas alinhadas do Planalto dos 
Guimarães e ladeia as escarpas da serra dos Coroados, separando-a dos 
pantanais. 

No extremo noroeste do segundo setor, a superffcie pediplanada 
inumada é constitulda por sedimentos da Formação Pantanal. Desta 
superffcie emerge um conjunto de formas aguçadas (a22) dissecadas 
sobre rochas pré-cambrianas do Grupo Cuiabá. Este relevo se prolonga 
para sul através de um alinhamento de cristas com direcionamento 
NE-SO, ou seja, o mesmo posicionamento da Provfncia Serrana. Esta 
forma alinhada foi mapeada com o sfmbolo de crista ao lado de 
relevos residuais identificados como inse/bergs. 

Na porção central do referido setor, as litologias do Grupo Cuiabá 
têm maior expressão. Os processos de dissecação esculpiram formas 
aguçadas (a11), convexas (c31) e tabulares (t32 e t41). Esses relevos 
estão associados à presença dos córregos Formiga e Guanandi, os quais 
possuem grande número de afluentes. O primeiro, com traçado norte
sul, se dirige para o Paraguaizinho. O segundo, com direção noroeste
sudeste e inflexões para sul, desemboca no rio Bento Gomes. 

No extremo noroeste do setor, a superffcie pediplanada é inumada 
por litologias pleistocênicas caracterizadas como depósitos detrfticos. 

No oeste do segundo setor, desenvolvem-se solos Podzólicos Ver
melho-Amarelos eutróficos. Na porção central, sobre as formas de 
topo plano, têm-se Latossolos Vermelho-Amarelos álicos, enquanto 
no nordeste dominam solos Podzólicos Vermelho-Amarelos distróficos. 
Nestas condições, sobre os primeiros ocorre o Cerradão, enquanto nos 
demais ocorrem, respectivamente, vegetações de Campo Sujo e de 
Cerrado. 

A partir da margem esquerda do rio São Lourenço, ladeando as 
frentes de cuestas dos Planaltos dos Guimarães, do Taquari-ltiquira e 
de Maracaju-Campo Grande, e extravasando para a Folha contígua, a 
supertrcie pediplanada é constitui da por depósitos típicos de sopé de 
vertente, caracterizados como pedimentos (Epd). 

A superfície pediplanada pedimentada separa os citados planaltos 
dos Pantanais Mato-Grossenses, constituindo o terceiro setor da De
pressão do Rio Paraguai. Aí os solos Podzólicos Vermelho-Amarelos 
distróficos possibilitaram o estabelecimento da cobertura vegetal de 
Cerrado. 

A porção meridional da unidade constitui o quarto setor, onde a 
superffcie pediplanada (Ep) contorna os relevos residuais do Planalto 
da Bodoquena. Tal supertrcie foi esculpida em rochas pré-cambrianas 
do Grupo Cuiabá e pleistoceno-holocênicas da Formação Pantanal. As 
litologias mais antigas englobam formas dissecadas de topo plano (t21 
e t22). 

No setor em estudo, os solos dos Grupos Terra Roxa Estruturada 
Similar Latossólica e Vertissolos sustentam a Floresta Estacionai Deci
dual e a Floresta Decidual, sucedidas pelo Cerrado. 

Para oeste, nos limites com o território boliviano, envolvendo os 
Planaltos Residuais de Urucum-Amolar, a superffcie pediplanada é 
novamente recoberta por sedimentos recentes, capeando rochas pré
cambrianas que por vezes estão aflorando. Em decorrência, é caracte
rizada como superffcie pediplanada inumada (Epi). 

Toda a área que bordeja os morros do Rabicho e Urucum é marca
da pelos depósitos detrfticos, enquanto que a jusante da cidade de 
Corumbá e ladeando a serra do Amolar ocorrem rochas pré-cambria· 
nas da Formação Bocaina, com calcários dolomfticos e dolomitos, 
localmente silicificados. 

Da depressão emergem formas residuais, identificadas como insel· 
bergs. Por vezes, o contato com o planalto se realiza através de 
escarpas pedimentadas, mapeadas como Epd. 

Em toda a área do Maciço de Urucum, desenvolvem-se solos Bruni· 
zéns Avermelhados e, secundariamente (no sudoeste), ocorre o Vertis· 
solo. Aqueles sustentam a Floresta Estacionai Decidual, enquanto este 
possibilitou a formação de pequenos núcleos da Vegetação Chaque
nha. A norte de Corumbá, entre os relevos residuais da serra do Amo
lar, os solos Podzólicos Vermelho-Amarelos eutróficos proporciona· 
ram o desenvolvimento da Floresta Estacionai Decidual. 

2.4.8 - Depressão do Guaporé 

Esta unidade geomorfológica foi identificada e definida por Kux, 
Brasil e Franco (1979) no mapeamento da Folha SD.20 Guaporé. 
Esses autores haviam adequado a titulação inicial de Pediplano Cen
tro-Ocidental Brasileiro, proposta por Melo, Costa e Natali Filho 
(1978), no mapeamento da Folha SC.20 Porto Velho, para atender a 
uma necessidade interna de homogeneizar o tratamento das unidades 
geomorfológicas. 
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Como as depressões geralmente constituem o piso regional do rele
vo, sua expressão espacial muitas vezes transcende as dimensões da 
área mapeada. Desse modo, um título que inicialmente parecia coe
rente com as caracterfsticas analisadas pode, nos mapeamentos seguin
tes, ser modificado. 

Embora como superHcie rebaixada a Depressão do Guaporé conti
nuasse pela Depressão do Rio Paraguai, preferiu-se limitar a unidade 
descrita por Kux, Brasil e Franco ( 1979) nos contrafortes dos Planal
tos Residuais do Alto Guaporé, representados na área pelo conjunto 
serrano de Santa Bárbara-São Fabiano. A Depressão do Guaporé cor
responde, portanto, à superfície baixa que ocupa todo o noroeste da 
área mapeada. A leste e nordeste é balizada pelas serras de São Fabia
no e Santa Bárbara, respectivamente. A sul e oeste, estende-se para o 
território boliviano; a norte, estende-se pela Folha SD.21 Cuiabá; e a 
noroeste adentra a Folha SD.20 Guaporé. 

A depressão constitui uma vasta planura com altimetrias inferiores 
a 300m. Dominam formas aplanadas e conservadas (Epi), recobertas 
principalmente por sedimentos cenozóicos da Formação Guaporé Se
cundariamente ocorrem formas dissecadas do tipo t31 e área de acu
mulação inundável (Aai), que registram a terminação dos Pantanais do 
Alto Guaporé. A superfície aplanada conservada contorna a termina
ção sul dos Planaltos Residuais do Alto Guaporé. O contato com esse 
planalto se realiza através de escarpas estruturais das serras de Agua
pe(, do Baú e do Buriti, com desníveis acima de 200m. 

A superfície rebaixada se inclina de sudeste para noroeste, razão 
pela qual os inúmeros "corixos" e pequenos cursos fluviais seguem 
para norte, em direção aos Pantanais do Alto Guaporé 

O setor sudeste da área mapeada consiste em uma superfície, onde 
a drenagem de extensos "corixos" traduz um padrão em baioneta. 
Essa área apresenta as maiores altitudes da unidade, com cotas entre 
250 e 330m. O rio Barbado é o principal eixo da drenagem. Nasce na 
serra de Aguapeí, penetra na superfície pediplanada inumada com a 
direção sudeste-noroeste, recebendo pela margem direita o rio do 
Meio, e, antes de penetrar na Folha SD.21 Cuiabá, delimita a área de 
acumulação inundável no extremo setentrional da Folha. 

A porção sudeste da unidade é marcada por solos do Grupo Podzó
lico Vermelho-Amarelo eutrófico, que fornecem condições para o 
desenvolvimento do Cerradão. No noroeste, as litologias da F armação 
Guaporé possibilitaram maior diversidade de solos. Assim, ao longo 
dos principais cursos fluviais e das áreas de acumulação inundáveis 
(Aai), posicionadas a norte, ocorrem, respectivamente, solo G lei Pou
co Húmico álico e Laterita Hidromórfica álica; mais ao sul, têm-se o 
Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico e o Latossolo Vermelho
Amarelo distrófico. Estes solos sustentam a vegetação de Cerrado e 
Cerradão. 

2.4.9- Planícies e Pantanais Mato-Grossenses 

A unidade, de grande expressão espacial, tem a configuração de enor
me anfiteatro, voltado para oeste, ocupando 63,24% da área mapeada. 
É identificada em quase todos os mosaicos de radar a 1:250.000, que 
compõem a Folha SE.21 Corumbá e parte da Folha SE.20, excetuan
do-se o extremo noroeste. 

A unidade é contornada pela Depressão do Rio Paraguai, de modo 
quase contínuo, a leste, e descontinuamente a norte, sul e oeste. Em 
decorrência, articula-se com pequenos trechos do Planalto dos Guima
rães, a nordeste, segmentos dos Planaltos do Taquari-ltiquira e Mara
caju-Campo Grande, a leste; e com os Planaltos Residuais de Uru
cum-Amolar, a oeste. Trata-se de uma extensa superfície de acumula
ção, de topografia bastante plana e freqüentemente sujeita a inunda
ções, cuja rede de drenagem é comandada pelo rio Paraguai. 

As altirnetriasvariam de 80 a 150m e a declividade regional é inex
pressiva. Segundo o Departamento Nacional de Obras de Saneamento 
(apud Alvarenga et ali i, 1980), o gradiente topográfico varia de 0,3 a 
0,5 m/km no sentido leste-oeste, e de 0,03 a O, 15 m/km, no sentido 
norte-sul. Esse fato provoca, em princípio, um barramento do escoa
mento do rio Paraguai e o conseqüente alagamento da área Entretan
to, de modo geral, todos os rios dos Pantanais dispõem de leitos que 
permitem escoamento nas cheias médias, embora nas grandes cheias 
haja inundação parcial ou total das zonas marginais. 

A denominação usual de Pantanal Mato-Grossense baseia-se no fa
to de a área ser freqüentemente alagada pelas águas de superfície. 
Contudo, a maioria dos pesquisadores concorda que o termo não é 
adequado, pois a área não apresenta as características de uma gênese 
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de pântano (Sánchez, 1977). Não obstante tal afirmação, o termo é 
tão tradicionalmente aceito que se optou por adotá-lo no presente 
trabalho. Paiva & Leinz (apud Pereira, 1944) identificaram o Pantanal 
de Mato Grosso, inserindo-o nas sub-bacias dos rios Guaporé e Para
guai, entre as latitudes de 12° e 22° sul, abrangendo uma área inundá
vel que consiste num sistema hidráulico natural de compensação e 
vazão. Rondon (apud Pereira, 1944) elaborou uma classificação dos 
pantanais segundo as sub-baci<:s do rio Paraguai, sob o ponto de vista 
florístico, fitofisionômico e, sobretudo, de acordo com a posição to
pográfica. Sánchez ( 1977) também reconheceu a presença de diferen
tes feições na região pantaneira, associadas às sub-bacias do rio Para
guai, sob o título geral de Grande Depressão da Bacia do Alto Para
guai. Por bem retratarem a fisionomia da região, esses trabalhos servi
ram de base a Alvarenga et alii (1980), que apresentaram uma grande 
quantidade de informes sobre a área, calcados nos mapeamentos geo
morfológicos preliminares das Folhas SE.21 Corumbá, parte da SE.20 
e SF.21 Campo Grande, elaborados pelo Projeto RADAMBRASIL. A 
visão de conjunto fornecida pelas imagens de radar, aliada a informes in
tegrados de solos, vegetação e litologia, permitiu a Alvarenga et alii (op. 
cit.) precisarem melhor a delimitação das diferentes fisionomias e veri
ficarem que, embora os fatores genéticos estivessem em última instân
cia relacionados à atuação do rio Paraguai, o elemento de controle 
direto variava de acordo com seus principais afluentes. Em vista disso, 
aqueles autores adequaram o termo tradicional à realidade observada, 
de modo que se passou a denominar a região de pantanais. No presen
te mapeamento, adequou-se a denominação proposta por Alvarenga et 
alii (op. cit. ), incluindo na unidade as faixas de aluviões holocênicas, 
complementando a titulação para Planícies e Pantanais Mato-Grossen
ses. 

A imagem de radar também ensejou a oportunidade de se separa
rem diferentes tipos de padrões de área de acumulação Posteriormen
te, os trabalhos de campo revelaram que as diferentes feições relacio
navam-se ao tempo de permanência das águas de superfície sobre as 
áreas de acumulação. Em decorrência, as áreas de acumulação inundá
veis foram hierarquizadas em ordem crescente, segundo o grau de 
umidade, partindo da menos úmida para a mais úmida, resultando: 
Aai1 - inundação fraca (Fig 2.15), Aai2 - inundação média (Fig 
2.16) e Aai3- inundação forte (Fig. 2.17). 

Cabe ressaltar que o padrão constatado para as diferentes áreas de 
acumulação inundáveis (A ai) refere-se às interpretações de imagens de 
radar, tomoc!as nos meses de novembro a dezembro de 1975 e feverei
ro de 1976, portanto, correspondentes ao período das chuvas. Deve-se 
levar em conta que as cheias nos pantanais se iniciam em março e 
abril, quando as águas do rios extravasam o leito maior. No sul, entre
tanto, as cheias são precoces, ocorrendo aproximadamente com dois 
meses de antecedência. Por isto, antes que as cheias do norte da bacia 
venham a alcançá-las, elas já se propagaram a montante de Corumbá, 
devido à facilidade de represamento, ocasionado pela presença de uma 
soleira no rio Paraguai, na Folha SF.21 Campo Grande. Entretanto, 
para se detectar o comportamento dos alagoc!os, em longo período, 
são necessários trabalhos sistemáticos que possibilitem comparações. 

Os Pantanais Mato-Grossenses apresentam feições bastante peculia
res e de terminologia tipicament.e regional. É o caso das "baías", "cor
dilheiras", "vazantes" e "corixos". 

As "baías" constituem áreas deprimidas, contendo água, às vezes 
salobra, delineando formas circulares, semicirculares ou irregulares 
(Est. 2.111 B). Na imagem de roc!ar sua disposição espacial apresenta 
certa linearidade (Fig. 2.18). Suas dimensões variam de dezenas até 
centenas de metros. 

As "cordilheiras" são pequenas elevações do terreno situadas entre 
duas "baías" e em média com 2m acima do espelho de água das 
mesmas (Est. 2.1V A). Constituem áreas quase nunca alagadas, sendo 
atingidas apenas durante cheias excepcionais, servindo de sítios para 
as sedes das fazendas e de abrigo para o gado nos períodos das enchen
tes comuns e extraordinárias. 

As "vazantes" compreendem as amplas depressões situadas entre 
as "cordilheiras". Na época de enchente essas depressões servem de 
escoadouro entre as "baías", adquirindo o caráter de curso fluvial 
intermitente, com vários quilômetros de extensão. Entretanto, pôde
se constatar no campo, em período de estiagem, que muitas "vazan
tes" têm um caráter perene, cuja situação está ligada provavelmente à 
proximidade do lençol freático, aflorante a poucos metros da superfí
cie. Como exemplo, pode-se citar a Vazante do Cá'stelo, localizoc!a nas 



f •Q. 2. 15 - Padrão de •magem de radar conespondente a Aatl (Folha SE.2t·Z·B). 

proximidades da fazenda Safa das Pedras (Est. 2.1V 8), e a Vazante 
Guaxi nas imediações da fazenda São Rafael do Guaxi, posicionadas 
no nordeste da Folha SE .. 21·Z·C. 

Os "corixos" correspondem a pequenos cursos de água, de caráter 
perene, conectando "ba(as" contfguas. Pôde-se constatar no campo 
que tais cursos, comparados às "Vazantes", possuem maior Poc:!er erosi· 
110, e a incisão é muito maior no sentido linear, originando canais 
estreitos e mais profundos. 

Com exceção das "cordilheiras", todas as demais formas foram 
observadas nas imagens de radar e constatadas em trabalho de campo. 

No presente mapeamento, foram definidos os Pantanais do Corixo 
Grande- Jauru- Paraguai, do Cuiabá-Bento Gomes--f>araguail!inho, 
do ltiquira-São Lourenço-Cuiabá, do Taquari, do Negro, do Miran
da- Aquidauana, do Nabileque, do Jacadigo e de Paiaguás, que serão 
tratados como subunidades individualizadas, mostradas na Figura 
2.19. A divisão por bacias hidrográficas também leva em conta a 
diversidade de fatores morfogenéticos (altimetria relativa. litologia e 
pedologia), que individualizam cada pantanal. 

Em quase todos esses pantanais ocorram as tnh feições de acumu
leçio Inundáveis a áren da acumulaç6o recente (Apf, Apfl, Apl, Aptf e 

Fig. 2.16 - Padrão de imagem de radar cOf'respondente a Aai2 (Folha SE.21·Z·A). 

Atf), porém a diferente disposição dos sedimentos confere caracte· 
rfsticas distintas a eles. Alguns apresentam leques aluviais, outros uma 
maior densidade de "bafas" ou de diques marginais. Além disso, há 
diversidade de aspectos pedológicos e botânicos. 

2.4.9.1 - Pantanal do Corixo Grande- Jauru--f>araguai 
Tradicionalmente conhecido como Pantanal do Oescalvado, ocorre no 
noroeste da zona pantaneira, ocupando posição interfluvial. ~ drena
do pelos córregos· Saloba, Gambá e Manhoso, afluentes do Corixo 
Grande, apresentando um padrão de drenagem do tipo subdendr(tíco. 
O padrão dendr(tico é representado pelos afluentes do rio Jauru, entre 
os quais têm maior importância o córrego Padre Inácio e riacho São 
Sebastião. Esses cursos comportam espraiamentos aluviais, que cor· 
respondem a áreas de acumulação dos tipos Aai2 e Aai1, respectiva
mente havendo uma coalescência deue último tipo com os espraia
mentos aluviais do rio Paraguai que procedem de sudeste. Tais formas 
denotam uma disposição em leque dos cios Jauru e Paraguai. A área 
comport.a inúmeras plan(cies deprimidas, drenadas por "oorixos" e 
"vazantes", que são balizadas por diques marginais. apresentando em 
determinados trechos "bafas" isolad•. 

GEOMOAFOLOGIA/191 



Ftg. 2 17 - Padrao de •magem de radar correSPOndente a Aai3 (Fotha SE21·Y·0) 

A litologia da área corresponde a depósitos aluvionais da Forme
ção Pantanal, com sedimentos argilosos, argilo-arenosos e areno-con· 
glomerât icos semiconsolidados e inconsol idados, periodicamente ala· 
gados lvlde 1 - Geologia). 

Os solos de Laterita Hidrom6rfica dinr6fica e álica (vide 3 -
Pedologia) deste pantanal são recobertos pelo Cerradão, correspon
dendo a áreas pouco úmidas 1Aai1) localizadas no norte e sudeste, 
enquanto nas áreas de mediano alagamento 1Aai2), posicionadas no 
extremo noroeste, predomina a cobertura de Campo Sujo. 

O Corixo Grande, posicionado no noroeste da Folha SE.21 Co· 
rumbá e parte da Folha SE.20 nos limites com a Bolfvia, tem um 
direcionamento noroeste-sudeste e corre em direção ao rio Paraguai. 
Em todo o médio curso apresenta larga faixa de planfcie fluvial IApf), 
onde se observa grande número de "bafas" e pequenos " corixos", 
balizados por d iques marginais. No alto curso sua planfcie fluvial 6 
muito estreita e a ocidente 6 sucedida por uma área fluviolacustre 
IApfl). onde se observam as mesmas feições da seção anterior. 

O rio Paraguai assinala sua entrada na área, vindo da Folha a norte, 
com direção geral NNE..SSO, que mantém até a terminação meridional 
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Ftg. 2.18 - Concentraçêo de ' baias" no Macroleque do Taquarí (Folha SE.2 1·Z·CI. 

do relevo de cristas da Provfncia Serrana. Nesse trajeto, o rio Paraguai 
recebe pela margem d ireita o córrego Padre lnéc:io e o rio Jauru, todos 
com estreita faixa aluvial (Apf). A partir do último ponto, o Paraguai 
iriflete para leste, seguindo com essa direção até a ilha do Taiami, 
onde sua plan(cie fluvial se alarga. Em toda sua extensão, a planfcie 
apresenta uma série de meandros abandonados, outros em fase de 
oolmatagem e um grande número de lagoas isoladas. No vale do rio 
Jauru, ide.ntific:aram-se dois terraços fi uviais (A tfl. 

A planlcie aluvial do Corixo Grande é constitufda de Planossolo 
Sol6dico, que propicia o desenvolvimento da cobertura vegetal de 
Campo Limpo. Na Planfcie do Rio Paraguai e de seus afluentes ooor· 
rem solos Gleis Pouco Húmicos eutr6ficos, que sustentam a Floresta 
Estacionai Dec:idual Aluvial. 

2.4.9.2 - Pantanal do Cuilbé-8ento Gomes-Paraguaizinho 

Balizado a norte pela Depressio do Rio Paraguai, a les1e e sul pelo 
Pan1anal de Paiaguás e a oeste pela Provfncie Serrena, 6 conhecido na 
região corno Pantanel de Pocon4t. 



BOLÍVIA 

o 55 110km 
~----~~----~ - -Pantanal do Corixo Grande 

Jauru- Paraguai 
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Pantanal do Jacadigo - Nabileque Pantanal do Paiaguás 

Fig 2 19- Os Pantanais Mato-Grossenses 

O referido pantanal apresenta uma extensa faixa de fraca inunda
ção (Aai1), posicionada a norte e que se estende no sentido dos para
lelos; ar as altimetrias são mais expressivas, com cotas que excedem 
130 m. Junto ao rio Cuiabá e junto à Provfncia Serrana, apresenta 
áreas medianamente inundáveis (Aai2), separadas ao sul por uma área 
de forte inundação (Aai3). 

Em direção ao sul, as altimetrias decrescem para 100 e 110m. As 
áreas menos úmidas do norte apresentam pequenos cursos fluviais 
com padrão de drenagem dendr(tico e, à medida que se caminha para 
sul, nas áreas de mediano alagamento, os "corixos" mostram um pa
drão paralelo e a jusante adquirem um padrão anastomosado. Os es
praiamentos aluviais desses cursos de maneira geral se orientam em 
direção ao rio Paraguai. Por vezes ocorre a coalescência entre os es
praiamentos aluviais dos principais drenes. 

Em todo o setor norte, desenvolvem-se solos do tipo Solonetz 
Solodizado. A vegetação é marcada pelo Cerrado e Campo Limpo. Na 
área também registraram-se solos Latedticos H idromórficos d istrófi
cos, que para sul tornam-se álicos. Esses solos são recobertos por 
vegetação de Campo Sujo e de Campo Limpo. 

2.4.9.3- Pantanal do ltiquira-5ão Lourenço-Cuiabá 

O posicionamento topográfico mais elevado do rio São Lourenço nes
se pantanal lhe confere uma drenagem de padrão colinear, cujos es
praiamentos aluviais, em forma de leque, "vão se confundir a jusante, 
à direita, com os espraiamentos do Cuiabá e à esquerda, com aqueles 
do curso inferior do ltiquira" (Sánchez, 1977). 

O referido pantanal é cognominado, na região, de Pirigara, consti
tuindo-se numa área de mediano alagamento, portanto caracterizada 
como Aai2. Todavia, próximo ao médio curso do ltiquira, na sua 
confluência com o Piquiri, identificou-se uma estreita faixa de espraia
mentos aluviais, marcada por forte inundação (Aai3). As litologias são 
pertinentes à Formação Pantanal. Nessas condições, desenvolveram-se 
solos de Laterita Hidromórfica, que se alternam com Planossolos áli
cos e distróficos, e Podzólicos Vermelho-Amarelos distróficos. 

No setor setentrional desenvolve-se a cobertura vegetal de Campo 
Sujo, que é ladeada pelo Cerradão. Em direção a sudoeste, esta vegeta
ção cede lugar à Floresta das Terras Baixas e ao Campo Sujo, respecti-
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vamente. No setor meridional predomina o Cerrado que comporta 
áreas esparsas da cobertura vegetal de Campo Sujo. 

Ao deixar o planalto, o rio São Lourenço penetra na zona panta· 
neira com um direcionamento ENE.QSO, drenando uma superffcie 
cuja altimetria estâ por volta dos 140 a 160m. Na medida em que se 
dirige para oeste, as cotas decrescem para 11 O m. Para jusante, nas 
imediações da fazenda São José do Borireu, o São Lourenço se b ifur
ca; o curso à direita é constituído pelo rio Boca Brava, que depois de 
alguns qu ilômetros se b ifu rca através do rio Tarigara. O outro curso 
do rio São Lourenço é denominado Braço do São Lourenço e vai 
desaguar no rio lt iquira. Nesse trecho a imagem de radar revela marcas 
de paleodrenagem. Os processos de entulhamento no interflúvio Boca 
Brava- Braço do São Lourenço-l tiquira favoreceram condições para a 
formação de uma ilha localmente denominada de Bananal. A p lan(cie 
do rio São Lourenço (Apf). em todo o médio curso, é muito larga, 
com grande número de meandros colmatados ou em fase de colmata
gem e uma série de diques marginais. 

Próximo da ârea planaltina, a planície é constitu(da por solo Pod
zblico Vermelho-Amarelo distr6fico. Para oeste, comporta solos 
Gleis Pouco Húmicos. Esses solos propiciaram a instalação da Floresta 
Estacionai Decidual Aluvial em toda a extensão do vale do rio São 
Lourenço. 

O rio ltiquira, procedente do planalto, penetra na Depressão do 
Rio Paraguai, antes de alcançar a zona pantaneira. O rio apresenta um 
curso meãndr ico, com a direção geral de NNE.SSO, e recebe pela 
margem direita o rio Peixe de Couro. O Piquiri, procedente de sudes· 
te, recebe também pela d ireita o rio Correntes e percorre 60 km, para 
se juntar ao rio ltiquira. A parti r desse ponto, é denominado Piquiri 
ou ltiquira e, tomando a direção noroeste, com inflexão para sudest e, 
comanda toda a rede de drenagem circunvizinha, até alcançar o rio 
Cuiabá (Fig. 2.201. Todos esses cursos comportam largas fai xas de 
plan(cies aluviais (Apf). Nestas, os rios serpenteiam, descrevendo uma 
série de meandros; observa· se também a presença d e marcas de mean· 
dros abandonados, fato bastante visfvel na imagem de radar (Fig. 

2.20). As plan(cies comportam solos Gleis Pouco Húmicos, sobre os 
quais se desenvolve a Floresta Estacionai Decidual Aluvial. 

7.4.9.4 - Pantanal do Taquari 

A grande expressividade espacial dos espraiamentos aluviais do rio 
Taquari permitiu considerá-lo como um macroleque aluvial, termo 
que bem define sua gênese. O gigantesco leque aluvial , com eixo em 
torno de 250 km de comprimento e uma ârea de 50.000 km2

, si tua-se 
em frente às escarpas ocidentais d as serras de Maracaju, d o Pantanal e 
de São Jerônimo. ~ balizado a norte e noroeste pelos rios Piquiri ou 
ltiquira e Cuiabé, a oeste pelo rio Paraguai e a sudoeste e sul pelos 
rios Abobral e Negro. O macroleque aluvial engloba grande parte do 
tradicional Pantanal do Paiaguâs (a norte) e quase a totalidade do 
Pantanal da Nhecolànd ia (a sul). 

Os espraiamentos aluviais do rio Taquari se expandem para oeste, 
noroeste e sudoeste, estendendo-se. pois, por ambas as margens, as
sinalando áreas de inundação fraca (Aai1 ), média (Aai2) e forte 
(Aai3). 

Ao penetrar na depressão pantaneira, o rio Taquari descreve um 
traçado semiparabólico, com inflexl5es de sudeste para noroeste e de 
leste para oeste até o Porto de Santa Luzia (Folha SE.21·Z·A). A 
partir desse ponto o rio segue para sudoeste, até a confluência com o 
Paraguai (Fig. 2.21 ), deixando de apresentar a planície fluvial (Apf) 
que o caracterizava. Em todo o baixo curso, o rio Taquari passa a 
del inear ampla faixa de depósitos aluviais que se alarga a jusante, 
como um delta. Essa forma de sedimentação fo i ident ificada como 
fortemente inundâvel (Aai3l. 

No interflúvio Taquari-Piquiri, a parti r da Depressão do Rio Para
guai em direção ao interior, os espraiamentos aluviais são caracteriza
dos extensivamente como áreas de inundação fraca. Estas áreas são 
const itu fdas por depósitos aluviais antigos. Apresentam pequenas 
"bafas" dispersas que chegam a secar no per(odo de estiagem; essas 
"balas" estão interligadas a "vazantes" , que em conjunto com os 
"corixos" apresentam um padrão de drenagem colinear. Toda essa 

Fig. 220- MudanÇa de curso do r10 ltiquira (Folha SE21·X.C). 
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Fig. 2.21 - ASPecto do rio Taquari conando área de Aai3 (Folha SE21·Z·A). 

~a de Aai1 é vinculode eos sedimentos arenosos d a Formação Panta· 
nal que constitui a principal litologia deste pantanal. Os solos dos 
Grupos Podzol Hidromórfíco e Planossolo d istrófico propiciaram o 
desenvolvimento do Cerradão e do Campo Limpo. 

Bordejando a planície e o "delta" do rio Taquari e sucedendo a llrea 
anteriormente descrita, definiu-se uma outra, caracterizada como 
Aai2. que se amplia cada vez mais para oeste e noroeste, até junto às 
plan(cies dos rios Paraguai e Cuiabá Corresponde a espraiamentos 
aluviais antigos, que atualmente se encontram recobertos por sedimen· 
tos recentes (areias, siltes e arg ilas). Essa área apresenta alta densidade 
de canais de escoamento intermitente, com um padrão de drenagem 
anastomosado. Há também um certo número de "balas", sendo que a 
maioria delas é desprovida de égua no período de estiagem. Estas áreas 
são constituídas por solos Planossólicos eutróficos. com cobertura 
vegetal de Campo Sujo que contém uma "ilha" de Cerrado na margem 
di reita do baixo Taquari. • 

No interflúvio Taquari- Negro, além das feições marcadas por fra· 
ca e mediana inundação. registrou-se uma área caracterizada como 
plan(cie fluvio lacustre. Assim, o setor nordeste é marcado por uma 
área de fraca inundaçãà, cujas feições geomórficas, pedol6gicas e vege
ta is são semelhantes à ácea de Aai1 descrita na sub-bacia anterior. No 
sudeste, essa feição é sucedida por uma área de mediano alagamento, 
em decorrência da diminuição gradativa das cotas altimétricas. Af 
observam-se plan(cies deprimidas. que alojam pequenas "ba(as", cujas 
vazantes e "corixos" ensejam um padrão de drenagem do tipo coli· 
neer. Nesta área, os Planossolos distróficos e Podz61icos Hidromórfi· 
cos permitem o desenvolvimento do Cerradão e do Campo Sujo, que 
ao sul cede lugar ao Campo Limpo. 

O setor sudoeste do referido interflúvio corresponde a uma área 
conhecida como Pantanal da Nhecolândia. ESta se destaca no conjun
to do macroleque aluvial do Taquari e é caracterizada, neste trabalho, 
como ampla planície fluviolacustre (Apfl). A planlcie está vinculada a 
cursos fluviais intermitentes e defluentes do rio Taquari, os quais 
apresentam um padrão de drenagem multibasinal. Seu aSpecto é muito 
peculiar, posto que comporta uma grande quantidade de "ba(as", com 
caracterlsticas distintas limitadas por "cordilheiras" e interligadas 

através de "vazantes". A imaoem nA rNiar rAgistra bem esse fato IFig. 
2.18). A tonalidade clara que se observa indica a presença de "bafas" 
colmatadas ou recobertas por vegetação aquática. A tonalidade escura 
indica a lâmina de égua exposta. Em trabalho de campo constatou-se 
que muitas dessas "baías" são de égua salobra (ou "pesada", como são 
denominadas no local), o que dificulta a presença de vegetação aquáti· 
ca. Isto pôde ser registrado próximo à fazenda Para(so, conforme 
ilustra a Estampa 2. V A. Na ptan ície ocorrem solos Podzólicos H idro· 
mórficos, sobre os quais se desenvolve o Campo Limpo, que por vezes 
se alterna ao Cerrado. 

Os setores norte e noroeste correspondem a áreas de mediano 
alagamento, que constituem a borda esquerda do rio Taquar i. Como 
ocorre na borda oposta, aqui também os espraiamentos aluviais anti· 
gos se encontram recobertos por sedimentos recentes. Nestas áreas 
registraram-se "baías" dispersas e um grande número de vazantes, que 
apresentam padrão de drenagem anastomosado. Os solos Podzólicos 
Hidromórficos favorecem o desenvolvimento extensivo do Campo Su
jo. Entretanto, no sul, a jusante das "vazantes". foi reg istrada uma 
"ilha" de Cerradão. 

Balizando a borda do rio Taquari e a plan(cíe fluviolacustre, deli· 
nela-se uma alongada faixa de espraiamentos aluviais, caracterizada 
como de fraca inundação (Aai1), disposta de NNE paraSSO. e que se 
prolonga do setor nordeste. Esta área corresponde, segundo Sánchez 
( 19771, a espraiamentos aluviais antigos, com alta e média densidades 
de canais e leitos anastomosados. de escoamento temporário. Para 
Sánchez (op. cit. I, os depósitos aluviais antigos são submetidos a pro· 
cessos geomórficos que implicam na lix iviação, tranSporte e ressedi· 
mentação de materiais superfic iais de algu ns solos, em locais mais 
baixos. Em trabalho de campo, constataram-se a presença de canga 
laterltica próximo à fazenda Figueira! e a ocorrência de termlteiras, 
ocupando, grosso modo, o topo dos interflúvios e/ou das "cordilhei· 
ras''. 

A área descrita comporta solos Podzól icos Hidromórficos, que são 
recobenos pelo Cerradão, porém, às vezes, em alternância com o Cam
po Sujo. 
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O "delta" do Taquari, caracterizado como área de inundação 
forte (Aai3), é influenciado pelas cheias do rio Paraguai. Estas provo
cam o extravasamento daquele rio e um anastomosamento de seu 
curso, pela deposição da carga sedimentária (Braun, 1977). Nesta área, 
as aluviões atuais são marcadas por solos Gleis Pouco Húmicos, cuja 
cobertura vegetal é representada pelo Campo Sujo. 

Em todo médio curso, o rio Taquari é caracterizado por alongada 
faixa de acumulação registrada como planície fluvial (Apf). Nesse 
trecho, o rio apresenta pequeno encaixamento. Sua largura é de 
150 m e nas margens observou-se, em trabalho de campo, a presença 
de barrancas próximo ao Retiro Porto Alegre. Na margem direita, a 
barranca tem aproximadamente de 1 m a 1,50 m, enquanto que na 
margem esquerda ela é mais elevada, atingindo 3m de altura. De suas 
margens, partem drenas que se dirigem para sudoeste e noroeste Essa 
drenagem defluente estabelece na área um padrão colinear. Em que 
pesem o encaixamento do leito e a assimetria do vale, o rio apresenta 
trechos onde a planície comporta diques marginais e meandros aban· 
danados, o que indica divagação (Est. 2.V B). Segundo informações 
de moradores locais, coletadas no Retiro Porto Alegre, na época de 
cheias extremas, há o transbordamento do rio, inclusive sobre a mar· 
gem mais alta. Em 1977, este fato obrigou os habitantes ribeirinhos a 
recuarem suas casas cerca de 30m aquém da margem, depois de ali 
viverem por mais de 30 anos. 

Na planície fluvial do Taquari ocorrem Areias Quartzosas Hidro· 
mórficas distróficas, onde se instalou a Floresta Estacionai Decidual 
Aluvial. 

2.4.9.5 - Pantanal do Negro 

Delimitando-se a norte com o macroleque aluvial do Taquari e a sul 
com os rios Aquidauana e Miranda, é conhecido como Pantanal do 
Taboco (a leste) e Pantanal da Nhecolândia (a oeste). Engloba áreas de 
acumulação inundáveis dos tipos A ai 1, Aai2, Aai3 e áreas de planícies 
fluviais e fluviolacustres. Como ocorrem nos demais pantanais, aqui as 
litologias também pertencem à Formação Pantanal 

O setor oriental tem um alagamento periódico, através da junção 
das águas dos rios Negro e Taboco, que é engrossado pelas águas do 
Aquidauana. Este setor apresenta todas as feições anteriormente des· 
critas. Assim, a área registrada como Aai3 corresponde à planície 
deprimida do rio Negro (Est. 2. VI B). À sua direita, destaca-se uma 
área com modelado de "baías" (Apfll, ao lado de outra, caracterizada 
como área de inundação mediana (Aai2). Estas duas formas também 
são registradas na porção meridional do setor, onde é incluída uma 
área de fraca inundação (A ai 1), posicionada a noroeste Neste setor, a 
ligação entre as "baías" em período de estiagem é feita através do 
subsolo, enquanto no setor ocidental se realiza através de "vazantes". 

Os solos dos Grupos Podzólicos eutróficos e distróficos e Podzóli· 
cos Solódicos propiciam ambiente para o desenvolvimento do Cerrado 
e do Campo Sujo, situados nas áreas de acumulação inundáveis, en· 
quanto o Campo Limpo constitui a cobertura vegetal nas áreas fluvio· 
lacustres. Por outro lado, esses solos salinos propiciam também a for· 
mação de microrrelevos como ilustra a Estampa 2. VI A. 

O setor ocidental compreende a planície de inundação dos rios 
Negro e Abobral, caracterizado como área de forte inundação (Aai3l. 
O Abobral, durante as grandes enchentes, recebe pelo sul, através de 
"corixos", as águas do rio Aquidauana. A norte, situa-se o curso infe· 
rior do Negro, cujo leito na estiagem "se confunde com brejos" (Bra· 
sil. DNOS, 1974) e que na imagem de radar desaparece Este setor 
difere do anterior porque constitui-se em área "mais brejosa durante 
vários meses do ano" (Brasil. DNOS, op. cit ). 

Todo o setor descrito comporta solos do tipo Vertissolo e uma 
estreita faixa de Areias Ouartzosas Hidromórficas Estes solos apresen· 
tam cobertura vegetal de Campo Sujo e uma extensa área caracteriza· 
da como de TP.nsão Ecológica, marcada pelo contato Cerrado/Vegeta· 
ção Chaquenha. 

O rio Negro (Est. 2.VII Al ao se lançar na zona pantaneira tem um 
traçado leste-oeste, com inflexões para sudeste e noroeste Ao pene· 
trar no pantanal, ao qual confere o nome, recebe pela margem direita 
o córrego Anhuma. Este comporta pequenos afluentes, todos com 
estreitas faixas de acumulação aluvial (Apf). 

Até a altura da fazenda Rio Negro, o rio homônimo também apre
senta largas faixas de deposição holocênica, caracterizadas como pia· 
nície fluvial (Apf). Nestas se observam marcas de meandros abandona· 
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dos, alguns colmatados, outros constituindo lagoas Depois daquela 
fazenda, o rio Negro penetra numa área de forte inundação (Aai3), 
deixando de apresentar a planície fluvial. Na inflexão para oeste, o 
volume de água diminui e na estiagem o rio adquire a característica de 
"vazante". 

A planlcie fluvial do Negro e de sua rede de tributários, a norte, é 
constitulda de Areias Quartzosas distróficas e Podzol Hidromórfico, 
com cobertura ve9etal de Campo Limpo. No trecho meridional, os 
solos Gleis Pouco Húmicos eutróficos respondem pela presença da 
Floresta Estacionai Decidual Aluvial. 

2.4.9.6- Pantanal do Miranda-Aquidauana 

Posicionado entre os rios Paraguai a oeste e Aquidauana a leste, é 
limitado a norte por trechos dos rios Aquidauana, Miranda e Abobral. 
Prolonga-se para sul através da Folha SF.21 Campo Grande, contar· 
nando a Depressão do R i o Paraguai. 

No leste, as aluviões da margem direita do rio Miranda e as aluviões 
da margem esquerda do Aquidauana se expandem para a zona inter
posta entre eles, ocasionando a norte uma coalescência de sedimentos 
aluviais, carreados pelos "corixos", em busca do dreno principal Para 
oeste, os sedimentos aluviais dos rios Miranda e Abobral se espraiam 
coalescendo com aqueles da margem esquerda do rio Paraguai. 

Toda a área correspondente a esse pantanal situa-se em posição 
altimétrica pouco mais elevada em relação à área vizinha do norte E: 
caracterizada como área de transição não só por apresentar um alaga· 
menta mediano (Aai2) como também pela variedade botânica. 

No leste, registrou-se o desenvolvimento de Planossolos Solódicos 
eutróficos e estreita faixa de Vertissolo, nos limites com a Depressão 
do Rio Paraguai. Aí a vegetação é marcada pelo Cerradão e pelo 
Campo Sujo. Para oeste, desenvolvem-se Vertissolos, que são sucedi· 
dos por Planossolos Solódicos eutróficos, nos limites com a planície 
do rio Paraguai. Essa área é marcada por uma vegetação de Campo 
Sujo e, secundariamente, por Cerradão e Vegetação Chaquenha. 

Procedente do sul, na porção meridional da unidade, o rio Aqui· 
dauana corre para norte até Porto Ciríaco, de onde passa a infletir 
para oeste. Até uns 30 km após esse porto, o rio se apresenta encaixa· 
do, com barrancas de 2,5 a 3m de altura, em ambas as margens, onde 
ocorrem planícies e terraços fluviais (Aptf). O rio possui águas bar· 
rentas e sua seção molhada atinge 60 a 70 m de largura Em seu leito 
ooservam-se corredeiras. Quando continua para oeste, é caracterizado 
por uma estreita faixa de planície fluvial (Apf), por onde meandra. 
Depois de percorrer mais 10 km, o Aquidauana deságua no rio Miran· 
da. Este rio, da localidade de Tição de Fogo até a confluência com o 
Aquidauana, apresenta uma estreita planície fluvial e, abaixo desta, o 
rio descreve uma longa série de meandros até alcançar o Paraguai. Ao 
longo de seu curso geral de sudeste para noroeste, o rio Miranda apre
senta duas grandes inflexões. 

Como ocorre na maioria dos pantanais, as planícies fluviais dos 
rios Aquidauana e Miranda também são constituídas de solos Gleis 
Pouco Húmicos eutróficos, que sustentam a Floresta Estacionai Deci· 
dual Aluvial. 

2.4.9.7- Pantanal do Jacadigo-Nabileque 

A sudoeste da área mapeada, contornando o Maciço de Urucum e as 
zonas pediplanadas que o enquadram, encontra-se o Pantanal de Jaca· 
digo. Estende-se por todo o sul da Folha SE.21·Y·D, na margem direi· 
ta do rio Paraguai. A pequena declividade, decorrente das altimetrias 
inexpressivas, com cotas em torno de 85 m, possibilita um forte en· 
charcamento da área, originando a feição de Aai3. 

O rio Verde, o Corixo da Canoa e o rio Novo, procedentes de 
território boliviano, engrossam o transbordamento do Paraguai nos 
períodos de cheias, ocasionando extenso alagamento de toda a área. O 
rio Novo comanda a drenagem desse pantanal, apresentando um pa· 
drão anastomosado. Para Sánchez (1977), o referido pantanal se en
quadra na "Planície de inundação do Sistema: rios Paraguai-Novo". 

No Pantanal de Jacadigo, desenvolvem-se Solonetz Solodizados e 
Vertissolos, que servem de suporte para a Vegetação Chaquenha. 

Abaixo de Porto Esperança a Planície do Rio Paraguai se abre em 
Forquilha, alojando uma estreita faixa de sedimentos aluviais forte· 
mente alagados. Essa área, mapeada como Aai3, prolonga-se para Fo· 
lha contígua a sul, SF.21 Campo Grande, e constitui o Pantanal do 
Nabileque. 



A drenagem orientada de NE para SO apresenta pequenos "cori· 
xos", delineando um padrão anastomosado, e é responsável pelo car· 
reamento de sedimentos, vinculados ao rio Nabileque. A ãrea compor· 
ta solos Planossolos Sol6dicos eutr6ficos, onde se desenvolve a Vege· 
tação Chaquenha. 

A partir de Porto Figueira, a none de Corumbá, o rio Paraguai 
penetra na área, cujo limite meridional vai até 8 km a jusante de Forte 
Coimbra. Em todo o seu trajeto tem uma direção norte-sul com infle· 
xões para SE e SO, prolongando-se para a Folha contígua a sul. A 
jusante de Corumbã, o rio percorre uma ãrea baixa entre os residuais 
do Planalto da Bodoquena e do Maciço de U~ucum e a jusante de 
Porto da Manga o rio se abre em dois braços. 

Toda a orla oriental e setentrional do referido pantanal é caracteri· 
zada pela extensa planície fluvial do rio Paraguai, onde se observam 
marcas de paleodrenagem (Fig. 2.5), meandros abandonados e uma 
série de diques marginais, muito nítidos na imagem de radar. Os solos 
Gleis Pouco Húmicos eutróficos propiciam o desenvolvimento da Fio· 
resta Estacionai Oecidual Aluvial na área. 

2.4.9.8 - Pantanal de Paiaguás 

Este pantanal é posicionado no extremo ocidental da área mapeada, 
próximo à fronte ira com a Bolívia, e corresponde aos depósitos alu· 
viais dos rios Paraguai e Cuiabá, que caracterizam vasta planfcie fluvio· 
lacustre (Apfll . Acompanha o eixo de drenagem principal da zona 
pantaneira, balizando os demais pantanais. 

O rio Paraguai assinala sua entrada neste pantanal, a partir da ilha 
de Taiamã, a sul da Província Serrana até Corumbá. O rio apresenta 
um direcionamento norte-sul, com inflexões para SO e SE. Pela mar· 
gem esquerda recebe o seu mais importante tributário - o rio Cuiabá. 
Em todo esse trajeto, a drenagem apresenta um padrão anastornosado. 

A vasta llrea de acumulação de sedimentos do rio Paraguai se am
plia de leste para oeste, a montante da serra do Amolar, apresentando 
no centro uma área de Aai3. Para sul se estende até Corumbá. Toda a 
planície fluviolacustre (Apfl) é constitui da por lagoas de vãrias dimen· 
sões (Fig. 2.221. As mais expressivas estão localizadas na fronteira com 
a BoHvia e são denominadas Uberaba, Gaíba ·e Mandioré. 

A planície fluviolacustre do Paraguai tem continuação para nordes· 
te através da planície do rio Cuiabá. Este rio registra sua entrada na 
área, a norte da cidade de Barão de Melgaço, e apresenta uma direção 
geral de nordeste para sudoeste, até alcançar o principal coletor. Pela 
margem esquerda recebe os rios São Lourenço e ltiquira. 

Junto ao conjunto de cristas do Planalto dos Guimarães e ladeando 
a "baía" de Chacororé. a planície é caracterizada como lacustre (Apl). 
Próxima ao rio Cuiabá se individualiza como planície fluviolacustre 
(Apfl). A sul daquela "baía", na ilha de Piraim, a planície é larga. 
Nesse trecho, apresenta uma série de "baías" e marcas de meandros 
abandonados. Para jusante, apresenta alta densidade de "corixos" e 
"vazantes", que apresentam um padrão de drenagem paralelo, porém 
com traçados divagantes. 

A vasta planlcie fluviolacustre dos rios Paraguai e Cuiabá comporta 
aluviões atuais, com areias, siltes e argila, e sedimentos mais antigos, 
slltico-argiiosos e argilo-arenosos. Os solos são predominantemente do 
Grupo Giei Pouco Húmico eutr6fico, ao longo dos vales fluv iais e dos 
Planassolos eutróficos para o interior da planície. Nos primeiros, de· 
senvolve-se a Floresta Estacionai Oecidual Aluvial, enquanto no segun
do ocorre o domínio do Campo Limpo. 

2.5- EVOLUÇÃO DO RELEVO 

O mapeamento geomorfológico da Folha SE.21 Corumbá e parte da 
Folha SE.20 mostrou a ocorrência de relevos elevados, contornando 
urna extensa região depr imida. As terras altas compreendem os Planei· 
tos Residuais do Urucum-Amolar, a oeste; os relevos dobrados da 
Província Serrana e os Planaltos Residuais do Alto Guaporé a norte; e 
a faixa de planaltos elaborada na borda ocidental da Bacia Sedimentar 
do Parané. Em contrapartida, as terras baixas compreendem uma ex· 
tensa região onde se alojam os Pantanais Mato-Grossenses. 

A atuação de processos erosivos, alíada a interferências tectônicas, 
promoveu a esculturação do relevo e forneceu os detritos que pre· 
encheram a vasta superffcie de acumulação, que caracteriza a maior 
parte das ãreas baixas. Ftg. 2.22- Fe~o anaslomosada do pantanal de Palaguâs (Folha SE21·V-o~ 
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2.5.1 - Esculturaçio dos Planaltos Residuais e da Provfncia Serrana 
Os relevos topograficamente mais elevados correspondem a 1,4% do 
total mapeado. Localiza~se a oeste, onde compõem os Planaltos Re· 
siduais do Urucum-Amolar, e a norte, correspondendo aos Planaltos 
Residuais do Alto Guaporé e à ProvfnciaSerrana. 

2.5. 1. 1 - Planaltos Residuais do Urucum- Amolar 
O conjunto de relevos que compõe o denominado Maciço do Urucum 
(Fig. 2.4) estâ localizado a sul da cidade de Corumbá e é composto 
pelas morrerias do Urucum, Tromba dos Macacos, Santa Cruz, Grande 
e Aabichão. As morrarias do Urucum e Tromba dos Macacos corres
pondem a relevos residuais, estruturais, de topo plano (Stl, enquanto 
que as morrarias de Santa Cruz e Grande Constituem relevos justapos
tos cujas bordas ocidentais sio marcadas por escarpas de falha. A 
morreria do Aabichão é um relevo residual, alongado segundo direção 
N.S, e corresponde a um hogback cujo reverso está dissecado em 
formas de topo plano (t21l. 

A li tologia desse conjunto é representada pelo Grupo Jacadigo 
datado do Pré·Cambriano e composto pelas Formações Urucum e 
Santa Cruz (v ide1 -Geologia) . 

Para Almeida (19591 esse conjunto de relevo é constitu(do por 
blocos de falha, muito erodidos, provavelmente reativados no Tarcié· 
rio Superior durante o clfmax da Orogenia Andina. Ainda segundo 
asse autor o aspecto fragmentado do conjunto prende-se a uma tectô· 
nica de abatimento de blocos. As morrerias constituem restos de uma 
plataforma adernada para leste e limitada a NO e SO por "escarpa de 
linha de falha" . Uma caracter(stica comum aos relevos são os vastos 
depósitos de talude (Epdl constitufdos sobretudo por jaspelitos e he· 
matita, lls vezes fortemente cimentados por óxido de ferro. No alto 
das morrerias de Santa Cruz e Aabichão ocorrem vales suspensos, com 
pequenos cursos de égua cataclinais, que drenam o interior da morra
ria. Esses vales parecem ser restos de um sistema de drenagem anterior 
às últimas manifestações tectônicas que atingiram a região quando da 

Orogenia Andina. Eles hoje estariam conservados por terem sido talha· 
dos nos jaspelitos e camadas de hematita compacta da Formação San
ta Cruz (Almeida, 1959). 

A aproximadamente 100 km a norte do Maciço de Urucum existe 
um outro conjunto de relevos residuais, formado peta serra do Amo
lar, morro Novos Dourados e morrerias do Bonfim e do Castelo. A 
litologia desse conjunto é representada pela Formação Urucum, do 
Grupo Jacadigo. A serra do Amolar apresenta uma configuração alon· 
Q8da NO.SE 5e1:1undo direcionamento regional. Contrariamente ao que 
ocorre no Urucum, não se obser:vam escarpas de falha nesses relevos. 

Segundo mapeamento geológico do Projeto AADAMBAASIL, a 
•trutura dos dois conjuntos é fracamente dobrada, ocorrendo tam· 
bém falhas segundo direcionamento regional NO.SE e NE.SO. 

Os relevos residuais indicam fragmentação tectônica intensa do 
assoalho provavelmente com a presença de terrenos abatidos recober· 
tos pela sedimentaç.ão recente. 

Os processos erosivos que se seguiram aos movimentos de abati· 
manto de bloco provocaram intensa·dissecação nas litologias da For· 
mação Urucum na serra do Amo lar, enquanto que no Maciço do 
Urucum as formas são menos dissecadas em função da presença dos 
jaspelitos ferruginosos que reagem à erosão como rocha dura. Caracte· 
rlze·se, assim, uma erosão d iferencial no Urucum-Amolar .. 

As lagoas que ocorrem na érea como a Uberaba, Gafba, Mandioré e 
ba(a Vermelha parecem ser fossas tectônicas ou calhas de subsidência 
que permaneceram como nfvel de base (Almeida, 1959). Essas lagoas 
estio posicionadas na direção NO.SE, portanto na mesma direção dos 
lineamentos estruturais, o que reforça a idéia de terem sofrido interfe· 
rência tectônica. 

2.5. 1.2 - Planaltos Residuais do Alto Guaporé 
Os planaltos estão representados na presente Folha peta parte terminal 
da serra de Santa Bllrbara, que apresenta denominações locais de ser· 
ras do Baú. do Monte Cristo, Aguape( e Buriri IFig. 2.23). 

Fog. 223 - Patamares estruturaiS da _,. de Senta Bârbara {Folha S€.2 t ·V· AI. 
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A serra de Santa Bárbara faz parte de um conjunto de relevos 
residuais representados pela serra Ricardo Franco, na Folha SD.20 
Guaporé, e pelas serras de São Vicente, do Cágado, da Borda e do 
Pau-a-Pique, na Folha SD.21 Cuiabá. Esses relevos foram esculpidos 
em metassedimentos pré-cambrianos do Grupo Aguapef. As litologias 
do Grupo Aguapeí são remanescentes de uma antiga cobertura de 
plataforma ~ como tal repousam sobre rochas do Complexo Basal 
(Figueiredo & Olivatti, 1974). 

O direcionamento NO.SE observado no Grupo Aguape( resulta, 
segundo Figueiredo & Olivatti (1974), de esforçoscompressivos de 50 
para NE, acompanhados de movimentos epirogenéticos. Isto originou 
dobramentos e falhamentos, que afetaram as rochas do Grupo Agua
peí e do Complexo Basal. Deste modo, podem-se verificar falhas inver
sas, fraturas e dobramentos nas diversas serras que compõem a Unida
de Planaltos Residuais do Alto Guaporé. 

Segundo Ross & Santos (1982) os dobramentos que ocorreram na 
serra de Santa Bárbara foram pouco intensos. A imagem de radar 
mostra o mergulho das camadas para NO e SE. Isto levou o mapeamen
to geológico do Projeto RADAMBRASIL a caracterizar a serra como 
uma ampla sinclinal. Kux, Brasil e Franco (1979) consideraram que a 
serra Ricardo Franco constitui uma sinclinal alçada que sofreu interfe
rências tectônicas durante a reativação Wealdeniana. Para Almeida 
(1967) a reativação perdurou por todo o Cretáceo e no Terciário 
ocorreram perturbações de caráter tectônico em várias áreas da Plata· 
forma Brasileira decorrentes da atuação tardia dessa reativação ou até 
mesmo sob o efeito da atividade tectoorogênica que se manifestou no 
Geossincl(neo Andino. Como a serra de Santa Bárbara apresenta seme
lhanças estruturais e morfológicas com a serra Ricardo Franco, admi
te-se que seu soergu imento tenha ocorrido durante a reativação Weal
deniana. Ross & Santos (1982) admitem que após o soerguimento a 
área foi submetida a processos erosivos, que truncaram o n(vel de 
topo, registrado mais nitidamente na Folha contígua a norte. Esse 
truncamento indica a ocorrência de um processo de pediplanação. 
Admitindo-se que o soerguimento da serra se deu no Cretáceo, a 
pediplanação só pode ser entendida como pós-cretácica. 

Na presença de camadas de metarenitos, metassiltitos e metacon
glomerados, falhados e fraturados, a erosão diferencial gerou patama
res estruturais escalonados, observados em toda a parte terminal da 
serra, postados a n(veis altimétricos que variam de 500 a 800 m (Fig. 
2.23) Os patamares que estão em contato com a depressão circundan
te mostram, pela imagem de radar, escarpas pedimentadas quase sem
pre mantidas por metarenitos. Os pedimentos parcialmente lateritizados 
revelam a ocorrência de uma fase seca, indicando a atuação de proces
sos erosivos que fizeram recuar as vertentes produzindo uma pedipla
nação. A esculturação das escarpas estruturais por recuo de vertente 
está pois ligada à interferência de um clima seco, enquanto que a 
gênese do grande bloco de relevo está vinculada a jogo de falha com 
retoque erosivo. 

Analisando-se a rede de drenagem da área, nota-se que alguns rios 
se dirigem para o pantanal, a sul, como os córregos do Buriti e Tarumã, 
enquanto que outros vertem para o rio Guaporé, a noroeste, como o 
córrego Monte Cristo. Isto decorre da presença da serra de Santa 
Bárbara, que funciona como divisor de águas. O padrão geral é sub
denddtico, porém alguns rios como o Aguapeí, ao secionarem os 
metarenitos da Formação Morro Cristalino, aproveitam zonas de fra
queza e entalham canyons refletindo um controle estrutural. 

2.5 1.3- Província Serrana 

A Província Serrana (Fig. 2.14) constitui um conjunto de serras para
lelas com direção NNE-SSO, ocupando uma faixa de 35 a 40 km de 
largura, com altitude variando entre 300 e 700 m. As serras resultaram 
de uma ação erosiva sobre uma área tectonicamente complexa, com 
dobramentos e falhamentos que afetaram o Grupo Alto Paraguai 
(Pré-Cambriano). O estilo de dobramento exibe anticlinais estreitas e 
alongadas em geral assimétricas. Os eixos são suborizontais ou com 
suave inclinação, mostrando caimento duplo ou simples. Também 
ocorrem braquissinclinais (serra Ponta do Morro, Chapola e Retiro) e 
braquianticlinais (serra da Campina e vale do Ribeirão do Costa). Os 
falhamentos do tipo inverso ou de empurrão são mais extensos e de 
direção NNE, aproximadamente paralelos aos eixos das dobras; os do 
tipo deslocamento horizontal ou transcorrente são encontrados nas 
serras de Campina e Simão Nunes. 

A litologia da Província Serrana é representada por rochas do Gru
po Alto Paraguai, datado do Cambriano. Na área ocorrem as Forma
ções Moenda (paraconglomerados), Araras (calcários e dolomitos), 
Raizama (arenitos ortoquartzíticos e feldspáticos) e Sepotuba (siltitos 
e folhelhos), pois as Formações Bauxi e Diamantino foram removidas 
pela erosão. 

Toda a seqüência sedimentar desenvolveu-se no que Almeida 
(1964) denominou de Antefossa do Alto Paraguai. A antefossa é uma 
bacia molássica pertencente ao sistema marginal da Plataforma do 
Guaporé. A sedimentação teria ocorrido a partir da máxima subsidên
cia do Geossinclíneo Paraguai-Araguaia, que deprimiu a margem era
tônica e possibilitou a invasão marinha (Almeida, 1974). Após a depo
sição da seqüência sedimentar o geossinclíneo passou por diversas fases 
orogenéticas, que originaram as braquissinclinais e braquianticlinais já 
mencionadas e até hoje evidentes, acompanhadas de falhamentos 
inversos e de deslocamentos horizontais, que atuaram de sudeste para 
nordeste. Esse evento ocorreu em tempo pré-devoniano não preciso 
(Luz et alii, 1978). 

Ross & Santos (1982) na Folha contígua a norte (SD.21 Cuiabá) 
registraram, em diversos segmentos desse conjunto serrano, uma co
bertura cretácica pertencente ao Grupo Parecis depositada sobre a 
estrutura truncada da Província Serrana. Isto significa que houve uma 
fase erosiva do tipo pediplanação, pré-cretácica, que truncou a estru
tura 

No presente mapeamento não foi encontrada a cobertura cretáci
ca; entretanto, pode-se supor que ela tenha ocorrido e foi removida 
pelos processos erosivos que atuaram na área durante o Terciário. 
Assim, as formações do Grupo Alto Paraguai, após terem sido dobra
das, falhadas e aplanadas, foram inumadas por uma cobertura cretáci
ca. Seguiu-se um movimento epirogenético terciário (reativação Weal
deniana), que soergueu o conjunto, submetendo-o a uma erosão inten
sa. A presença de pequenos relevos residuais de topo plano (St) nas 
partes term inaisdas braquianticlinais e braquissinclinais constitui a úni
ca evidência de aplanamento que truncou o topo das serras da Provín
cia Serrana. 

Os processos erosivos possivelmente terciários e pós-terciários 
atuando alternadamente em fases climáticas secas e úmidas rebaixaram 
o relevo onde as rochas eram mais tenras, deixando em realce as 
litologias de maior resistência Processaram-se desse modo uma erosão 
diferencial e conseqüente inversão do relevo. Assim, pode-se verificar 
atualmente que, no vai das sinclinais que se encontram mais rebaixa
das, as formas de relevo estão esculpidas na Formação Sepotuba. 
Quando os processos erosivos de pediplanação decapitaram os dorsos 
das anticlinais, retirando as Formações Sepotuba e Raizama, criaram 
condições para que as atividades erosivas pós-terciárias esvaziassem o 
interior das mesmas, invertendo o relevo. 

Observando-se o conjunto de anticlinais e sinclinais, percebe-se que 
as rochas da Formação Sepotuba (siltitos e folhelhos) são encontradas 
principalmente nas depressões alongadas e vales sincl in ais, como as 
serras da Chapola e Retiro, e nas depressões que limitam as serras do 
Facão e Morro do Boi Morto. Por outro lado, os arenitos da Formação 
Raizama correspondem geralmente a relevos configurados em cristas 
como as serras do Boi Morto e Chapola. Essas serras correspondem aos 
flancos das dobras ressaltados e permitem visualizar relevos dobrados 
invertidos (serra do Boi Morto, de Campina, Chapola, Morro Grande 
e Facão). 

O mapeamento geológico na escala 1 :50.000 de Luz et ali i ( 1978) 
demonstra claramente que as sinclinais alçadas foram afetadas por 
tectônica após terem sido truncadas. Os efeitos dessa tectônica, prova
velmente de reativação de antigos falhamentos, são observáveis princi
palmente nas sinclinais que se encontram nas zonas de contato entre 
as formações do Grupo Alto Paraguai. Os relevos são ladeados por 
falhas de empurrão, que possibilitam a exposição da Formação Araras. 
Na serra do Boi Morto as Formações Sepotuba e Araras também estão 
em contato entre si por falha. Embora a presença de falhamentos 
reativados constitua um fato na Província Serrana, as feições que ela 
exibe decorrem essencialmente da atuação erosiva. As formas de rele
vo são, portanto, nitidamente esculturais. 

A rede de drenagem constitui um elemento para explicar a escultu
ração da Prov(ncia Serrana. Os cursos de água apresentam-se retilíneos 
e paralelos às linhas de cristas, segundo direção geral NE-50. Contudo, 
diversas vezes seus cursos são interrompidos por bruscas variações de 
direção, passando a secionar as linhas de cristas, através de estreitos 
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boqueirões, formando drenagem em baioneta. Trata-se normalmente 
de cursos de água de pequeno porte, que se foram instalando por 
superimposição a partir da cobertura cretácica, que encobria todo o 
conjunto. São exemplos os córregos Sapezal, Jacobina, Grande Espi
nhal, Comprido e Cachoeirinha. 

Segundo luz et ali i ( 1978) a atuação das águas nos calcários e 
dolomitos da Formação Araras desencadeou processos de dissolução 
-que possibilitaram a formação de relevos cársticos, não mapeáveis na 
escala 1:1.000.000, como as grutas da fazenda Barreiro Preto (Est. 
2.111 AI e as cal i nas a sudoeste de Cáceres. 

O estilo de relevo dobrado da Província Serrana já foi descrito por 
diversos autores. Ab'Sáber ( 1954) referiu-se às suas formas como sen
do relevo jurássico e Almeida ( 1964) considerou-o apalach ia no. Ross 
& Santos (1982), no mapeamento da Folha contígua a norte (SD.21 
Cuiabá), analisando a área através de imagens de radar e com controle 
de campo, consideraram que, pela sucessão de cristas paralelas de 
topo truncado, pela retomada da erosão fluvial, favorecendo a forma
ção de ruz, combes, e/uses e crêtes, e pela presença de uma drenagem 
do tipo baioneta superimposta a sedimentos cretácicos depositados 
sobre a supertrcie aplanada, o relevo da Província Serrana é apalachia
no. No presente mapeamento, embora o relevo já se encontre bastante 
erodido, sem a presença de alguns elementos, que o caracterizaram na 
Folha SD.21 Cuiabá, atribuiu-se a mesma interpretação. 

2.5.2 - Esculturação dos relevos planálticos da borda oeste da Bacia 
Sedimentar do Paraná 

A parte leste da Folha SE.21 Corumbá e parte da Folha SE.20 
compreende a borda ocidental da Bacia Sedimentar do Paraná, consti
tuída pelos Planaltos dos Guimarães, do Taquari-ltiquira e Maraca
ju-Campo Grande. Apresentam escarpas bastante nltidas qve se unem 
a faixas descontínuas de relevo dissecado em formas aguçadas, antes 
de atingirem o piso da Depressão do Rio Paraguai. Eventualmente, os 
relevos dissecados dão lugar a pedimentos de modo que o contato do 
planalto com a depressão geralmente é feito por escarpas pedimenta
das. 

As escarpas estão assinaladas no mapa geomorfológico como frente 
de cuesta em função da inclinação das camadas. Foram esculpidas em 
litologias devonianas da Formação Furnas, enquanto que as formas 
dissecadas e as pedimentadas foram talhadas em rochas pré-cambria
nas do Grupo Cuiabá. 

Na borda oriental da bacia, além de originar planaltos escalonados, 
os processos erosivos de circu ndesnudação periférica expuseram litolo
gias devonianas no piso da depressão periférica em função do recuo 
das escarpas no planalto. Contudo, na área mapeada, a borda ociden
tal, embora apresente um certo escalonamento do relevo, não exibe 
litologias devonianas na superfície da depressão, uma vez que se en
contra elaborada sobre rochas pré-cambrianas. Assim, embora os pro
cessos erosivos possam ter sido similares nas duas bordas da bacia na 
área em apreço foram possivelmente descaracterizadas por interferên
cia de natureza tectônica Ab'Sáber (1949) já se havia referido ao 
fato, quando assinalou que na borda oeste da Bacia Sedimentar do 
Paraná os fenômenos de circundesnudação foram em parte auxiliados 
e ao mesmo tempo dissimulados pela intervenção de falhas e movi
mentação em blocos, concomitantes ao processo de epirogênese posi
tiva que alterou o rebordo da bacia. As falhas, segundo aquele autor, 
afetaram as próprias formações sedimentares periféricas, antes de uma 
desnudação mais completa, ao contrário do que se observa na borda 
atlântica, onde, com exceção do sul de Santa Catarina e norte do Rio 
Grande do Sul, a movimentação em blocos só atingiu as rochas cripto
zóicas 

A interferência tectônica na borda da bacia também foi assinalada 
por Beurlen ( 1956) quando se refere à serra do Pantanal, como uma 
escarpa cristalina, que se encontra dissecada em formas de topo aguça
do. 

De oeste para leste, os planaltos apresentam patamares escalonados 
e descontfnuos mais evidentes no Planalto do Taquari-ltiquira e no 
de Maracaju-Campo Grande. Para Almeida ( 1949) esses patamares 
constituem desdobramentos de cuestas. Contudo, eles não foram as
sim considerados no presente mapeamento, por não apresentarem 
mergulho de camada superior a 5°, tratando-se pois de uma estrutura 
horizontal a suborizontal. 
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Para loczy & Ladeira ( 1976) a principal feição tectônica da Bacia 
Sedimentar do Paraná é a de um vasto sistema monoclinal, ligeiramen
te arqueado, cuja inclinação é dirigida nos dois lados da bacia para a 
zona central. A estrutura da bacia é o resultado final de falhamentos 
verticais, inexistindo dobramentos tangenciais. Por isto a bacia está 
sendo considerada uma complexa fossa tectônica de forma elipsoidal 
com eixo maior de direção NNE.SSO. 

Nessa estrutura o Planalto dos Guimarães, com altimetrias de 700 
a 300 m distribuldas em três níveis altimétricos, foi talhado em sedi
mentos devonianos das Formações Furnas (essencialmente arenosos) e 
Ponta Grossa (siltitos, folhelhos e arenitos finos), e em litologias per
mocarbonlferas da Formação Aquidauana, que correspondem a uma 
seqüência sedimentar arenosa, bastante falhada. 

No Planalto do Taquari-ltiquira, registrou-se a presença de uma 
cobertura cretácica composta por sedimentos da Formação Bauru. 
Essa cobertura, contudo, não foi observada sobre o Planalto dos Gui
marães na presente Folha, posicionado a norte do Planalto do Taqua
ri-ltiquira. Porém, ela foi registrada sobre a Chapada dos Guimarães 
nas Folhas contíguas a norte e a leste. Isto faz supor que a cobertura 
também se estendia sobre o Planalto dos Guimarães. Sua remoção 
pode estar relacionada à presença da drenagem, representada pelos 
rios São Lourenço, Vermelho, Jurigão e Tadarimana. Com a continua
ção dos processos erosivos sobre as litologias permocarbonlferas da 
Formação Aquidauana e sobre os sedimentos devonianos da Forma
ção Ponta Grossa esses rios terminaram por dissecar a área, favorecen
do o aparecimento de formas dissecadas de topos planos (t), convexos 
(c) e aguçados (a), posicionadas a nordeste da Folha. Na parte leste 
encontram-se formas mais amplas (Ep e t51) elaboradas nas litologias 
da Formação Furnas (Devoniana) 

O Planalto do Taquari-ltiquira ocupa o centro leste da Folha, 
comportando altimetrias que variam em torno de 800 m a abaixo de 
350m, distribuídos em quatro níveis altimétricos. Engloba litologias 
devonianas das Formações Furnas e Ponta Grossa, permocarboníferas 
da Formação Aquidauana e juracretácica da Formação Botucatu (se
qüência de arl:)nitos e arenitos médios a finos com lentes conglomeráti
cas). Os mergulhos das camadas estão voltados para leste e sudeste 
entre 5" e 10°, sendo que as maiores inclinações estão sempre em 
função da proximidade de zona de falha. 

Esse planalto apresenta uma vasta superfície plana, uniforme, ta
lhada em rochas cretácicas da Formação Bauru e sedimentos do Ter
ciário-Quaternário localizados em posição de topo. Nessa área, posi
cionada altimetricamente entre 500 e 700 m, a rede de drenagem tem 
características de padrão paralelo, rarefeito e se encontra em fase 
inicial de instalação, o que favorece a ocorrência de amplas formas 
dissecadas de tipo tabular (t51 e t41). · 

Mais a sul, o contato entre os níveis altimétricos de 500 a 700 m, 
300 m a 500 m e abaixo de 300m se faz através de escarpa abrupta 
correspondente à serra Preta (Fig. 2.8). Essa disposição mostra pata
mares articulados por escarpas. O patamar mais baixo encontra-se 
embutido, como assinala o mapa geomorfológico, e o seu limite sul é 
feito por escarpas descontínuas, ao contrário do que ocorre a norte. 
Esse patamar rebaixado engloba litologias permocarbonlferas da For
mação Aquidauana e devonianas da Formação Ponta Grossa. Estrati
graficamente a Formação Aquidauana é mais nova que a Formação 
Furnas, que ocorre a oeste em posição altimétrica mais elevada (entre 
300 e 500 m). A presença da falha rio Negro-Coxim, de direção 
norte-sul no contato das Formações Furnas (bloco A) e Ponta Grossa 
(bloco B), associado a falhas menores de mesma direção entre as 
formações Ponta Grossa (bloco A) e Aquidauana (bloco B), mostra 
abatimentos em blocos escalonados. Esses abatimentos, aliados a pro
cessos erosivos pós-cretácicos, explicariam a presença do patamar em
butido e a posição rebaixada da Fórmação Aquidauana atualmente. 

A oeste do Planalto Taquari-ltiquira, na superflcie rebaixada da 
Depressão do Rio Paraguai, emerge de forma isolada a serra Solteira, 
que constitui um amplo residual de topo plano, talhado em rochas da 
Formação Furnas e capeado pelos sedimentos da Cobertura Edafoes
tratigráfica Detrltico-laterltica (TQdl). Esse residual é um testemu
nho avançado do Planalto Taquari-ltiquira e indica claramente que a 
Formação Furnas se estendeu mais para oeste, como revelam ainda 
outros residuais menores localizados na depressão, mais a norte. Inter
preta-se o isolamento desses acidentes como decorrente de falhamen
tos que os destacaram do corpo do planalto, com o qual primitiva! 
mente se articulava. 



No sudeste da Folha, a parte sul do Planalto do Taquari-ltiquira, 
na área de ocorrência da Formação Botucatu, apresenta-se dissecada 
em formas de topo aguçado (a12), o mesmo ocorrendo na faixa de 
litologias juracretácicas da Formação Serra Geral (seqüência de der
rames basálticos com lentes de arenitos eólicos), onde se localiza a 
serra de Camapuã. Encontram-se também relevos de topos planos 
(t51, t31 e t33) nessas mesmas litologias. Desse modo, a variedade 
litológica proporcionou a atuação de uma erosão diferencial que escul
turou essas formas. A rede de drenagem na área é comandada pelos 
rios Correntes, Taquari e Coxim. Esses rios geralmente encontram-se 
encaixados, apresentando faixas descontínuas de planícies aluviais, o 
que evidencia a atuação de uma epirogênese recente na área. 

O rio Taquari apresenta direcionamento aproximadamente leste
oeste na área altimetricamente posicionada entre 300 e 500 m mos
trando um caráter anaclinal; abre uma percée também anaclinal e 
penetra na superfície rebaixada (abaixo de 300m) tomando direção 
norte-sul, desenvolvendo assim um traçado ortoclinal, para em seguida 
entrar numa área entre 300 e 500 m que faz parte do Planalto de 
Maracaju-Campo Grande, segundo direção leste-oeste, superimpon
do-se nessa área e abrindo uma outra percée anaclinal para desembo
car na depressão pantaneira (F ig. 2. 12). Essas mudanças de direciona
mento do rio Taquari traduzem controle estrutural segundo lineamen
tos reg ia na is. 

O Planalto de Maracaju-Campo Grande engloba considerável va
riação I itológica; esse fato se traduz no relevo através de uma gama de 
formas pouco dissecadas com amplos topos planos (t51, t41 e t31) e 
por extensas áreas de forma conservada (Ep). A existência de vastas 
superfícies planas, registradas pela imagem de radar nos Planaltos dos 
Guimarães, Taquari-ltiquira e Maracaju-Campo Grande, sugere a 
ocorrência de superfície de aplanamento. Entretanto, a estrutura mo
noclinal da Bacia Sedimentar do Paraná dificulta, em principio, sepa
rar o que é estrutural do que é aplanamento. Por outro lado a ocor
rência de um pavimento detrítico descontínuo, composto de fragmen
tos de rocha, quartzo mal rolado e pisolitos em áreas do Planalto de 
Taquari-ltiquira e de restos de canga no Planalto de Maracaju-Cam
po Grande, sempre em posição de topo, reforça a idéia de aplanamen
to na área. 

Após a deposição da Formação Bauru, houve uma fase de pedipla
nação que cortou essa formação. Sobre ela desenvolveu-se a Cobertura 
Edafoestratigráfica Detrftico-Laterftica (TOdl), como já foi assinalado 
em mapeamentos geomorfológicos anteriores do Projeto RADAM
BRASIL (SD.21 Cuiabá e SD.22 Goiás). No presente mapeamento 
esta cobertura encontra-se tanto sobre a Formação Bauru, como sobre 
formações permocarbon(fera (Formação Aquidauana), devoniana 
(Formação Furnas) e juracretácica (Formação Serra Geral). Conclui-se 
que a pediplanação é de idade pós-cretácica, a qual truncou indistinta
mente as diferentes litologias. 

Após a formação Cobertura Edafoestratigráfica Detrítico-Laterfti
r.a, a área foi influenciada pela última fase da Orogenia Andina, so
frendo movimentos positivos, que provocaram o soerguimento da Ba
cia Sedimentar do Paraná e abatimento da área onde atualmente se 
encontram os pantanais. As escarpas abruptas que limitam a borda da 
bacia e a superimposição de alguns rios como o Taquari, que atra
vessa áreas de nfveis altimétricos variados com o leito encaixado abre 
uma percée anaclinal e desemboca na depressão pantaneira, cor;endo 
pois em direção geral contrária ao mergulho das camadas, são evidên
cias dos movimentos tectônicos. 

A existência de depressões embutidas nos Planaltos dos Guimarães 
e do Taquari-ltiquira a níveis inferiores a 300m, onde ocorrem falha
mantos, sugere abatimento tectônico. Por outro lado, no Planalto do 
Taquari-ltiquira, nas proximidades da cidade de Pedro Gomes, a 
Ocorrência de uma cascalhéria (Est. 2.VII B), posicionada à meia 
vertente, composta de seixos de quartzo, coberta por 50 em de solo 
arenoso e sobre material alterado de natureza arenítica, possivelmente 
da Formação Aquidauana, pode ser interpretada como depósito de 
cobertura de um nível de aplainamento embutido à que se associou o 
abatimento tectônico acima referido. A norte deste mesmo planalto, 
nas proximidades da serra da Jibóia (Folha SE.21-X-D), emergem da 
depressão embutida relevos residuais de topo plano, como ilustra a 
Estampa 2.11 A, testemunhos de que houve um processo de pediplana
ção que os isolou na superfície da depressão. Esse processo de ped ipla
nação, possivelmente pliocênico, correlativo com as depressões perifé
ricas da borda oriental da bacia, teria rebaixado também os planaltos 

anteriormente citados, favorecendo o aparecimento do nfvel altimétri
co intermediário (300-500 m) presente em todos os planaltos e provo
cando o recuo das escarpas interiores. 

A fase úmida do clima atual favoreceu a instalação da rede de 
drenagem voltada para os pantanais onde se depositaram aluviões, em 
contraste com as raras e pequenas faixas de planície (Apf) dos rios dos 
planaltos. 

2.5.3- Abertura das depressões 

As terras elevadas contornam de modo descontfnuo as superfícies 
baixas da área. Estas ocupam uma posição predominantemente cen
tral, dentro da área mapeada. Correspondem a um cinturão de depres
sões marginais aos relevos elevados e a uma extensa superffcie de 
deposição recente. O cinturão deprimido é constitui do pela Depressão 
do Guaporé e pela Depressão do Rio Paraguai, enquanto a superffcie 
de deposição corresponde às Plan (cies e Pantanais Mato-Grossenses. 

A Depressão do Guaporé configura uma extensa superfície aplana
da, elaborada sobre litologias do Complexo Xingue Formações Araras 
e Raizama. Seu contato com a serra de Santa Bárbara é marcado por 
pedimentos muito nítidos (Epd). No sopé desses pedimentos foram 
observadas deposições de material grosseiro e concrecionário. A pre
sença desse material sugere que a erosão e o recuo das vertentes da 
serra deram-se em clima mais seco, a duas estações. Isto, aliado à 
existência dos pedimentos, indica que o aplanamento da superfície foi 
efetuado por pediplanação. A superffcie, contudo, encontra-se reco
berta por sedimentos pliopleistocênicos da Formação Guaporé consti
tuindo um pediplano inumado (Epi). 

A parte setentrional da Depressão do R ia Paraguai abrange duas 
subunidades, não cartografadas: a Depressão do Alto Paraguai e a 
Depressão Cu i abana. A primeira delas estende-se para oeste a partir da 
Província Serrana e se prolonga, para leste, chegando próximo à planí
cie do rio Cuiabá. 

Tanto na Depressão do Alto Paraguai como na Cuiabana encon
tram-se superfícies pediplanadas inumadas (Epi) e relevo suavemente 
dissecado em formas tabulares amplas (t41 ). Estas depressões interpe
netram-se à Província Serrana, elaborando corredores deprimidos en
tre as linhas de cristas paralelas do conjunto serrano, acompanhando 
por vezes vales sinclinais e por outras sobrepondo-se a anticlinais esca
vadas Do mesmo modo, emergem desses corredores deprimidos rele
vos residuais. Esses corredores internos coalescem com as superffcies 
conservadas que se estendem para leste e para oeste do relevo serrano, 
de modo que essas superffcies devem ter sido submetidas aos mesmos 
fenômenos erosivos que modelaram as serras e, nos dois casos, as 
superfícies aplanadas encontram-se recobertas parcialmente por sedi
mentos pliopleistocênicos da Formação Pantanal, conforme como o 
que se observou na Depressão do Guaporé. 

A Depressão do Rio Paraguai prolonga-se para sul, através de uma 
estreita faixa que contorna a borda ocidental da Bacia Sedimentar do 
Paraná e pelas superfícies baixas (Epi) que contornam os relevos resi
duais do Planalto da Bodoquena, a sul, e do Urucum, a oeste. A faixa 
plana une-se em aclive às escarpas dos planaltos através de pedimentos 
(E pd). É constitu f da de aluviões, coluviões e elúvios considerados pelo 
mapeamento geológico do Projeto RADAMBRASIL como depósitos 
de~ríticos. Esses sedimentos foram depositados sobre uma superffcie 
plana elaborada em rochas do Grupo Cuiabá, inumando-a. Na área 
baixa, que contorna o Urucum e o Amolar, também encontram-se es
parsamente os depósitos detrfticos. Esses depósitos, datados como do 
final do Terciário e Pleistoceno, constituem formações superficiais 
que se encontram parcialmente lateritizadas. Isto indica que houve 
uma fase de clima agressivo que provocou a sua deposição e uma fase 
a duas estações posterior que promoveu a lateritização. Esses pedi
mentes inumaram uma superfície aplanada cuja gênese está ligada aos 
processos que originaram as depressões localizadas no norte da Folha. 

Nos mapeamentos geomorfológicos do Projeto RADAMBRASI L, 
desde áreas amazônicas, concluiu-se que a abertura das depressões que 
constituíam o piso regional do relevo estava vinculada a processos de 
pediplanação de idade neopleistocênica, uma vez que as mesmas sem
pre se encontravam embutidas ou contornando áreas planálticas trun
cadas por aplainamento pliopleistocênico. Melo & Franco (1980) ao 
mapearem a Folha SC.21 Juruena constataram que havia coalescência 
de trechos do reverso da Chapada do Cachimbo (superfície pós-cretá
cica) e a borda norte do Planalto dos Parecis (superfície pliopleistocê-

GEOMORFOLOGIA/201 



nica) com a Depressão lnterplanáltica da Amazônia Meridional, con
cluindo que a pediplanação neopleistocênica do piso interferiu na 
esculturação dos relevos elevados, retocando-os parcialmente. Em que 
pese reconhecer que o pediplano neopleistocênico constitui um reto
que de pediplanações anteriores, aqueles outros não chegaram a as
sociar a abertura da depressão a essas fases mais antigas. 

No presente mapeamento a presença de depósitos detríticos, data
dos do Pliopleistoceno e posicionados nos sopés das escarpas dos rele
vos altos, leva a admitir que a abertura das depressões se processou em 
uma época anterior ao Neopleistoceno. Como se trata de áreas muito 
amplas, seria necessário um perlodo de tempo mais longo para se 
processar a abertura das mesmas. Esse evento deve estar relacionado 
ao Pliopleistoceno, ao qual está associada a fase de aplanamento que 
truncou litologias pliocênicas no Planalto dos Parecis e que coalesce 
com a depressão, na Folha SC.21 Juruena. 

A pediplanação neopleistocênica que se seguiu promoveu o reto
que da supertrcie já existente, que posteriormente foi inumada por 
sedimentos holocênicos. 

Aliada aos processo de pediplanação deve-se considerar também 
interferência tectônica na abertura das Depressões de Guaporé e do 
Rio Paraguai. A presença da serra Solteira e dos relevos residuais 
localizados a norte da serra, constituídos de litologias devonianas da 
Formação Furnas, as quais ocorrem nos planaltos da Bacia Sedimentar 
do Paraná, indica abatimento tectônico na área. Por outro lado, obser
va-se que a Depressão do R i o Paraguai coalesce com os Pantanais 
Mato-Grossenses, o que faz supor que a gênese dessa depressão esteja 
vinculada aos abatimentos tectônicos terciários, relacionados à Oroge
nia Andina, que originaram a área rebaixada onde se alojaram os 
pantanais. 

Deste modo, conclui-se que a abertura das depressões no presente 
mapeamento está vinculada a processos erosivos pliopleistocênicos, 
com retoques erosivos neopleistocên i c os, ai iados a interferências tec
tônicas terciárias. 

2.5.4 -Gênese e evolução dos pantanais 

Os pantanais constituem uma vasta superfície rebaixada recoberta por 
sedimentos quaternários, cuja deposição ainda não cessou. 

Sua gênese original prende-se às movimentações tectônicas terciá
rias e às fases erosivas e deposicionais que se seguiram. Contudo, sua 
evolução atual está relacionada principalmente à atuação de fatores 
externos, onde a dinâmica fluvial tem um papel relevante. 

Para se entender melhor os aspectos morfológicos que caracteri
zam a área, seria necessário que se tivesse, pelo menos, uma visão geral 
da distribuição das precipitações pluviais, do escoamento superficial, 
das águas de superfície, da infiltração e do perfil longitudinal dos rios, 
para se entender o comportamento das cheias fluviais e as causas da 
formação dos diferentes pantanais. Neste sentido, são de grande valia 
os dados obtidos dos relatórios do Departamento Nacional de Obras de 
Saneamento (Brasil. DNOS, 1974), relativos ao comportamento hidro
lógico da área. 

2.5.4.1 -Condições geotectônicas 

Segundo M.M. Penteado Orellana (informação verbal, 1978), após o 
fecho da sedimentação da Bacia Sedimentar do Paraná em fins do 
Cretáceo e início do Terciário, a área sofreu modificações em função 
de uma tectônica de reativações de antigos falhamentos em conse
qüência da Orogenia Andina. Esta tectônica de bombeamentos e soer
guimentos foi acompanhada de afundamentos que afetam o lado oci
dental da bacia. Em conseqüência, abateu-se o assoalho na região dos 
pantanais. A subsidência se fez de maneira espasmódica e em movi
mentos desiguais, positivos e negativos no Terciário e no Pleistoceno, 
pois havia levantamentos localizados gerados por compressão, devido 
a deslocamentos tangenciais. Desta forma a drenagem centrípeta da 
bacia paranaica foi parcialmente invertida para a calha do pretérito rio 
Paraguai, enquanto a erosão escavou as bordas da bacia que permane
ceram soerguidas. A ausência de sedimentos terciários abaixo dos sedi· 
mentes pleistocênicos (Formação Pantanal) sugere condições de exor
reísmo para permitir a exportação dos detritos daquela idade. Nessa 
época houve exorre(smo, subsidência e reajustes de falhamentos e a 
fossa do Paraguai foi preenchida por depósitos quaternários. A partir 
de então a área esteve alagada algumas vezes em conseqüência de 
reativação de falhas contrárias ao escoamento regional, criando solei-
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ras locais. Em decorrência, depositaram-se sedimentos em cones alu
viais e deltas, que compuseram uma superfície de agradação, que foi 
posteriormente cortada pela drenagem tributária do rio Paraguai, de 
maior importância, e que se reorganizou após o lago ter sido drenado. 

Há que acrescentar que os climas provavelmente variaram de sem i
árido para tropical-úmido, pelo menos quatro vezes no Pleistoceno e 
duas ou três vezes em perlodos mais longos no Terciário. Durante as 
fases secas deve ter ocorrido pedimentação com a deposição de mate
rial mais grosseiro nas áreas exondadas e formação de deltas nas áreas 
inundadas. Nos perlodos úmidos houve aprofundamento das soleiras e 
a reorganização da drenagem que atingiu o paleolago. Os sedimentos 
pleistocênicos foram então erodidos e em parte evacuados. A deposi
ção atual decorre de reativações de soleiras tectônicas, que dificultam 
o escoamento da drenagem segundo M.M. Penteado Orellana (infor
mação verbal, 1978). 

Os furos da PETROBRÁS (Brasil. DNOS, 1974), em diferentes tre
chos dos pantanais, mostram que há uma variação de espessura nas ca
madas sedimentares dessa região. Assim a 15 km a ESE de Corumbá fo
ram encontradas rochas do Grupo Corumbá (pré-cambriano) a 130m 
de profundidade. Na fazenda São Sebastião (19°21 'Se 53°33'0) o com· 
plexo basal foi encontrado a 227 m de profundidade, enquanto nas 
proximidades de Porto Murtinho (fora da área mapeada) encontram-se 
rochas do Grupo Corumbá a 36m de profundidade Já no norte, nas 
fazerlldas Piquiri (17°16'S e 56°19'0) e São Bento (18°10'S e 
56° 18'0) em perfurações que atingiram 320 m e 420 m respectiva
mente, o embasamento não foi encontrado. Esses dados indicam que 
o substrato é irregular, sugerindo área falhada e/ou fraturada. Por 
outro lado, os dois perfis aeromagnetométricos exploratórios realiza· 
dos na área indicaram valores de profundidade do embasamento magné
tico altos e baixos e muito próximos um do outro, sugerindo um 
sistema de grabens e horst (vide 1 -Geologia). 

2.5.4.2 -Características geomorfológicas 

Duas feições geomorfológicas distintas são identificadas nos pantanais: 
as planícies e as áreas de acumulação inundáveis. A primeira compre
ende as planlcies fluviais (Apf) ou fluviolacustres (Apfl) e se encon
tra intimamente relacionada ao rio Paraguai e seus tributários. A 
segunda (Aai) situa-se em posição interfluvial em relação à drenagem 
de mais importância e apresenta uma drenagem indecisa composta por 
"corixos", "vazantes" e "baías". 

As plan(cies estão modeladas em depósitos aluviais holocênicos, ao 
longo dos vales e são caracterizadas por apresentarem diques margi
nais, ilhas e lagoas. 

O rio Paraguai tem direção geral N..S, apresentando inflexões para 
sudeste e sudoeste, relacionadas a um certo controle estrutural, segun
do lineamentos regionais. Sua planície exibe características de deposi
ção fluvial (Apf) e fluviolacustre (Apfl). Nas planícies tanto do rio 
Paraguai, quanto dos seus tributários -Cuiabá, São Lourenço, ltiqui
ra e Taquari -, a imagem de radar registrou a ocorrência de lagos de 
meandros e diques marginais, com a mesma configuração meândrica, 
traduzindo uma fase anterior em que esses rios eram mais sinuosos. 

As condições hidrodinâmicas das planlcies refletem um jogo de 
deposição e erosão. Assim a instabilidade das calhas aluviais é traduzi
da por migração do leito e formação de cordões aluviais observáveis 
nos diversos rios que compõem a bacia do Paraguai. 

Embora não mapeáveis na escala 1 :1.000.000 os terraços descontí
nuos do rio Paraguai são uma evidência de seu aprofundamento, tra
duzido pelos trechos retilíneos do curso. Esse aprofundamento deve 
estar relacionado a uma adaptação recente do curso a antigas estrutu
ras reativadas no Pleistoceno. 

Há trechos de rios que se encontram abaixo do nível das planícies 
dos pantanais que dominam o esquema de drenagem superficial e são 
provavelmente mais baixos do que a drenagem subsuperficial. Segun
do o Departamento Nacional de Obras de Saneamento (Brasil. DNOS, 
1974) esses trechos sãO: no rio Paraguai entre Porto Conceição até a 
confluência com o rio Apa; o curso leste-oeste do rio Piquiri junto ao 
baixo Cuiabá e o curso leste-oeste do rio Negro. Em contrapartida, os 
rios São Lourenço e Taquari correm em nfvel mais alto dentro dos 
pantanais, cujas calhas são mantidas por diques aluviais. Esses rios não 
atraem tributários, mas espalham e perdem água, compondo uma dre
nagem divergente, o que constitui um dos fatores para a permanência 
do alagamento nas áreas de acumulação inundáveis (Aai) circunvizi-



nhas. Em situação mais complexa encontram·se os rios que recebem 
tributários em uma margem e em item de outra, compondo uma drena
gem convergente de um lado e uma divergente do outro. Esse fato 
caracteriza uma dissimetria de drenagem relacionada provavelmente a 
movimento de báscula ocorrido na área. É o que foi observado no rio 
Paraguai entre Descalvados e Porto Conceição e o rio Cuiabá de Santo 
Antônio do Leverger até as proximidades de sua confluência com o 
primeiro. 

A drenagem convergente é associada a rios que transportam menos 
sedimentos em suspensão ou por arrasto no leito, enquanto que a 
drenagem divergente associa-se ao transporte de grandes quantidades 
de sedimentos. 

Nos rios permanentes a morfologia do canal depende das enchen
tes médias anuais, da declividade da região e do tipo de aluvião. Já nas 
"vazantes" e "corixos" a morfologia se relaciona às descargas extre
mas e outras variáveis. Assim, por longos períodos, esses canais encon
tram-se secos ou estagnados e o leito é então modificado pela vegeta
ção que tende a apagar as alterações efetuadas nos curtos períodos de 
escoamento. 

A sul do rio Taquari ocorre uma vasta área de lagoas (Apfl) de 
conformações circulares ou elfpticas, que apresenta um certo direcio
namento NO-SO, sugerindo a existência de antigos corixos, hoje desa
tivados (Fig. 2.18). Autores como Valverde e Almeida (apud Moreira, 
1977) relacionam a origem dessas lagoas conhecidas como "baías" a 
fenômenos diversos. Valverde (apud Moreira, 1977) considera que a 
origem das "baías" está ligada a lagos de dolina de um carste coberto, 
relacionando o alinhamento das mesmas ao traçado de "corixos" e 
"vazantes" segundo orientação de falhas e fraturas. Almeida (apud 
Moreira, 1977) as atribui a processos de acomodação por compactação 
diferencial das aluviões, embora fatores locais como deflação tenham 
influenciado na sua gênese. Braun ( 1977) admite um relevo cárstico 
sotoposto aos depósitos quaternários, pela proximidade da presença 
de formações calcárias a sul da área. Segundo esse autor, a formação 
de evaporitos pode ter ocorrido nos próprios sedimentos quaternários 
em paleoclima mais árido. Encontram-se lagoas salobras, fato que po
de estar relacionado à ocorrência de um clima mais seco que favoreceu 
a salinização. Com a umidificação do clima, "corixos" passaram a 
alimentá-las, promovendo a lixiviação dos sais. As que hoje permane
cem salgadas encontram-se em posição altimétrica um pouco mais 
elevada que as demais, não sofrendo interferência de cursos de água. 

Compondo a área dos pantanais, as áreas de acumulação inundá
veis (Aai) representam uma região intermitentemente inundada de 
grande expressão espacial e que não estão subordinadas diretamente à 
drenagem principal. 

No presente mapeamento, tendo por base feições da imagem, clas
sificaram-se essas áreas em três categorias, segundo o grau de um idade 
manifestado em forma crescente, Aai1, Aai2 e Aai3. As áreas Aai1 
(Fig. 2.15) correspondem normalmente a locais onde o alagamento 
ocorre na época das cheias "médias" ou "extraordinárias" entre no
vembro e abril. Nas áreas Aai2 (Fig. 2.16) o alagamento é um pouco 
mais prolongado, enquanto nas Aai3 (Fig. 2 17) persiste praticamente 
todo o ano. Essas são bastante restritas, pois se I imitam às faixas 
próximas das calhas aluviais, ao contrário do que ocorre com as A ai 1 e 
Aai2 amplamente registradas no mapa geomorfológico. 

As áreas de acumulação inundáveis encontram-se relacionadas às 
variações topográficas e à presença ou não de horizonte diagnóstico 
subsuperficial de textura média a argilosa (vide 3- Pedologia). Assim, 
as áreas Aai1 ocorrem predominantemente em locais de maior altitude 
(150-180 m), distantes do eixo da drenagem e onde o horizonte diag
nóstico subsuperficial apresenta textura arenosa, o que favorece a 
rápida infiltração, ocasionando o não encharcamento prolongado na 
área. As áreas Aai2 ocupam posição topográfica um pouco menos ele
vada que a anterior; quando isso não ocorre é porque o horizonte 
diagnóstico subsuperficial apresenta texturas médias a argilosas, funcio
nando com a "camada" impermeável e favorecendo conseqüentemen
te a ocorrência de alagamento um pouco mais prolongado. As áreas 
Aai3 por sua vez estão relacionadas a zonas mais deprimidas, geral
mente a jusante e/ou na confluência dos cursos principais, quase sem
pre com altimetrias inferiores a 100m. Nessas áreas os horizontes 
diagnósticos revelam texturas argilosas, o que justifica o alagamento 
quase perene. 

Feições peculiares na região dos pantanais são os leques aluviais, 
destacando-se pela sua extensão o do Taquari, com 50.000 km 2

, cons-

tituindo um macroleque aluvial. Para Braun (1977) o leque resultou 
de processos erosivos violentos da região planáltica onde se aloja o 
alto curso do rio Taquari, seguido de rápida deposição a partir do sopé 
das escarpas que limitam o planalto e as superHcies baixas. O processo 
resultou da ruptura de um nível de base antigo, à altura da cidade de 
Coxim, originando-se como conseqüência um entalhamento mais pro
fundo a montante dos vários formadores do rio Taquari. A forma 
triangular do leque indica grande concentração de descargas a partir 
de Coxim. A disposição do espraiamento em leque evidencia, também, 
grande ação erosiva no passado recente (final do Pleistoceno e início 
do Holoceno), ligada à grande torrencial idade do regime. Feições simi
lares, mas em menores proporções, são observadas nos rios ltiquira, 
São Lourenço e Negro. 

2.5.4.3- Dinâmica das águas de superfícies 

Nos Pantanais Mato-Grossenses a dinâmica das águas está vinculada a 
fatores como de.clividade e descarga dos principais rios que atravessam a 
área, aliados ao regime climático, natureza dos solos e suporte geológi
co. 

As informações sobre o assunto são essencialmente as do Departa
mento Nacional de Obras de Saneamento (Brasil. DNOS, 1974). 

2.5.4.3.1 -Características das precipitações pluviais 

De um modo geral para toda a bacia do alto Paraguai, onde estão 
inseridas as Folhas SE.21 Corumbá e parte da SE.20, há uma estação 
úmida de seis meses, de outubro a março, e uma seca, que abrange os 
meses de abril a setembro. O regime das chuvas é, pois, tropical (vide 
4 - Vegetação). O máximo das chuvas ocorre geralmente em janeiro e 
os meses mais secos são julho e agosto. A precipitação média anual é 
da ordem de 1.000 mm na área dos pantanais. A chuva diária é em 
geral concentrada em poucas horas, de modo que a intensidade da 
precipitação é alta. Esses períodos de alta precipitação correspondem 
a horas do dia com correntes de ar ascendentes aumentadas pelas tem
peraturas diárias e pelo relevo. Normalmente a hora de maior concen
tração de chuvas é a que vai de 13 h a 14 h em vários pontos dos pan
tanais. 

A Figura 2.24 mostra isoietas do período 1968/71, traçadas com 
dados das redes pluviométricas (Brasil. DNOS, 1974). Analisando-se a 
figura, constata-se que o intervalo entre as isoietas é em geral de 
100 mm, ocorrendo apenas um caso em que o intervalo é de 50 mm 
em função do baixo índice de precipitação. A Figura 2.24 mostra qu~ 
no período 1968/71 ocorreu uma precipitação média anual abaixo de 
1.100 mm cobrindo áreas pantaneiras tanto no norte, como no centro 
e sul. Uma área com precipitação média anual abaixo de 900 mm está 
localizada no centro do lado oeste, na fronteira com a Bolívia. 

Segundo análise do Departamento Nacional de Obras de Sanea
mento (Brasil. DNOS, 1974) durante os anos de 1968 e 1969 uma 
grande parte da área dos pantanais foi cercada pela isoieta de 
1.000 mm. No período 1969-1970 a região pantaneira ficou quase 
toda contida dentro da isoieta de 1.100 mm. As zonas com menos de 
900 mm de precipitação são limitadas, embora uma delas cubra parte 
da Bacia do Rio Taquari. Para o período 1970-1971 cercade2/3 dos 
pantanais tiveram menos de 1. 100 mm e uma longa faixa com menos 
de 1.000 mm estendeu-se do norte de Cáceres à Barrado Rio Nabile
que. 

Durante certos anos a distribuição de áreas secas e úmidas no norte 
pode ser quase a oposta da que se dá no sul. A razão desta anomalia 
pode ser explicada da seguinte forma: 
-na circulação geral da atmosfera. As massas de ar úmidas alcançam o 
norte da bacia e penetram na área de acordo com a intensidade variá
vel dO anticiclone que influencia esta circulação; e 
- na atividade da frente polar atlântica oscilando de ano para ano As 
perturbações frontais, que alcançam principalmente as partes sul e 
sudeste da área, poderiam explicar a precipitação próxima da média, 
numa estreita área ao longo do limite sul ou em faixas estreitas a 
partir do limite sul. 

2.5.4.3.2 - !=scoamento superficial, água subterrânea e as condições 
de infiltração 

Na área dos pantanais o escoamento superficial depois de cada chuva é 
fraco, em decorrência da infiltração acentuada em certos trechos, do 
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baixo declive e da cobertura de gramt'neas. Após uma chuva forte 
pode ocorrer algum escoamento, por pequena distância, até que a 
água que não foi perdida por inflitração ou retida pela vegetação 
convirja para a "bala" mais próxima, onde é acrescida por fluxos 
retardatários de água subsuperficial, proveniente da área circundante. 
Se as "balas" são interligadas ou se têm forma de concavidade alonga· 
da, originando "vazante", a água superficial coletada a montante pode 
se mover para jusante até que ela seja exaurida ou se escoe para um 
rio. A água que se infiltra na "vazante" pode também mover-se como 
fluxo subsuperficial, que pode voltar à superf(cie mais a jusante, em 
uma obstrução ou mudança de declive. 

Quando começa a haver erosão no solo pela água que corre numa 
"vazante", cortando uma seção transversal mais adequada ao escoa
mento do que a forma irregular e muito larga da "vazante", ela origina 
um "corixo". Esses canais de escoamento estão localizados geralmente 
a 1, 2 ou 3 m abaixo da superHcie circunvizinha e após uma certa 
distância, podem se transformar novamente em "vazante" Deste mo
do, a água circula muito lentamente na área dos pantanais, até alcan
çar os rios principais. 

O pacote sedimentar da Formação Pantanal constitui um depósito 
de água de consideráveis proporções. As perfurações de poços semi-ar
tesianos revelam uma sucessão de sedimentos predominantemente are
nosos, inconsolidados, às vezes argilosos, mas sempre permeáveis. 
Esses poços também revelam que os 10m superiores dos sedimentos 
contêm água a despeito da textura fina da areia que em alguns casos 
complica a exploração da água subterrânea. 

Pelos dados do Departamento Nacional de Obras de Saneamento 
(Brasil. DNOS, 1974), a taxa de infiltração da chuva na área dos 
pantanais, estimada pela observação do n(vel de água em muitos po
ços, é moderada. Mais importante é a taxa de infiltração em solos não 
saturados próximos dos principais rios nos meses de enchente. A dife
rença de taxa de infiltração entre solos de aparência semelhante é 
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causada pela permanência da água na supertrcie; uma fina lâmina de 
água, permanecendo por alguns dias após cada forte chuva, infiltra-se 
com velocidade moderada, enquanto que em condições de enchente 
uma considerável lâmina de água pode perdurar por semanas ou me
ses. Numa área de Cerrado, entre os rios Taquari, Cuiabá e Piquiri, os 
registros em Retiro Seguro mostram, com atraso de um ou dois meses 
depois da chuva, um aumento de cerca de 60 em de um decréscimo 
correspondente de mesma grandeza, na estação seca. lito corresponde 
a uma infiltração de cerca de 150 a 200 mm de água e um consumo 
por transpiração na estação seca de 20 a 30 mm/mês. A precipitação 
anual em Retiro Seguro é de 987 mm e assim a percentagem de chuva 
que se infiltra é de cerca de 15 a 20%. 

Entre os rios Piquiri e São Lourenço na fazenda Formosa, onde a 
vegetação é também de Cerrado, o nlvel do lenÇol freático sobe 
110 em na estação úmida, o que corresponde a uma infiltração de 270 
a 360 mm, ou seja, 22 a 29% da precipitação anual. Já na área entre os 
rios Taquari e Negro, na fazenda Paralso, onde a vegetação é de 
transição entre Chaco e Cerrado, com solos permeáveis, e várias 
"balas", o aumento no n(vel da água do subsolo é de 115 em durante 
as chuvas, correspondendo a infiltração a cerca de 290 a 380 mm de 
chuvas, o que equivale a 40 a 50% da precipitação anual. 

Na área de São José do Borireu, a cerca de 200m do rio São 
Lourenço, onde a vegetação é de Cerrado, o lençol freático subiu 
220 mm na estação seca Isto corresponde a uma acumulação nas mar
gens do rio de cerca de 60 em de água, que tende a voltar ao rio na 
estação seca. 

Em Porto Alegre, cerca de 400 m distante do rio Taquari, quando 
o rio inunda, há um aumento acima de 200 em no lençol freático, o 
que impiica, como no caso anterior, numa acumulação de 60 em de 
água, que tende a voltar ao rio na estação seca. 

Esses dados revelam que na área de Cerrado 15 a 30% da chuva 
contribuem para a água de subsolo, enquanto que em parte da área 



situada entre o rio Taquari e o rio Negro essa taxa sobe para 40 a 50% 
na área de transição entre o Chaco e o Cerrado. Enfim, o volume de 
água que se infiltra na região pantaneira é 15 x 30 x 109m3 (Brasil. 
DNOS, 19741. Este volume é facilmente consumido por evapotranspi
ração, cujo potencial de consumo é muito mais alto. 

2.5.4.3.3 - Perfis longitudinais dos rios e dados de descarga 

O rio Paraguai apresenta um gradiente topográfico norte-sul, relativa
mente inferior aos seus afluentes que via de regra se dirigem de leste 
para oeste, conforme se observa na Tabela 2.1. Isto o caracteriza como 
n(vel de base regional. 

TABELA 21 
Declividade ao longo dos rios (m/km) 

Paraguai 
Cuiabá 
São Lourenço 
Piquiri 
Taquari 

FONTE: Brasil. DNOS (1974) 
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O perfil longitudinal é demonstrado na Figura 2.25. 

Analisando-se essas figuras, observa-se que o rio Paraguai tem uma 
declividade de 6,1 cm/km de Cáceres a Porto Conceição. Da( até For
te Coimbra ela é de 2,55 a 2,0 cm/km. As pequenas discrepâncias que 
ocorrem de Três Bocas a Porto São Francisco e de Ladário a Porto 
Esperança são devidas a fatores locais como: relevos altos próximos ao 
leito do rio, confluência de tributários, entradas e saldas de braços 
secundários entre outros. Abaixo de Forte Coimbra a declividade de
cresce de 1,75 a 1,03 cm/km, no último trecho a montante de Porto 
Murtinho. Este último valor poderia ser influenciado pelos afluentes 
locais, tanto acima como abaixo de Porto Murtinho. Por isso, uma 
declividade média de 1,2 cm/km poderia ser admitida para todo o 
trecho que vai de Barranco Branco à confluência do rio Apa. 

Pela Figura 2.26, observa-se que a declividade do rio São Lourenço 
é alta, 17,6 cm/km, desde São José do Borireu até a confluência com 
o rio Cuiabá; ao longo do braço Dois Irmãos a declividade ainda é 
mais alta, 21,2 cm/km. O rio São Lourenço corre sobre um cone alu
vial, que se estendia do norte na direção da lagoa Sinhá Mariana e para 
sul na direção do rio Pindaival, avançando agora em direção à linha de 
drenagem do rio Cuiabá mais para sul. Assim, a área de pantanal entre 
os rios Tarigara e Dois Irmãos é diferente das outras, que são associa
das a declives baixos que impedem o rio de cortar um leito mais largo 
e mais fundo, enquanto o de Tarigara e Dois Irmãos é devido à idade 
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Fig. 2 26- Perfil longitudinal dos rios Vermelho, São Lourenço e Tarlgara. 

recente dos braços do São Lourenço que ainda não acabaram de for
mar um leito proporcional ao regime normal do rio 

No rio Piquiri (Fig. 2.27) a declividade é baixa desde suas origens 
até a junção do Correntes-ltiquira onde seu pantanal está situado. As 
declividades entre 7,7 e 9,0 cm/km são comparáveis com as do rio 
Cuiabá (Fig. 2.28) e aumentam próximo da confluência Esse aumen
to se deve à diferença entre os regimes dos rios Piquiri e Cuiabá e à 
influência do cone aluvial do São Lourenço (Brasil. DNOS, 1974). 

O rio Taquari, a partir da borda do planalto próximo a Coxim até 
Porto Rolon e provavelmente por vários quilômetros a jusante, tem 
uma declividade constante 27,3 a 27,0 cm/krn (Fig 2 29). As seções 
transversais do rio 'são largas, porém rasas; o nível da água varia pouco 
e o canal move-se no leito de um lado para outro e o próprio leito 
muda com o movimento da areia. A declividade média de 18 cm/km é 
alta para o rio, que só pode encontrar urna relativa estabilidade espa
lhando água para as duas margens nas enchentes, reduzindo desta 
forma sua vazão de montante para jusante O transporte de areia do 
leito é importante e a expansão do cone aluvial para oeste ainda 
continua, embora a declividade abaixo de Porto Alegre seja mais baixa 
que a montante. 

A baixa declividade de muitos tributários do rio Paraguai nos tre
chos próximos às suas confluências causa propagação de "remanso", 
contracorrente junto às margens de um rio, até uma certa distância 
para montante a partir da confluência Em conseqüência, a descarga 
de inundação por sobre as margens desses tributários está relacionada 
não apenas à descarga vinda de montante, mas também ao nível de 
água do rio Paraguai. "A relação é recíproca e a montante do ponto 
de entrada de um grande afluente a baixa declividade do rio Paraguai 
permite a formação de um remanso afetando longo trecho. Esse efeito 
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é particularmente marcante quando as fases de enchente dos diferen
tes tributários e em várias secções do mesmo rio não são coincidentes 
devido a diversos fatores que atrasam a transmissão dos piques de 
enchente" (Brasil. DNOS, 1974) Tendo ainda como fonte o Departa
mento Nacional de Obras de Saneamento (Brasil. DNOS, 1974), sabe
se que no rio Paraguai, em Cáceres, a média de descarga no período 
outubro 1968-setembro 1971 foi de 296 m'/s, enquanto que para os 
três anos anteriores a 1968 a média foi de 308 m 3 /s. Em Descalvados 
a média de 36 meses, começando em outubro de 1978, corresponde a 
349 m 3 /s, enquanto o total em Cáceres para o mesmo período foi de 
365 rn 3 /s, indicando portanto uma perda Em Porto Conceição no 
mesmo período foi 285 m 3 /s. A perda por comparação com os dados 
de Descalvados é de 64 m'/s e de Cáceres é de 80 m3 /s. 

A Tabela 2.11 revela que a perda aparente é grande, mas ela varia 
de ano para ano, sendo grande nos anos úmidos, como 1970, por 
causa do importante transbordamento que ultrapassa Porto Conceição. 
Por outro lado, ela é pequena nos anos secos, como 1971, por causa 
da redução desse transbordamento. A perda na área do Pantanal de 
Paiaguás é importante em ambos os casos O ano de 1968 teve aparen
temente uma perda menor que o ano de 1969, embora a vazão que 
entrou em Descalvados seja quase a mesma em 1970-1971. Isto pode 
ser por causa da contribuição da bacia adicional à esquerda, que com
preende rios intermitentes, que se espalham nas áreas circunvizinhas. 
Em alguns casos, a água desses rios pode alcançar o Paraguai ou sua 
planície de inundação. 

Em Porto da Manga, mais a sul, a vazão para o período outubro 
1969-setembro 1970 foi de 1.022 m3 /s e para outubro 1970-setembro 
1971 foi de 798 m 3 /s. Observa-se que a descarga aumenta à proporção 
que se caminha para sul, em função da contribuição dos tributários. 
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Flg 2.29- Perfil longitudinal do rio Taquarl. 

Ano 

Out 1967-set 1968 
Out 1968-set 1969 
Out 1969-set 1970 
Out 1970-set 1971 

TABELA211 
Descargas médias no rio Cuiabá 

Cáceres + 
Descalvados Porto 

m3/s Esperidião 
m3/s 

349 371 
351 364 
385 409 
310 321 

FONTE: Brasil DNOS (1974) 

Porto 
Conceição 

m3/s 

293 
272 
309 
273 

Para o ano de 1972 o croqui de descargas máximas do rio Paraguai 
(Fig. 2.30) mostra que em Ladário houve uma retenção das águas de 
seus afluentes - Cuiabá, São Lourenço, ltiquira - na região entre 
Ladário e Descalvados. Na imagem de radar essa área de retenção 
corresponde à região onde ocorrem inúmeras lagoas e rede de drena
gem anastomosada (Fig. 2.22), acarretando dificuldades de escoamen
to das águas fluviais. Antes de chegar a Porto da Manga o rio Paraguai 
recebe o Taquari, que é controlado pelo regime pluvial da região. Na 
foz deste rio, as chuvas iniciam-se em dezembro, enquanto que nas 
cabeceiras situadas na região planáltica, em outubro. Portanto, quan
do as águas do Alto Taquari encontram-se com as do Paraguai, há uma 
coincidência com as chuvas na área de confluência, provocando o 
represamento do rio Paraguai e perturbando o sentido de escoamento 
do rio Taquari, que se torna responsável por grande parte das 
enchentes. 

O rio Cuiabá no período de outubro 1968 a setembro 1971, em 
Barão de Melgaço, apresentou uma descarga média anual de 258m 3 /s 
(Tab. 2.111). 

A Tabela 2.111 mostra que, durante os anos mais úmidos, o aumen
to de descarga foi menor do que durante os anos secos. Durante os 
anos úmidos o rio Cuiabá se espraia e perde água em Barão de Melga
ço, enquanto que durante os anos secos a água fica confinada ao leito 
do rio. Por isso, a bacia adicional contribui com cerca de 25 a 35m3 /s 
por ano, dependendo da precipitação anual, enquanto que a perda 
durante os dois anos mais úmidos chega a cerca de 40 m 3 /s. A esta 
perda deve ser adicionada, em cada ano, a perda por evapotranspira-
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Flg. 2 30- Croqui de descargas máximas no rio Paraguai em 1972. 

ção no leito do rio e na área do Pantanal ltiquira--são Lourenço
Cuiabá. 

Na área de confluência do Cuiabá com o Paraguai o Departamento 
Nacional de Obras de Saneamento (Brasil. DNOS, 1974) apresenta 
dados do per fado outubro 1970-setembro 1971. A média anual foi de 
440m3 /s. Para o perfodo de recessão da enchente (7 meses), no per( o-



TABELA2111 
Descargas no rio Cuiabá em Barão de Melgaço 

Ano 

Out 1966-set 1967 
Out 1967-set 1968 
Out 1968-set 1969 
Out 1969-set 1970 
Out 1970-set 1971 

Fonte: Brasil DNOS (1974) 

Cuiabá em Cuiabá 
m3/s 

237 
285 
250 
315 
160 

Cuiabá em Barão de Melgaço 
m3/s 

250 
273 
281 
311 
182 

do de outubro 1969 a setembro de 1970, a descarga média foi de 
496 m 3 /s, contra 509 m 3 /s em Porto Alegre. Esses valores estão mui
to próximos e a perda de 13m3 /s pode estar relacionada a um índice 
de transbordamento com a água se espalhando sobre a área da con
fluência do rio Cuiabá. Por outro lado, o aumento de 23m 3 /s durante 
o ano seco de outubro 1970-setembro 1971, quando pouca água 
transborda, poderia ser a medida da contribuição dos "corixos" e da 
água do pantanal da margem direita, durante a estação úmida. 

O rio São Lourenço, em São José do Borireu, durante o período de 
outubro de 1968 a setembro de 1971, apresentou uma descarga média 
anual de 192m3 /s; já em Córrego Grande, a montante, a média foi de 
185m 3 /s. 

Para o período de outubro 1968 a setembro de 1971 a descarga 
média do rio Taquari em Coxim no planalto foi de 165m3 /s, enquan
to que em Porto Rolon no pantanal a descarga média no mesmo 
período foi de 163m 3 /s; houve uma perda de 2m 3 /s entre os dois 
pontos; a contribuição da bacia adicional é pequena, talvez 5 m 3 /s, 
porque ela é limitada a 960 km 2 na região das escarpas entre Coxim e 
a passagem do vale para a região deprimida dos pantanais 

_Na Tabela ~.IV, as seções de medição não representam seções 
típicas dos le1tos dos rios, porque elas são comumente mais 
reg~lares. Em alguns pontos os "remansos" complicam a situação. 
Ass1m, no trecho entre Bela Vista do Norte e Três Bocas o Rio 
Paraguai é afetado pelos remansos do riacho da Gafba do Carâ-Cará e 
do rio Alegre. ' 

A velocidade na entrada do braço do Paraguai em torno da ilha de 
Santa Fé depende do nível da lagoa Mandioré. Assim, quando o nível 
da lagoa está muito alto e o fluxo no rio Paraguai está decrescendo a 
lagoa descarrega no braço do rio e a velocidade na boca deste é bai:a 
podendo chegar quase a zero. Esse fato justifica os valores para ~ 
próprio riacho Mandioré (Tab. 2.1V). A seção de medição neste riacho 
é estreita, comparada com a do resto do canal, que é cinco a dez vezes 
mais larga. 

Os valores para o rio Paraguai-Mirim, a montante da confluência 
(Tab. 2.1V), mostram uma velocidade muito pequena, devido à baixa 
descarga do rio durante o período 1966-1972, devido ao remanso do 
Paraguai e também pela localização da seção de medição em um tre
cho largo. 

A alta velocidade do rio Paraguai em Porto da Manga, 0,86 m/s, é 
explicada pela seção transversal estreita e pela confluência com o rio 
Taquari. 

Os "corixos" em geral têm boa declividade no leito. Embora haja 
algumas obstruções, a corrente pelo menos no início do escoamento e 

TABELA21V 
Máximas e mínimas velocidades médias de escoamento de água medidas no 

período 1966-1972 

Local 

Rio Paraguai em Amolar 
Braço do Paraguai na boca adjacente à 

ilha de Santa fé 
Braço do Paraguai adjacente à ilha de 

Santa Fé abaixo da barra do riacho 
Mandioré 

Riacho Mandioré na Barra 
Rio Paraguai em Ladário 
Rio Paraguai-Mirim a montante da barra 
Rio Paraguai em Porto da Manga 

Fonte: Brasil. DNOS (197 4). 

Máxima 
velocidade 
média(m/s) 

0,85 

0,72 

0,32 
0,34 
0,78 
0,10 
0,86 

Mínima 
velocidade 
média(m/s) 

0,57 

0,17 

0,14 
0,04 
0,48 
0,06 
0,58 

as velocidades podem ser estimadas entre 5 e 20 cm/s dependendo da 
declividade, da profundidade da água e da distância das suas confluên
cias com os rios principais. 

2.5.4.3.4- Os mecanismos das enchentes 

As características físicas do rio Paraguai no trecho a jusante de sua 
confluência com o rio Cuiabá são bastante diferentes das característi
cas dos principais tributários, os quais também diferem um do outro. 
Como já foi visto, a distribuição das chuvas varia consideravelmente 
nas diferentes partes da área e também de um ano para outro. Assim, 
as enchentes dos tributários não são necessariamente coincidentes, 
não somente quanto à sua contribuição para as enchentes do Paraguai, 
mas também quanto à ocorrência de um determinado tipo de enchen
te (ordinária, extraordinária, excepcional). As enchentes nas várias 
seções transversais do Paraguai são a integração de diferentes tipos de 
enchentes dos tributários e das diferentes fases da enchente de um 
único tributário. A combinação é complicada pela contribuição de 
pequenos tributários, pela água do subsolo e pelo escoamento superfi
cial local, havendo variedade de um ano para outro. Assim, os panta
nais podem ser inundados não só por águas dos principais rios e pe
quenos corixos que transbordam, mas também pela elevação do nível 
da água subterrânea e das próprias chuvas. 

Regionalmente, as enchentes são conhecidas como "comuns ou 
ordinárias", "médias ou extraordinárias" e "excepcionais". 

As "comuns ou ordinárias" são reduzidas e afetam pequenas áreas 
sem reabastecer os "corixos" e "baías" mais distantes. As enchentes 
"médias ou extraordinárias" são regulares e freqüentes com período 
de ocorrência entre novembro e abril. Essas enchentes distribuem água 
através de "corixos" e "baías", reabastecendo os lençóis subterrâneos 
localizados a dezenas de quilômetros de distância das áreas ribeirinhas. 
As águas extravasadas são submetidas a fenômenos de evaporação e 
infiltração. As enchentes "excepcionais", que ocorrem geralmente en
tre janeiro e abril, atingem grandes extensões, chegando a cobrir as 
"cordilheiras". Esses fatos são originados pela grande extensão da 
área, a presença de canais anastomosados, "baías" interligadas por 
"vazantes" e "corixos", leitos saturados de material inconsolidado e a 
fraca declividade. O somatório desses elementos propicia o alagamento 
da região e a formação de um grande reservatório de águas onde a 
superfície da área inundada chega a abranger de 1 O a 30.000 km 2 

(Brasil. DNOS, 1974). 

Na propagação da enchente para o rio Paraguai, desde a frente de 
onda da enchente até o trecho a jusante da confluência com o rio 
Cuiabá, a identificação do atraso da primeira subida é difícil porque, 
segundo o Departamento Nacional de Obras de Saneamento (Brasil. 
DNOS, 1974). as hidrógrafas são muito achatadas. De Bela Vista até 
Amolar, o progresso da primeira subida da onda é modificado pelo 
remanso a montante de Três Bocas, podendo ser estimado entre 4 e 
15 dias; pela mesma razão, o atraso de tempo da frente parece ser 
negativo. Assim, a frente de cheia na localidade de Amolar é uma 
combinação da de Porto Conceição com a de Porto Alegre, que geral
mente ocorre mais cedo. De Porto Alegre a Amolar, o atraso de tempo 
na primeira subida da onda de enchente pode ser estimado em 4 a 6 
dias; o atraso da frente é aparentemente de 45 a 60 dias. De Amolar a 
São Francisco o atraso da primeira subida pode ser estimado em 3 a 5 
dias e para a frente em 2 a 15 dias. De Ladário a Porto da Manga, a 
P[Opagação varia de 1 a 2 dias; o atraso da frente é mais freqüente
mente negativo do que positivo. Para o trecho de Porto da Manga a 
Porto Esperança o atraso da primeira subida é de 1 a 2 dias, enquanto 
que o atraso da frente que foi observada vai de -18 a 1 dia e o atraso 
da frente de Ladário a Porto Esperança, observado em 7 anos, oscilou 
entre -49 e O dias, ou seja, o nível da água em Porto Esperança tem 
baixado mais cedo do que em Ladário. 

Uma peculiaridade das enchentes do rio Paraguai, a jusante da 
confluência com o Cuiabá, é a declividade da superfície da água. 
Geralmente, se a declividade habitual da água é baixa, qualquer mu
dança de poucos metros no nível da água, numa dada seção transver
sal, pode reduzir a declividade da água a montante por muitos quilô
metros, se um aumento igual e concomitante no nível da água não 
tem lugar nas seções a montante. Conclui-se, portanto, que o regime 
de enchentes difere nas diferentes seções transversais do rio Paraguai. 
O número de frentes de cheia é diferente e a duração de uma enchente 
varia de meses no Paraguai a jusante da confluência com o rio Cuiabá. 
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Os principais afluentes em suas bacias a montante dos pantanais 
apresentam, entre dezembro e abril, 10 a 15 frentes de cheia, às vezes 
bastante violentas, com a altura da água subindo vários metros em 24 
horas e atingindo a região pantaneira após alguns dias. A travessia 
nessa região muito mais longa exige 10 a 30 dias e amortece as descar
gas de frente de tal modo que, a jusante da confluência com o Cuiabá, 
o rio Paraguai apresenta uma única frente de cheia. Entre Porto 
Esperança e Porto Murtinho (Folha SF.21 Campo Grande) o Paraguai 
apresenta diversas pequenas frentes secundárias, porque os afluentes 
desse setor têm cheias mais precoces e de tempo de propagação 
menor. 

~. portanto, difícil apreciar a velocidade de propagação da enchen
te ao longo do rio Paraguai, devido à chegada das enchentes dos 
afluentes, que ocorrem em períodos diferentes e que causam "reman
sos" importantes que modificam o perfil longitudinal superficial da 
linha de água do rio. A velocidade de subida da enchente é de cerca de 
1 m em 10 dias em Ladário, podendo atingir 2 m em Porto Murtinho 
devido às enchentes locais. 

2.6- APLICAÇÕES DA PESQUISA GEOMORFOLÓGICA 

No presente capítulo serão abordados problemas de natureza geomor
fológica ligados ao aproveitamento da terra para fins econômicos e 
para lazer. Serão discutidas as dificuldades relativas à instalação da 
rede viária e ao aproveitamento dos recursos hídricos, bem como serão 
analisados os fatores relacionados às enchentes. 

A área mapeada está inserida numa região onde há tendência à 
ocupação humana através de atividades agropecuárias com abertura de 
novas fronteiras agrícolas na região Centro-Oeste. A presença de uma 
área estrategicamente importante e com tantas peculiaridades como os 
pantanais requer uma ocupação equilibrada, a fim de que sejam pre
servados os aspectos geoecológicos, pois uma vez violentados pode
rão desencadear problemas de preservação do meio ambiente. Deste 
modo, a classificação das áreas de acumulação inundáveis (Aai) de 
acordo com o grau de umidade é um dos elementos para orientar a 
ocupação dos pantanais. 

2.6.1 -Avaliação das formas de relevo para aproveitamento econômi-
co 

A distinção entre formas de relevo conservado e de relevo dissecado e 
a qualificação desse último segundo o espaçamento interfluvial e o 
grau de aprofundamento da drenagem permitiram separar relevos de 
maior e menor energia. Por outro lado, relacionando-se esse fato às 
litologias e solos existentes, é possível reconhecer formas de maior 
vulnerabilidade à erosão. Com base no dimensionamento dos interflú
vios e o aprofundamento da drenagem, pôde-se agrupar as diversas 
formas em cinco categorias distintas (Fig. 2.31), onde a primeira cate
goria é a que menos restrições oferece no tocante ao uso da terra. 

Observando-se a Figura 2.29, nota-se que duas categorias predomi
nam na Folha SE.21 Corumbá e parte da Folha SE.20. Isto decorre do 
fato de a área mapeada ser constituída predominantemente de exten
sas áreas de acumulação inundáveis (4. a categoria) e de formas aplana
das ou suavemente dissecadas ( 1. a categoria). 

As áreas da 1.a categoria correspondem a 40.957 km2
, ou seja, 

21,4% da área mapeada. Englobam setores ao norte e leste da Folha. 
Aparecem na Depressão do Guaporé, parte da Depressão do Paraguai e 
nos Planaltos do Taquari-ltiquira e de Maracaju-Campo Grande. Es
ta categoria se presta à implantação de grandes projetos agropecuários 
e à abertura de estradas, pois constitui-se de áreas pediplanadas (Ep) e 
de formas de topo plano, cujo dimensionamento dos interflúvios varia 
de 3.250 m a 12.750 m e cuja intensidade de aprofundamento de 
drenagem é muito fraca (t51). \As regiões de Rondonópolis, ltiquira e 
Pedro Gomes, no Planalto do Taquari-ltiquira, e de Coxim, R i o Ver
de de Mato Grosso, Gorguinho e Bandeirante, no Planalto de Maraca
ju-Campo Grande, já se encontram parcialmente ocupadas por cultu
ras de arroz, algodão, cana, mandioca, c(tricos, entre outras, refleiín
do a grande potencialidade dos setores enquadrados nesta categoria. 

A 2.a categoria engloba formas de topos planos (t41, t42, t31 e 
t32) e topos convexos (c32) de espaçamento interfluvial entre 
1. 750 m e 3. 750 m. Como a anterior, esta categoria se presta também 
à ocupação e projetos agropecuários. Para a construção de estradas 
será necessário um maior número de fontes. Os terrenos enquadrados 
nesta categoria localizam-se esparsamente a leste da Folha, nos Plana!-
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tos do Taquari-ltiquira e Maracaju-Campo Grande, e a norte, na 
Depressão do Rio Paraguai, englobando 20.877 km', ou seja, 10,71% 
da Folha. 

A 3. a categoria enquadra 4.439 km2
, perfazendo 2,7% da área 

mapeada. Localiza-se principalmente no norte do Planalto do Taqua
ri-ltiquira. Engloba áreas de topos planos (t22) e convexos (c22, c21 
e c11 ). Pelos índices das formas vê-se que a dissecação é bem mais 
intensa que nos casos precedentes. A instalção de rodovias exigirá, 
portanto, maior número de obras de arte. Além disso, ocorrem litolo
gias friáveis sob esses relevos, de modo que a ocupação da área deve-se 
revestir de maiores cuidados, através da proteção das vertentes de 
vales, impedindo desse modo a aceleração dos processos erosivos. 

As áreas enquadradas na 4. a categoria são consideradas de difícil 
aproveitamento, por apresentarem vertentes íngremes. Geralmente 
correspondem a bordas de planalto, a ressaltes topográficos dentro de 
uma superfície (Spt), a relevos residuais (Et, St) e sobretudo a formas 
dissecadas de topo aguçado, de dimensões que não ultrapassam os 
1.250 m de interflúvio. Abrangem 9.777 km 2

, o que perfaz 5,02% da 
Folha. Essa categoria tem áreas esparsas pela Folha. Abrange a parte 
sul da serra de Santa Bárbara, que faz parte dos Planaltos Residuais do 
Alto Guaporé, e o sul da Província Serrana. A oeste, aparece nos 
relevos dos Planaltos Residuais do Urucum-Amolar. A leste surge nas 
áreas de escarpas dos Planaltos do Taquari-ltiquira e de Maracaju
Campo Grande, atingindo também a serra Solteira. No sudeste, abran
ge uma área limítrofe com a Folha SE.21 Goiânia. Para a serra de 
Santa Bárbara, a Província Serrana e a serra do Amolar, sugere-se que 
as mesmas sejam mantidas como reservas naturais ou com faixas e 
setores de uso restrito. As escarpas dos Planaltos do Taquri-ltiquira e 
Maracaju-Campo Grande devem permanecer com cobertura vegetal, 
para que se evite a instalação e/ou aceleração de processos erosivos, 
que sirva como refúgio para a fauna e flora. Nas demais áreas enqua
dradas na 4. a categoria a ocupação deve se processar de maneira racio
nal, sempre selecionando-se os sítios mais adequados para refloresta
mento ou quando muito para pastagens. 

A 5. a categoria compreende áreas sujeitas a fenômenos de inunda
ções periódicas. Enquadram-se na categoria as planícies e terraços 
(Apf, Apl, Apfl e Aptf) e as áreas de acumulação sujeitas a inundações 
pluviofluviais (A ai 1, Aai2 e Aai3). Na Folha essa categoria corres
pende à totalidade dos Pantanais Mato-Grossenses como assinala a 
Figura 2.31. Abrange 118.856 km2

, o que corresponde a 60,98% da 
área mapeada. Com exceção da área do baixo curso do rio Cuiabá, 
onde o alagamento é bastante intenso, as demais áreas pantaneiras são 
ocupadas por fazendas de gado, demonstrando a aptidão pastoril dos 
pantanais. As áreas definidas como Aai1 e Aai2, onde a inundação 
ocorre na época das enchentes, mas com permanência da água por um 
per(odo de tempo relativamente curto, são as melhores para a ocupa
ção, enquanto as Aai3, por estarem inundadas em sua maior parte, são 
de uso restrito. 

2.6.2 - Potencial tur(stico 

A Folha SE.21 Corumbá e parte da Folha SE.20 pela presença dos 
Pantanais Mato-Grossenses, do Maciço do Urucum e dos relevos do
brados da Província Serrana, apresentam um grande potencial turís
tico. 

Geralmente é em Corumbá que tem início qualquer passeio turísti
co, pela região pantaneira. Essa cidade possui uma pequena infra
estrutura de apoio às atividades turísticas. Deste modo, passeios de 
barco pelo rio Paraguai, ou visitas a locais previamente selecionados, 
são programados a partir de Corumbá. 

O Maciço do Urucum constitui-se num conjunto de residuais que 
se destaca na paisagem baixa da área. É no Urucum que se encontra 
uma das maiores jazidas de manganês do continente. A jazida é explo
rada economicamente e a única que constitui uma atração turística. 

A norte da Folha, na região da Prov(ncia Serrana, há !:Ondições 
naturais para desenvolver o turismo, contando com um fluxo proce
dente de Cáceres e Cuiabá. Na fazenda Barreiro Preto existem grutas 
calcárias já conhecidas na região. Uma delas (Est. 2.111 A) apresenta 
uma abertura de aproximadamente 15m de largura por 1,5 ma 2,0 m 
de altura. O primeiro salão tem cerca de 50 m de extensão e nele o 
desnível entre o piso e o teto é da ordem de 10m. As estalactites e 
estalagmites apresentam tamanhos variados de aproximadamente 4 m, 
com os diâmetros maiores atingindo 1,5 m. 
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Flg. 2.31 - Avalleçto daalormu de relevo para aproveitamento econômico. 

Paisagisticamente a Provlncia Serrana, por se tratar de uma região 
de relevo dobrado, oferece vistas panorâmicas. Alguns pequenos cór
regos que cortam a serra apresentam quedas-d'água, que poderão ser 
aproveitadas como ponto turlstico. O acesso à ârea é feito pela 
BR-070. 

A leste da Folha, na zona planáltica, existem pontos que poderão 
ser melhor aproveitados turisticamente. Assim, nas proximidades da 
cidade de Rio Verde de Mato Grosso, existe o clube Sete Quedas, que, 
aproveitando as condições naturais que a ârea oferece, construiu pisei· 
nas naturais no le ito do rio Verde, a cavaleiro de algumas quedas
d'água. 

O rio ltiquira, antes de se lançar na área rebaixada dos pantanais, 
encontra-se encaixado em uma rede de fraturas, onde desaparece. Esse 
ponto constitui uma das áreas de atração turística para a região. 

Nas oercanias da ser111 Preta (sul da Folha SE.21·V-B), os córregos 
que descem a mesma geralmente caem em quedas-d'água, oferecendo 
belo espetáculo paisag(stico, propiciando à área potencial tur(stico a 
ser aproveitado. Ao lado dessas observações, deve-se atentar para o 
aspecto conservacionista que os pantanais requerem , necessitando da 
criação de reservas naturais com vistas a preservar suas fauna e flora. 

2.6.3- Sistema viério 

A área mapeada é servida por rodovias {federais a estaduais), por 
ferrovia (EFNOB) e por vias fluv iais. A aparente diversidade das vias 

de transportes, a ligação da érea com os mercados consumidores do 
Sudeste e do Sul do Pais é efetuada essencialmente por rodovias, 
sendo a ferrovia e as vias fluviais de uso muito restrito. 

2.6.3.1 - Rodovias 

As rodovias federais implantadas são BR-163, BR-262, BR-419 e 
BR-070, como assinala a Figura 2.32. Destas, apenas a BR -262 consti
tui a grande via de penetração da região pantaneira, na parte sudoeste 
da Folha. Dentre es rodovias projetadas encontram-se a BR-359 e 
trechos de algumas estaduais como a MS-307, MS-214 e MS-228 . 

Segundo Silvestre Filho & Romeu (1974) existe um pol ígono de 
fluxo de circulação rodoviário formado por Cáceres-Rondonópolis
Campo Grande- R io Brilhante- Oourados-Bela Vista-Porto Murti
nno-Porto Esperança-Corumbá. Algumas das rodovias que integram 
esse polfgono interessam particulannente à área mapeada. A BR-163, 
que interl iga Cuiabá a Campo Grande, via Rondonópolis, Coxim e São 
Gabriel do Oeste, foi bem plotada, pois atriM!ssa áreas de superf ície 
pedi planada (Ep) ou suavemente d issecada {t51 e t41 L apresentando
se asfaltada. Entretanto, em alguns trechos encontram-se voc;:orocas 
que já estiio atingindo o leito da estrada, como a observada na Estam
pa 2.VIII B. 

A BR-262 interliga Corumbá, Aquidauana, Campo Grande e Três 
Lagoas, em direção a Bauru(SP). Essa rodovia constitui uma via de 
penetração nos pantanais, uma vez que geralmente o sistema viário da 
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Flg. 2.32 - Sugestão pera locação de rodovias. 

Folha os contorna. Na área mapeada apresenta dois trechos implanta
dos, como ilustra a Figura 2.32. Um vai de Guaicurus, a sul, na Folha 
SF.21 Campo Grande, até se conectar com a MS-184, nas proximidades 
de Morro do Azeite. O outro liga do rio Paraguai até a cidade de Corum
bá. Ambos os trechos são cascalhados e com boas condições de tráfe
go na época seca. Essa rodovia revelou a grande dificuldade de se 
implantar uma estrada na região dos pantanais Sua construção exigiu 
a utilização de aterros em grande extensão. Estes, durante o período 
das cheias fluviais, funcionam como diques de barramento, provocan
do vastos alagamentos a partir do leito da estrada, o que terminou por 
contribuir para aumentar o nível das águas no local, inundando o leito 
da rodovia e impossibilitando o tráfego. Um melhor conhecimento da 
dinâmica das águas de superfície e das direções preferenciais do escoa
mento poderia auxiliar na utilização de técnicas para manutenção da 
rodovia. Em caso de necessidade futura de um sistema viário mais 
eficiente poder-se-ia pensar no uso de uma tecnologia mais avançada, 
na qual a utilização de geotêxteis, de gabiões e de dissipadores de 
energia seria de grande contribuição. 

A B R-419 ligará Rio Verde de Mato Grosso, no Planalto de Mara
caju-Campo Grande, à BR-267 e à BR-060, a sul, fora da área mapea
da. Na presente Folha essa rodovia encontra-se implantada até as mar
gens do rio Negro e corta áreas planas pedimentadas (Epd), que mar
cam a borda da serra de Maracaju (Fig. 2.7). apresentando boas condi
ções de uso na época seca. 

No norte da Folha, a BR-070 constitui a principal via de acesso até 
Cáceres. Essa rodovia atravessa os relevos da Provínica Serrana e apre
senta boas condições de uso. De Cáceres até o Destacamento Co rixa, 
seu ponto final, a rodovia enfrenta problemas de alagamento na época 
das cheias, ficando praticamente intransitável. 
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O sistema de estradas estaduais concentra-se principalmente nas 
áreas agrfcolas, formadas pelo eixo Cáceres-Cuiabá-Rondonópolis
Campo Grande. Essas estradas estão bem plotadas, embora a natureza 
arenosa dos solos, na parte leste da Folha, sobre os planaltos, dificulte 
um pouco o tráfego em algumas áreas, como é o caso do trecho 
ltiquira-Pedro Gomes. 

Os pantanais carecem de meios de ligações adequadas, com os 
pólos de desenvolvimento Cuiabá-Campo Grande-Rondonópolis. Pe
lo Plano Nacional de Viação (Brasil. DNER, 1977), está planejada a 
rodovia BR-359 que ligará Mineiros(GO) a Corumbá, via Coxim. De 
Mineiros a Coxim existe um trecho implantado, porém fora da área 
mapeada. De Coxim a Corumbá, sugere-se que alguns trechos sejam 
ajustados a áreas de menor densidade de cursos de água. A implanta
ção desse trecho, que atravessará o Pantanal do Taquari, vai requerer 
estudos de solos e do regime hídrico, uma vez que se sabe que os solos 
são arenosos e que na época das cheias toda a região fica alagada 
Assim, uma das providências necessárias é também construir a rodovia 
elevada o suficiente para não ser atingida pelas cheias. Deve-se atentar 
para a colocação dos tubulões que devem ser em número e tamanho 
suficiente, permitindo livre circulação da água em qualquer estação ou 
episódio crftico freqüente na área. 

Em caso de a área vir a se tornar um centro produtor de grande 
envergadura poder-se-ia pensar no uso de tecnologia de construção 
sofisticada, mas de maior eficácia e durabilidade, conforme já foi dito 
anteriormente, através do uso de geotêxteis, gabiões e dissipadores de 
energia, desde que se leve em conta o estudo da dinâmica das águas de 
superf!cie, pois, sem isto, qualquer tecnologia corre o risco de insuces-
so. 



A MT-060-MS-307, conhecida como Transpantaneira, com uma 
extensão total de 320 km, tem por objetivo ligar Poconé, Porto Jofre 
e Corumbá. O trecho Poconé-Porto Jofre já está implantado e em 
condições de tráfego na época seca, pois nas cheias toda a área fica 
alagada. De Porto Jofre a Corumbá, a rodovia atravessará áreas inun
dáveis dos Pantanais Mato-Grossenses, fazendo-se assim as mesmas 
recomendações feitas para a BR-359, anteriormente mencionada. 

O mapa rodoviário de 1980 do Estado de Mato Grosso do Sul 
apresenta duas sugestões para estradas estaduais. Uma delas, a 
MS-214,1igará a BR-153 à localidade de Paiaguás na futura Transpanta
neira, como ilustra a Figura 2.32, atravessando o Pantanal do Taquari 
em sentido aproximadamente leste-oeste. Essa estrada já tem 48 km 
implantados e nesse trecho foi observado, em trabalho de campo, 
desmoronamento nas laterais, devido à falta de proteção. 

A outra estrada é a MS-228, já com 59 km implantados. Está 
projetada para ligar a MS-080, no Planalto de Maracaju-Campo Gran
de, à MS-184, nas proximidades da localidade denominada Curva do 
Leque, no Pantanal do Taquari. 

Todas essas rodovias que atravessarão os pantanais enfrentarão 
problemas de alagamento na época das cheias, além da ocorrência de 
solos extremamente arenosos. Salienta-se ainda que o que existe nos 
pantanais é uma intricada rede de caminhos vicinais de fazendas, mal 
demarcadas, que servem para o translado do gado. Através deles, Co
rumbá recebe o gado, embarcado para centros consumidores via rio 
Paraguai, por rodovia, ou pela Estrada de Ferro Noroeste do Brasil 
(EFNOB). 

2.6.3.2- Vias fluviais 

Em princfpio, a rede hidrográfica, comandada pelo rio Paraguai e seus 
afluentes, apresenta possibilidade de navegação na região deprimida 
dos pantanais 

O rio Paraguai é navegável a partir de Cáceres até a foz do rio Apa, 
já fora da área mapeada. Sua declividade é insignificante e favorece a 
navegação, em relação à qual o rio pode ser dividido em dois trechos. 
O primeiro, entre Cáceres e Corumbá, é bastante d if(cil, pois os "pas
sos" (passagens estreitas) são em grande quantidade e com pequenas 
profundidades. Os raios de curvatura das curvas impedem a navegação 
de barcos de grande calado. O segundo trecho, entre Corumbá e o rio 
Apa, apresenta obstáculos na estiagem, quando os "passos" atingem a 
profundidade de 3 pés, ou seja, 92 em. O canal navegável é muito 
estreito, com curvas críticas de pequenos raios de curvaturas. Além 
disso a forte sedimentação propicia a formação de ilhas fluviais e 
obriga a se efetuarem dragagens periódicas nas proximidades do porto 
de Corumbá (Est. 2.VIII B). 

O porto de Corumbá perdeu um pouco de sua hegemonia comer
cial, em face de outros meios de transporte, mas continua sendo o 
melhor aparelhado e o de maior movimento na região. Constitui-se num 
ponto de convergência de ferrovia e rodovia, que o coloca em ligação 
com o porto de Santos(SP) e A rica, no Padfico 

O movimento de carga procede de dois trechos, tendo Corumbá 
como ponto de convergência. No primeiro trecho (Cáceres-Corumbá) 
transportam-segado em pé e cereais, no sentido descendente, e cimento 
e sal, no sentido ascendente. O segundo trecho é a partir de Corumbá, 
em demanda ao rio da Prata. De Corumbá saem minérios de ferro e 
manganês, extraídos do Maciço do Urucum, que são exportados para 
a Argentina e Estados Unidos, tendo-se como frete de retorno, princi
palmente, trigo, para abastecer os moinhos de Corumbá. O tranporte 
de gado das zonas próximas do rio é feito em pequenos barcos-currais 
até Corumbá, onde é embarcado por ferrovia em demanda aos frigorí
ficos e áreas de recria e engorda localizadas no eixo Corumbá-Campo 
Grande-São Paulo. 

Os rios São Lourenço e Cuiabá, embora navegáveis nas cheias, 
apresentam sérios problemas na época da estiagem O rio São L ou ren
ço, entre sua foz no Paraguai e a confluência do rio Cuiabá, apresenta 
razoáveis condições de navegação para embarcação de pequeno cala
do. Entretanto, na estiagem a navegação é interrompida por longo 
período de tempo. Já o rio Cuiabá, da confluência com o São Louren
ço até a localidade de Porto Cercado, tem navegação impraticável 
durante 10 meses para embarcação de 3 pés (92 em) de calado. 

2.6.3.3 - Ferrovia 

A Estrada de Ferro Noroeste do Brasil (EFNOB) oferece serviços de 
carga e de transporte de passageiros para Mato Grosso do Sul. A linha 

férrea tem uma extensão de 1.603 km entre Corumbá e Bauru(SP). 
Existem ramais da EFNOB para Porto Esperança, nas margens do rio 
Paraguai, e Ponta Porã, fora da área mapeada. Em Corumbá a ferrovia 
faz conexão para Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. 

Na área em estudo, a ferrovia atravessa superfícies alagadas perio
dicamente (Aai) e superfície pediplanada inumada (Epi), penetrando 
entre os relevos elevados da morraria do Urucum, nas proximidades de 
Corumbá (FolhaSE.21-Y-D). 

Apesar de apresentar certas deficiências, como reduzido número 
de vagões e locomotivas, sobretudo de vagões frigoríficos, a ferrovia 
constitui um elemento que pode prestar serviços à economia da re
gião, desde que se atente para as necessidades de melhoria dos equipa· 
mentes tanto na quantidade quanto na qualidade. 

2.6.4- Sítios propícios para barragens e/ou usinas hidrelétricas 

Os rios que cortam as áreas planálticas da parte leste da Folha mapea
da apresentam alguns trechos encaixados, o que favorece potencial
mente um aproveitamento para a implantação de barragens e/ou usi
nas hidrelétricas. 

Um dos objetivos de se sugerirem sítios para barragens é o controle 
da vazão de alguns rios, tendo em vista as enchentes nos pantanais. No 
presente mapeamento, selecionaram-se nove sítios mostrados na F igu
ra 2.33, alguns dos quais já indicados por Alvarenga etalii (1980). 

Em se tratando de áreas de litoloyias sedimentares e com presença 
de falhas e fraturas, os sítios sugeridos necessitarão de estudos mais 
detalhados, uma vez que essas litologias não permitem boa compac
tação de aterros facilitando a infiltração de água 

O sítio n. 0 1 está sendo sugerido no rio São Lourenço, num trecho 
onde o vale é estreito. O sítio no 2 localiza-se no rio Vermelho, a 
jusante da confluência do ribeirão Ponte de Pedra. A passagem aí é 
bastante estreita, o que constitui um ponto favorável à locação da 
barragem. A presença da cidade de Rondonópolis, entretanto, consti
tui um ponto desfavorável a implantações de barragens. 

No rio Correntes, nas proximidades da escarpa da serra do Panta
nal, sugere-se o 3. 0 sítio. Um dos objetivos desse sítio seria controlar a 
vazão do rio para a área dos pantanais. 

O 4, 0 sítio está sugerido. na descida entre as serras das Torrinhas e 
da Barretina, onde o rio Taquari abre uma percée. Os 5. 0 e 6.0 sítios 
também estão sugeridos no rio Taquari. O 5. 0 sítio está plotado após a 
confluência do ribeirão da Figueira, em um desnível natural denomi
nado Queda Palmeiras. O 6. 0 sítio está sugerido nas proximidades da 
serra de Maracaju, onde o rio Taquari abre umapercée. Essa barragem 
seria importante, porque controlaria a vazão do rio. 

No rio Coxim, nas proximidades da confluência com o rio Taquari 
e a montante da cidade homônima, onde o relevo forma um vale 
fechado, sugere-se o 7. 0 sítio. No rio Negro, sugere-se o 8.0 sítio, a 
jusante da confluência com o rio Negrinho, nas proximidades da serra 
de Maracaju, onde foi observado um maior encaixamento do vale. 

Silvestre Filho & Romeu ( 1974) sugerem a instalação de uma 
usina hidrelétrica no rio Negrinho, a qual cobriria a demanda das 
zonas agrícolas e pecuárias dos munidpios de Coxim, Rio Verde de 
Mato Grosso e R i o Negro. Todos esse munidpios são atendidos por 
usinas térmicas. Neste relatório esse sítio corresponde ao de n, 0 9. 

2.6.5 -Sugestões para o controle das enchentes dos pantanais 

Como já foi abordado na Evolução do Relevo, as enchentes dos panta· 
nais são conseqüência de um conjunto de fatores físico-naturais inter
relacionados, que devem ser abordados em termos de análise sistêmica 
do regime. 

As cheias "médias" ou "extraordinárias" são consideradas vantajo
sas pelos habitantes da região, enquanto que as "excepcionais" são 
perigosas, pois chegam a atingir as "cordilheiras" impedindo que o 
gado repouse para a engorda, dificultando sua alimentação por muitos 
dias ao recobrir as gramíneas. 

Assim as cheias "comuns" ou "ordinárias" e as "médias" ou "ex
traordinárias" consideradas benéficas na região não serão aqui aborda
das, uma vez que são as "excepcionais" as que causam maior impacto, 
necessitando assim de estudos detalhados e complexos de Hidrogeo
morfolcigia e Ecologia, com o objetivo de minimizar os seus efeitos. 

Segundo M.M. Penteado Orellana (informação verbal, 1979), a 
complexa região dos pantanais, pela inter-relação de seus fatores, pode 
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Fig 2 33- Sítios propícios para barragens e/ou usinas hidrelétricas 

ser considerada do ponto de vista ecológico um biocenômero (comple
xo homogêneo) e, do ponto de vista geográfico, um geômero (geossis
tema de estrutura homogênea). Para ela, as conexões entre os elemen
tos físicos e biológicos, incluindo as cheias, são tão importantes que é 
impossível a análise dos elementos dissociados, especialmente para 
fins de prognose para o planejamento. 

Do ponto de vista geomorfológico e hidrológico, duas sugestões 
podem ser aventadas, como subsídios a estudos mais completos. Uma 
delas consiste na retificação de segmentos sinuosos e de fraca declivi
dade do rio Paraguai. Esse procedimento permitiria o escoamento 
mais fácil do fluxo, especialmente das vagas de montante, nos picos de 
cheias e carga detrítica. A outra sugestão diz respeito à construção de 
barragens no curso médio superior dos sistemas hidrográficos: São 
Lourenço, Taquari e Negro. 

Entrentanto, algumas considerações devem ser feitas a respeito 
dessas sugestões. 

A retificação encurta o percurso do canal, aumentando a declivida
de do perfil longitudinal, proporcionando um escoamento mais ade
quado do fluxo (processo desejável). Com efeito, com o aumento, 
ainda que pequeno, do declive, aumentam também a velocidade do 
fluxo, a vazão e a carga detrítica. Conseqüentemente, a erosão se 
acentua, provocando o aumento da largura e da profundidade do 
canal a jusante dos trechos retificados, sendo que a largura aumenta 
mais que a profundidade para permitir um fluxo mais rápido. Com o 
aumento da largura do canal a carga detrítica procedente das margens 
também aumenta, sendo adicionada àquela que procede de montante 
pelo canal, mais a das encostas Esse aumento de carga intensifica a 
erosão a jusante, nos trechos de maior declive, ao mesmo tempo em 
que o excesso da carga pode ser depositado em trechos de fraco 
declive, levantando assim por agradação níveis de base locais, que 
servirão, por sua vez, como obstáculo ao escoamento, gerando novas 
condições para cheias. 
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A modificação nos traçados, portanto, provocará mudanças gerais 
no sistema hidrogeomorfológico com uma maximização nos seus pro
cessos e nos efeitos correspondentes Por sua vez, a aceleração da 
erosão no canal principal desencadeará por mecanismos de autocatálise 
o aumento de erosão nos afluentes do rio, afetando por solapamento 
de base o equilíbrio das encostas, com alterações imprevisíveis em 
todo o sistema. No caso particular do rio Paraguai, as modificações 
afetarão tanto o lado brasileiro como o lado boliviano e o paraguaio, 
com reflexos retardados no alto curso (processos indesejáveis). 

A construção de barragens servirá como um elemento de controle 
de entrada de água no sistema da depressão pantaneira, além de regu
larizar a vazão dos rios na época das cheias, de gerar energia elétrica 
para a região e de servir como reservatório para diversas finalidades 
como lazer e atividades agropecuárias Entretanto, para que se cons
truam barragens, é necessário um levantamento completo dos perfis 
longitudinais e transversais dos rios, além do conhecimento profundo 
das variáveis hidráulicas, destacando-se especialmente a carga em sus
pensão e as características dos relevos adjacentes. É necessário que se 
proceda, também, a uma avaliação da vida das barragens, ou seja, 
tempo consumido para seu preenchimento, considerando os débitos 
atuais normais e o das cheias, bem como as cargas correspondentes e a 
capacidade do reservatório. Por outro lado, em decorrência da reten
ção de detritos nas barragens, a carga sólida em suspensão no fluxo 
emissário a jusante pode diminuir, ao mesmo tempo em que pode ser 
liberada a energia que foi usada no transporte da carga A energia 
adicionada ao fluxo virá a ser usada no alargamento e aprofundamen
to dos canais a jusante das barragens, com acréscimo de contribuição 
local para a carga em trânsito. Conseqüentemente, haverá modifica
ções na morfologia do vale e no ecossistema em geral. Pode ocorrer 
então uma simples transposição das áreas de deposição e assoreamento 
de alguns pontos de montante, para jusante. 



M.M. Penteado Orellana (informação verbal, 1979) referiu-se à ne
cessidade de complementar a construção de barragens com retifica
ções de "corixos" e da drenagem labiríntica da depressão pantaneira, 
nos setores de obstrução e escoamento difícil As modificações pro
postas também afetarão a dinâmica hidrológica da região, necessitan
do assim de estudo a nível de análise morfométrica das bacias hidroló
gicas, dos tipos e forma das vertentes, tipos de solo e vegetação, para 
se avaliar o balanço hídrico e a evapotranspiração. A retificação desses 
canais traria menos alterações que a retificação do rio Paraguai, contu
do, tanto um quanto o outro devem ser melhor pensados. Sobretudo 
deve ser considerada a possibilidade de se alterar o mecanismo natural 
das cheias "comuns" e das "médias", tão benéficas à fertilização dos 
solos. A falta desses tipos de enchentes poderá representar um empo
brecimento gradativo dos nutrientes do solo. 

A região pantaneira constitui um sistema natural bastante comple
xo e ainda pouco agredido pela atuação antrópica. Desse modo, qual
quer modificação que venha a alterar suas características físicas e 
biológicas deve ser seriamente avaliada. A atuação de uma equipe 
interdisciplinar teria condições de estabelecer uma avaliação integrada 
do ambiente e de sugerir os procedimentos mais corretos para proce
der ao aproveitamento da região com o mínimo de danos ao geossis
tema. 
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A - Morraria do Urucum Esse relevo fa1 mu1e rtn um con,unto de relevos res1duats. tradiCtOna lmen te reler1do como 
Maciço do Urucum Folha SE 21-Y-0 ~lembro/60 

8 - Relevo residual em forma de mesa Esseltpo de leição emerge t.le uma depressão embultda no Planalto do Taquart
lliquira Folha SE 21-X-B Outubto/80 

ESTAMPA21 
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ESTAMPA211 

A - Vosta parcratda serra da Jrbóta Observar a presença de relevos resrduarsdessa serra, em mero à depressãomargrnat 
Folha SE 21·X·O Outubro/50 

B- RioJauru Observara ausêncra de deposiçâoatuvral nas margens Esserioapresonta·sc encaixadoeeventualmente 
expOe lttologias da Formação Aquidauana Folha SE 21·Z-B Outubrot80 
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A- Relevo cârslico Grutas elaboradas em lrtologias da Formação Araras. na lazenda Barreoro prelo Folha SE 2 1-V-B 
Maio/80 

B - "Baia" na fazenda Anhumas De conliguração circular, as "baias" consti tuem uma feição ti pica dos Pantanais Mato
Grossenses Folha SE21·Z..C Setembro/80 

ESTAMPA 21 11 
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ESTAMPA21V 

A- Uata c 'Calrdilhtma ·. 1ei~:;io tipiçu dos pantano.•s Lrn primeiro plano observa-~~ n haía'', p~reialmente coherta por 
v~etação aquâtk:u Ao tunda, um alinhamento devegelação maR:aa ··cordilheira"(lazenda Figuciml) Fnlha SE ~1-Z-B 

Outu~ro/80 

B- "Vazallle Custc:to" Na to to constituo a ârea em prionei·u plano, tad..,aua ao fundo por vegetação deCenado r olha 
SE 21-Z-C Outubro/60 
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A - · Baia" na lazenda Paraiso Essas lcoções eventuahnente apresentam nucleos de vegetaçãoaquatoca conlorme se 
observa na loto Folha SE 21· Z·C Setembro/80 

B- Rio Taquan Observam·se deposoçóes arenosas nas margens cJo rio caracterozando parle de sua ptanicoa Folha 
SE 21-Z -a Outubro/80 

ESTAMPA2V 
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ESTAMPA2VI 

A- Moc rou elevo Essa leoo.;áo é poopocoa<.la poo solos sal inos. poóxomoao Rei oro da Linha Folha SE 2 1·Z ·C Setembro/80 

a- Aal3 A que aparece na loto pertence ao Pantanal do Negro Folha SE 2 1·Y·O Outubr0/80 
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A - Rio Negro no trajeto sobre a depressão Nesse trecho o rio apresenta barranca de I "'·em ambas as margens Folha 
SE 2 1·Z ·O Selembro/80 

B- Corte de eslrada com exposição de pisotitos Esse 1ipo de concreção ferruginosa carac1eriza. no local. a Form~ção 
Aquidauana FolhaSE2l·Z·B Outubro/80 

ESTAMPA 2 VII 
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ESTAMPA2VIII 

A-Voçoroca na BR-1 63 Esse li pode erosáoocoro e lacolmcnle nas laleraosda eslrada, quando o 1eo1ose assonla sobre 
IHologias friáveis e a <:obertura vegelal d a ârea é rellmda Folha SE 21·Z· D Outubro/80 

- -'T • .--~~-"&1(-- ----.. .._ ~ ... . ..... .- . --- . . ........ __ ..,.. __ _ 
.. . ~ - - . --- '--~ ... 

- a. -

B - Ilha lluvial do roo Paraguai A ilha revela a aluação de lorte sedimenlaçAo,que I em levado a dragagonsconstanles do 
porto de Corumbá Folha SE 21·Y·B Selen1bro/80 
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RESUMO 

Tendo como objetivo a classificação e delimitação das diferentes clas
ses de solos encontrados na Folha SE.21 Corumbá e parte da Folha 
SE.20 e estabelecer a proporção de sua ocorrência, elaborou-se este 
levantamento exploratório de solos. 

Foram utilizados como material básico mosaicos sem icontrolados 
de imagens de radar, sendo percorrida a maior parte das estradas e 
caminhos durante os trabalhos de campo. Nas áreas de diflcil acesso 
foram utilizadas aeronaves para que se efetuassem a contento as obser
vações e amostragens necessárias 

Para execução do levantamento, foram seguidos conceitos e nor
mas estabelecidos pelo Serviço Nacional de Levantamento e Conserva
ção de Solos (SN LCS) e pela "Soil Taxonomy" (EUA. Department of 
Agriculture. Soil Conservation Service, 1975). 

Geralmente, as unidades de mapeamento sob a forma de associa
ções abrangem duas ou três classes de solos, podendo ocorrer com 
menor freqüência unidades abrangendo uma ou quatro classes 

Na maior parte os solos classificados são h idromórficos, devido ao 
nfvel elevado do lençol freático na área do Pantanal Mato-Grossense, 
apresentando sérios impedimentos ao uso agrícola em decorrência do 
período de inundação a que estão sujeitos durante grande época do 
ano. 

Os solos de maior potencialidade agrícola são: Podzólico Verme
lho-Amarelo Eutrófico, Brunizém Avermelhado, Terra Roxa Estrutu
rada Similar eutrófica latossólica e Latossolo Roxo eutrófico, localiza
dos a leste e norte, nos planaltos, a sudoeste, na fronteira com a 
Boi ívia, e em menor proporção ao sul da área 
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ABSTRACT 

This exploratory soil survey was developed with the objective of 
classifying and localizing the different soil classes encountered in the 
Sheet SE.21 Corumbá and part of Sheet SE.20, and establishing the 
rei ative proportions of their occurrence. 

Semi·controlled mosaics of radar imagery were used as the base for 
mapping, and most of the roads and tracks of the region were travers· 
ed during the field work. Aircraft were used in the areas of difficult 
access in order to effect satisfactorily the necessary observations and 
sampling. 

The execution of the survey followed the concepts and norms 
established by the National Service of Soil Survey and Conservation 
(SNLCS) and by "Soil Taxonomy" (EUA. Department of Agriculture. 
Soil Conservation Service, 1975). 
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In general the mapping units comprise two or three soil classes, 
and less frequently one or four classes. 

Most of the classified soils are hydromorphic, dueto the high levei 
of the water table in the area of the Pantanal of Mato Grosso, and 
present serious impediments to agricultura! use because of the 
flooding period to which they are subject during a large part of the 
year. 

The soils of greatest agricultura! potential are the Eutrophic Red· 
Yellow Podzolic, Reddish Prairie Soil, Latossolic Eutrophic Terra 
Roxa Estruturada Similar and the Eutrophic Latossolo Roxo, localiz
ed on the plateaux to the east and north, on the frontier with Bolivia 
to the southwest, and to a less degree in the south of the area. 



3.1 -INTRODUÇÃO 

Na atual conjuntura econômica mundial, torna-se primordial o apro· 
witamento racional da potencialidade agrícola dos solps, visando à 
produção de alimentos. Para isto é imprescindfvel um planejamento 
básico adequado. 

Sob este aspecto, este trabalho assume grande importância. pois se 
propõe a fornecer dados básicos necessários a estes planejamentos. 

A área em estudo, em virtude de ser uma região com baixíssima 
densidade demográfica, de diHcil acesso (principalmente a parte do 
pantanal), pouco apoio logístico e pouco conhecida cientificamente, 
contribui ainda mais para a valorização deste trabalho que tem carac· 
terísticas pioneiras e que deverá funcionar como elemento fundamen· 
tal na implantação de qualquer tipo de empreendimento nesta área. 

O presente trabalho teve por objetivo o levantamento a nível ex
ploratório dos solos que ocorrem na FolhaSE.21 Corumbá e parte da 
Folha SE.20, sendo o produto final, o Mapa Exploratório de Solos, 
apresentado na escala 1 :1.000.000, e portanto indicado para a seleção 
de áreas que se mostrem com características favoráveis ou não à exe
cução de projetos diversos, principalmente os relacionados às ativida· 
des agropecuárias. 

Cabe-nos lembrar que, para a implantação de projetos específicos, 
torna-se necessário um estudo mais detalhado, pois, apesar do presen· 
te trabalho apresentar uma grande soma de informações a respeito da 
região, não é aconselhável sua utilização para implantação de projetos 
específicos. 

3.2 -CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ÁREA 

Situa-se na região Centro-Oeste do País, abrangendo parte dos Estados 
de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com uma área de aproximêt' 
damente 193.960 km 2 , delimitada ao norte e sul pelos paralelos 16° e 
20°5 e a leste e oeste, pelo meridiano 54°WGr. e fronteira com a 
Bolívia, respectivamente. Esta Folha é denominada na Carta Geral do 
Mundo ao Milionésimo como SE.21 Corumbá e parte da Folha SE.20. 

Está contida em grande parte na Bacia do Prata, salvo pequena 
parte a nordeste que faz parte da Bacia Amazônica, sendo a sua repre· 
sentação hidrográfica formada principalmente pelos rios Paraguai, 
Cuiabá, São Lourenço, ltiquira, Correntes, Taquari, Negro, Aquidaua· 
na e afluentes. Apresenta como principais núcleos populacionais as 
cidades de Cáceres, Rondonópolis e Corumbá, esta última situada na 
fronteira com a Bolívia e a única situada dentro do Pantanal Mato
Grossense, sendo que o maior índice demográfico é verificado na parte 
leste da área, principalmente ao longo da BR-163, que liga a região ao 
Sul do País. 

As atividades agropecuárias constituem·se na principal base da eco· 
nomia da região, possuindo um dos rebanhos bovinos mais expressivos 
do País. Como outras atividades podemos citar a mineração, base da 
economie de Corumbá, onde estão em funcionamento várias compa· 

nhias, bem como as usinas para beneficiamento dos minérios. A pesca 
tem um caráter importante, visto que os rios que compõem a rede hidro· 
gráfica da região estão entre os mais piscosos do Brasil. Como ativida· 
de de menor expressão temos o extrativismo vegetal. 

A parte leste da área é a mais bem servida por rodovias, sendo que 
no Pantanal Mato-Grossense os meios de transportes são precários, 
resumindo-se a caminhos, quase sempre periódicos, pois só são trafe· 
gáveis em determinada época do ano. 

A região apresenta duas paisagens distintas e independentes, sendo 
a maior delas formada por uma área com topografia plana, de cotas 
baixas e solos hidromórficos, que constituem o Pantanal Mato-Gros· 
sense. A outra região é constituída por planaltos e serras, com cotas 
elevadas e solos não hidromórficos, onde são encontradas todas as 
formas de relevo desde o plano até o escarpado ( Fig. 3.1). 

As diferentes classes de solos encontradas são devidas principal· 
mente à grande variação das feições geomórfícas e litológicas (Fig. 
3.2). 

A área foi dividida em 10 unidades geomorfol6gicas (vide 2 
Geomorfologial, em função principalmente das formas de relevo e 
altimetrias relativas. 

As Planícies e Pantanais Mato-Grossenses constituem-se na unidade 
geomorfológica de maior extensão, sendo popularmente conhecida 
como Pantanal Mato-Grossense, ocupando toda a parte oeste, equiva· 
tendo aproximadamente a 58% da área total, sendo formada quase. 
que na sua totalidade por solos hidromórficos que refletem bem a 
deficiência de drenagem generalizada e sua forte tendência para ínun· 
dações periódicas e prolongadas. A litologia é constituída por sedi· 
mentos aluvíonais da Formação Pantanal que, associados à dinâmica 
do regime de alagamento, provocam a grande variação constatada nos 
solos. 

A parte norte do pantanal é formada predominantemente por so· 
tos que possuem o horizonte subsuperficial de textura mais argilosa: 
Laterita Hidromórfica, Planossolo, Solonetz Solodizado, Vertissolo. 
Podzólico Vermelho-Amarelo, Gtei Pouco Húmico e Solos Aluviais 
(Fig. 3.3). 

A parte central é formada por sedimentos de natureza arenosa, 
transportados principalmente pelo rio Taquari, que fo1111a o chamado 
Leque do Taquarí (Cunha, 19811. cujo solo de maior ocorrência é o 
Podzol Hidromórfico seguido de Planossoto, Areias Ouartzosas Hidro· 
m6rficas, Late ri ta H idrom6rfica e Gtei Pouco Húmico (Fig. 3.41. 

A parte sul do pantanal é formada por sedimentos de natureza 
argilosa, depositados principalmente pelos rios Aquídauana, Negro e 
Paraguai, dando origem a Ptanossolo, Vertissolo, Sotonetz Solodizado, 
Glei Pouco Húmico e Laterita Hidromórfica (Fig. 3.5). 

A forma de utilização desses solos restringe-se exclusivamente à 
pecuária extensiva, com o aproveitamento das pastagens naturais, pois 
os alagamentos freqüentes e as dificuldades de meios de locomoção 
limitam o aproveitamento de modo mais racional. 

Fig. 3.1 - Padrao de imagem da escarpa Que separa os Planaltos e as Planicies e Pantanais Mato-Grossenses. Folha SE21·Z ·O. 

PEDOLOGIA/229 



Fig. 3.2- Padrão de imagem das variações de solos em diferentes feições geomorfológicas. Folha SE.21 ·X·A. 

A necessidade de se criarem condições para suprimento de água na 
época seca para o rebanho se faz necessária, pois à exceção da região 
denominada Nhecolândia, que possui uma grande concentração de 
"bafas" (leitos fósseis segmentados, formando conjuntos de pequenas 
lagoas) , os córregos são intermitentes, só ex istindo água nos rios (Fig. 
3.6). 

Pesquisas vêm sendo feitas pela EMBRAPA, principalmente no 
denominado Leque do Taquari, Pantanal da Nhecolândia e Paiaguás, no 
sentido de incrementar o aproveitamento das espécies nativas que se 
prestam ao pastoreio e/ou à introdução de espécies exóticas que pos· 
sam ser ali aclimatadas, para que se obtenha uma maior produtividade, 
sem necessidade de um aumento considerãveÍ do investimento. 

A parte leste da área é representada principalmente por planaltos, 
que se individualizam em 3 unidades geomorfológicas (vide 2 - Geo· 
morfologia) que são o Planalto de Maracaju-Campo Grande, o Plana!· 
to do Taquari-ltiqui ra e o Planalto dos Guimarães, cujas litologias 
(vide 1 - Geologia) dão origem a Areias Cuartzosas, Latossolo Verme
lho-Escuro, Podzólico Vermelho-Amarelo, Latossolo Vermelho-Ama
relo, Solos Litólicos, Latossolo Roxo, Areias Cuartzosas Hidromórfi· 
cas e Cambissolo. Como podemos ver ificar pela legenda de solos, to· 
das as formas de relevo foram constatadas desde áreas planas a escar· 
padas. A região em sua quase totalidade é utilizada para agricultura, 
quê apresenta nfveis de bom desenvolvimento. A criação de gado é 
bastante difundida e como fato notório as Areias Cuartzosas são mui· 
to util izadas como pastagem de Brachiaria sp., que é a gram(nea que 
melhor se adapta neste tipo de solo na região. O arroz e a soja são as 
culturas de maior expressão seguidas do café, milho e feijão, entre 
outras, que são também bastante cultivadas. Esta regil!o pOde ser con
siderada como a mais desenvolvida de toda a éree, sendo a melhor ser· 
vida por rodovias. Como conseqüência, a densidade demográfica é a 
mais elevada de toda a região (Figs. 3. 7 e 3.8). 

Circundando todo o Pantanal Mato-Grossense encontra-se a De· 
pressão do Rio Paraguai a, a noroeste, a Depressão do Guaporé, ambas 
com litologio bostonto variado, $Ct'ldo que nestas unidades os solos 
dominantes são: Podz61ico Vermelho-Amarelo, Latossolo Vermelho
Amarelo, Brunízém Avermelhado, Terra Roxa Estruturada Similar la· 
tossólica, Planossolo e Laterita Hidromórfica. Alguns desses solos re
presentam os de melhor aptidão agrfcola de toda a área, ocorrem em 
relevo favorável à mecanização e podem ser utilizados com culturas 
adaptadas climaticamente à região (Fig. 3.9). 

Finalmente destacam-se os Planaltos Residuais do Urucum- Amo
lar, Planaltos Residuais do Alto Guaporé, Prov(ncia Serrana e Planalto 
da Bodoquena onde, em todos os casos, há predomfnio dos Solos 
Litólicos, Podz61ico Vermelho-Amarelo e Aendzína. Distribuem-se na · 
parte oeste da área, sendo bastante restrita sua utilização agrfcola, 
pois se encontram em relevo movimentado e são em sua maioria rasos 
(Fig. 3.10). 
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Quanto ao clima, a área apresenta duas feições distintas: a do 
Pantanal Mato-Grossense, caracterizado pelas planfcles, e a dos plana!· 
tos. Nas plan feles, a precipitação é baixa, a média anual de Corumbá é 
de 972 mm, recebendo intensa radiação solar que se reflete nas altas 
temperaturas e grande evaporação. Nos planaltos a leste, a al titude é 
fator amenizante das temperaturas, aumentando a pluviosidade - a 
média anual de Coxim é de 1 .5~6 mm. 

A temperatura média anual é mais amena nos planaltos (24,8°C 
em Coxim) e mais quente no pantanal (25,3°C em Corumbá). 

Segundo a classificação de KOI)pen ocorre tipo climático Aw -
clima quente e úmido com estação chuvosa no verão e estiagem no 
inverno. 

A região caracteriza-se por um período seco de 5 meses em média, 
que se inicia em maio estendendo-se até setembro, sendo mais chuvo
sos os meses de dezembro, janeiro e fevereiro. 

A parte sul dos planaltos possui características climáticas distintas 
do restante da área, com o período seco da 3 a 4 meses. 

~ importante salientar que as cheias e alagamentos comuns no 
Pantanal Mato-Grossense não estão ligados à pluviosidade local, mas 
sim aos proble!Tias de drenagem, refletidos na d ificuldade de escoa· 
menta das águas. O sistema de drenagem denso, freqüentemente obs· 
tru(do por sedinien~os aluviais transportados pelas águas, condicionao 
aparecimento dé ambientes com caracter(sticas próprias, conhecidos 
popularmente cbmo "baias", "vazantes" e "corixos", que favorecem 
o desenvolvimento da fauna e da flora, onde se encontram espécies 
raras ou em extinção, vegetais ou animais, tornando a região um dos 
mais ricos recantos ecológicos já vistos no mundo (Fig. 3.11). 

Procurou-se definir os regimes de temperatura e umidade dos solos 
para auxiliar na correlação tentativa dos solos encontrados com a 
classificação americana - "Soil Taxonomy" de 1975. 

Verificadas as caracter(sticas desses regimes, a área em estudo foi 
enquadrada em t rês regimes de umidade - Áqüico, .Ústico e Údico- e 
1)05 regimes de temperatura Térmico e lsoípertérmico. r:; necessário 
Sjllientar que a definição desses regimes na ãrco é meramente tentativa, 
"ndo em vista a escassez dos dados requeridos pela "Soíl Taxonomy" 
de 1975 para este estudo. 

3.3- METODOLOGIA DO LEVANTAMENTO 

O desenvolvimento das atividades transcorreu em suas várias fases, de 
acordo com a metodologia adotada pelo Projeto RADAMBAASIL. Os 
trabalhos- de campo, em função da área ser em sua maior parte consti· 
tufda pelo Pantanal Mato-Grossense, foram muito dificultados pelas 
condições precárias das estradas existentes. 

Em virtude da inexistência de trabalhos pedol6gícos publicados 
sobre a área em Questão, este levantamento, na extensão da área 
abrangida pela Folha, assume caréter inédito. 



Fig. 3.3 - Padrao de imagem da parte norte do Pantanal Mato-Grossense. onde 
ocorrem solos de textura argilosa. Folha SE.21·V·B. 

3.3.1 -Trabalhos de escritório 

O trabalho iniciou por uma revisão bibliográfica, durante a qual foram 
selecionados todos os trabalhos relativos à área. Mosaicos semicontro· 
l.ados de imagens de radar na escala 1:250.000, obtidos pelo "Sistema 
SLAR" de abertura sintética e visada lateral, com apoio de imagens 
Landsat escala 1.500.000 e fotografias aéreas 1 :60.000 em preto e 
branco para determinadas áreas, constituíram a base sobre a qual fo· 
ram realizadas as interpretações. Nestas foram separadas unidades 
morfológicas, apoiadas nas características de relevo. sistemas de drena
gem, vegetação, tonalidade, textura e estrutura das imagens. 

Após os trabalhos de campo, fez-se uma reinterpretação das ima
gens de radar, efetuando-se as correções e/ou modificações julgadas 
necessárias durante os trabalhos de campo. 

Na elaboração de legenda, poucas áreas em que não foi poss(vel o 
acesso foram mapeadas por extrapolação com padrões interpretativos 
análogos, considerando-se características de geologia, vegetação, clima 

Fig.3.4-- Padraodeimagem do rio Taquari esuaplaniciesedimentar. FolhaSE.21·Z·A 

e relevo, principalmente. Com apoio dos resultados das análises efe· 
tuadas nas diversas amostragens e das observações de campo. fez-se a 
classificação dos solos encontrados. 

Os dei ineamentos finais na escala 1 :250.000 foram reduzidos para 
a escala 1:1.000.000 e lançados sobre base planimétrica blve·line. A 
redação do relatório constitui a última fase do trabalho. 

3.3.2- Trabalhos de campo 

Nesta fase foram utilizados diferentes meios de transporte, necessários 
para as penetrações nos diversos pontos desejados: viaturas nas estra· 
das existentes e aeronaves nas regiões de difícil acesso, principalmente 
na área do Pantanal Mato-Grossense. 

As viagens de campo foram planejadas e executadas levando-se em 
conta o grau de complexidade dos padrões de imagem, dos solos da 
área, viabilidades de acesso, informações técnicas existentes e prin· 
cipalmente apoio logístico, em função da inexistência de cidades ou 
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Fig. 3.5- Padrao de imagem da parte sul do Pantanal Mato-Grossense formado por 
sedimentos de natureza argilosa. Folha SE.21·Z·C. 

povoados por longos percursos. Apesar de vârios focais do pantanal 
terem sido alcançados através de aviões e helicópteros, as operações 
terrestres foram de grande importância no sentido de obtenção do 
maior número de informações. 

Nas viagens de campo procurou-se fazer observações das várias 
classes de solos, proporções e formas de relevo de sua ocorrência, 
características ambientais, tipos de utilização, além de vários outros 
fatores, favoráveis ou limitantes à utilização do solo, como lençol 
freático elevado, presença de impedimentos Hsicos à mecanização 
e/ou desenvolvimento de raizes, impedimentos à drenagem, decl ivida
de do terreno e suscetibilidade à erosão. Fizeram-se também constata
ções e/ou correções dos limites traçados por ocasião da interpretação 
preliminar. 

As observações realizadas foram, sempre que poss(vel, feitas em 
corte de estrada, sendo em alguns casos util izados os trados tipo 
"holandês" e de caneco, tipo orchard. Para a coleta das amostras 
foram abertas trincheiras na maioria das vezes. 

Para auxiliar na caracterização e classificação das diversas classes 
de solos, foram coletadas e analisadas 1.047 amostras, corresponden-
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t8s a 224 perfis de solos 8 65 amostras, relativas a 28 pontos para 
avaliação da fertilidade natural dos solos. 

Os perfis coletados foram descritos de acordo com as normas cons
tantes nà "Soil Taxonomy" de 1975 8 do Serviço Nacional de Levan
tamento e Conservação de Solos- EMBRAPA {Reunião Técnica de 
Levantamento de Solos. 19791. A determinação da cor do solo foi 
obtida comparando-se com as cores constantes na escala de Munsell 
para solos. 

3.3.3 - Análises de laboratório 

As análises físicas e químicas das amostras coletadas foram dis
tribu(das a quatro laboratórios dos seguintes órgãos públicos: 
Centro de Estudo de Solos da Escola Superíor de Agricultura 
"Luiz de Queiroz" {CESl, Superintendência de Desenvolvimento 
da Região Sul {SUDESUL). Serviço Nacional de Levantamento 
e Conservação de Solos (SNLCSl e Secretaria de Agricultura do 
Estado de Goiás, sendo neste último feitas somentes análises para 
avaliação da fertilidad'e do solo. 

Após secagem ao ar, as amostras foram destorroadas e tamisadas, 
sendo separadas as frações grosseiras, cascalhos (2-20 mm de diâme
tro) e calhaus (maiores que 20 mml das frações com diâmetro inferior 
a 2 mm que constituem a terra fina seca ao ar (tfsa) e que foi utilizada 
para as determinações analíticas. 

Nos resultados analít icos os espaços em branco significam que as 
determinações não foram efetuadas. 

3.3.3.1 -Análises Hsicas 

Composição granulométrica - Determinada usando-se como agente 
dispersante solução de NaOH 1N a 6% (SNLCS) e solução alcalina de 
hexametafosfato de sódio ICES e SUDESULl. As frações areia grossa 
e areia fina foram separadas com peneiras, enquanto a argila total foi 
feita apbs agitação e sedimentação da amostra tratada e tamisada, 
utilizando-se no SNLCS o método do hidrômetro de Boyoucos, modi· 
ficado segundo Vettori & Pierantoni (1968). Os laboratórios da SUDE
SUL e CES utilizaram o método internacional da pipeta, modificado 
(Vettori, 1~9). A fração silte foi calculada, subtraindo-se de 100 as 
percentagens de argila total e areia. 

Argila dispersa em água (argila natural) - O método é semelhante 
ao de obtenção de argila total, sendo a dispersão feita somente com 
água destilada e ~itador de alta rotação. 

Grau de floc~lação - Calculado através da fórmula: 100 (argila 
total -argila natural)/argila total. 

Equivalente de umidade - Determinado pelo método clássico da 
centrífuga adotado pelo SNLCS (Vettori, 1969). 

Fig. 3.6 - Padrão de imagem do adensamento de "baias·. na regiao denominada 
NhecotAndia. Folha SE2l-Z-C. 



3.3.3.2- Análises químicas 

Carbono orgânico -Calculado nos laboratórios doCES e SUDESUL 
pel<>. método de Walkley & Black ( 1934, apud Black et ali i, 1965) e no 
SNLCS pelo método de Tiurim, através da oxidação da matéria orgâ
nica com bicromato de potássio 0.4N em meio ácido e fervura branda 
(Venori, 1969). 

Nitrogênio total -Calculado pelo método modificado de Kjeldahl 
(Vettori, 1969). 

pH em água e KCI N - Determinados potenciometricamente na 
suspensão solo-liquido de 1:2,5 e 1:1 (SNLCSI e 1:1 ICES e SUDE
SUL). 

P assimilável - Determinado segundo o método da Universidade 
Estadual da Carolina do Norte (Vettori, 1969) - CES e SN LCS. 

Carbonatos- Determinados volumetricamente com auxílio do cal
címetro de Collins (Dewis & Freitas, 1970) - SUDESUL. 

Equivolente de CoCOl - Determinado pelo proces~o gasomêtrico 
por comparação de volume de CO, produzido pelo tratamento da 
amostra com HCI 1 :1, com o volume de CO, obtido pelo tratamento 
de padrão de CaC0 3 com o mesmo ácido (SNLCSI. 

Cálcio e magnésio trocáveis- Foram extraídos do complexo sorti
l/O do solo com solução de N H4 OAc a pH 7 ,O (Biack et ali i, 19651 -
SUDESUL- e com KCI Na pH 7,0 (Vettori, 19691 - SNLCS, CES e 
SUDESUL -, sendo a determinação dos cátions extraídos feita por 
fotometria de chama. 

Soma de bases trocáveis (SI - Calculada pela soma dos cátions 
trocáveis (S = ca+' + Mg+> + K+ + Na+) dosados após extração com 
NH 4 OAc N, a pH 7,0 151) - SUDESUL - e pela soma de cátions 
trocáveis dosados após extração com KCI N e KCI 0,05 N (521 - CES, 
SUDESUL eSNLCS. 

Acidez trocável (H+ + AI+J) - No SNLCS é extraída com acetato 
de cálcio normal a pH 7,0, sendo a acidez resultante titulada com 
NaOH 0,0606 N, usando-se a fenolftaleína como indicador, e no CES 
a titulação é feita com NaOH O, 1 N (Vettori, 1969). Na 5UDES UL é 
calculada após extração com BaCI2 trietanolam•na, tamponado a pH 
8,0, sendo a titulação feita com ácido clorídrico IBiack et alii, 1965). 
É também calculado a pH 7,0, através da diferença entre a capacidade 
de troca de cátions (T 1) e soma de bases trocáveis (S 1). 

Alumínio trocâvel -Extraído com solução de KCI N e determina
do pela titulação da acidez com NaOH 0,025 N, usando-se o azul-<ie
bromotimol como indicador - SN LCS. Calculado após extração com 
KCI e dosagem com NaOH 0,1 N IBiack et alii, 1965 e Vettori. 1969) 
- SUDESUL e CES. 

Hidrogênio trocável - Calculado por subtração : acidez trocável -
alumínio trocável. 

Capacidade de troca de cátions (TI - Calculada pela soma dos 
cátions trocáveis (S2) com a acidez total obtida com extração por 
CaOAc - CES. No SN LCS é obtida através da adição do valor S (soma 
de bases trocáveis) + H++ AIH trocáveis. Na SUDESUL é calculada 
pela dosagem da amônia retida, após a extração das bases trocáveis 
com NH 4 0Ac N a pH 7,0 (T2) e também pela soma dos cátions 
trocáveis (Sl) com a acidez trocável obtida da extração com BaCI 
trietanolamina a pH 8,0 e titulação com ácido clorídrico IT1J. ~ 
expresso em mE/100 9 de tfsa. 

Satu··ação com alumínio trocável - É expressa em percentagem e 
calculada pela fórmula: 100.AI+3/(AI+3 + S21 - CES e SUDESUL e 
100.At+3 /(AI+3 + S) - SNLCS. Na SUDESUL é também calculada 
pela soma dos cátíons (51) dosados após a extração com NH4 OAc N, 
pH 7,0. 

Saturação de bases trocáveis (V) -Expressa a participação percen· 
tual de S em T, sendo calculada pela fórmula: V% = 100.5/T. Nos 
resultados anal hicos da SUDESUL. as determinações de V a pH 7 ,O e 
pH 8,0 foram feitas utilizando-se a soma de bases trocáveis (valor S 1) 
obtida com a solução de NH 4 0Ac como extrator. 

Percentagem de saturação com sódio - Representa a participação 
do sódio no valor T. sendo dada pela fórmula 100.Na+rr. 

Matéria orgânica - Obtida a partir de carbono orgânico (C). apli· 
cando·se o fator 1,724 na fórmula: MO(%) = C orgânico(%) x 1,724. 

Óxido de ferro livre- Conforme o método do Deb, 1949, reduzin
do-se o ferro com ditionito de sódio (Jackson, 1958) - CES. 

Análise do complexo de laterização do solo- Determinada con
forme método de Venori ( 1969)- SUDESUL e SNLCS. 

Fag. 3. 7-Padrão de imagem das daferentes unidades de mapeamento do Planalto dos 
Guimarães. Folha SE.2 t -X·B. 

Relações Ki e Kr -Calculadas sob forma molecular, empregando· 
se as fórmulas: Ki = 1.7 x Si0 2 %/A1 2 O,%; Kr = 1,7 x SiO, %/AI, O 3 
(%) + 0,637G x Fe2 O 3 (%). 

Relação molecular Al 2 O, /Fe2 O, - Obtida através da expressão: 
1,57 x Al 2 0l/Fe1 0,. 

3.3.3.3- Análises mineralógicas 

Os componentes mineralógicos das areias e frações mais grosseiras do 
solo são identificados e determinados quantitativamente por este mé· 
todo. 

As espécies minerais têm sua identificação quantitativa feita por 
métodos óticos (Winçhell & Winchell, 1959) e por microt~stes qu ími
cos (Parfenoff; Pomerol; Tourenq, 1970) - SNLCS . A determinação 
quantitativa é feita volumetricamente, mediante exame de material 
sob lupa binocular para .Weriguação das percentagens. 
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Fig. 3.8- Padrão de imagem de Latossolo Vermelho-Escuro no Planalto de Maraca]u- Campo Grande. Folha SE.21-Z·D. 

Fig. 3.9 - Padrão de imagem das unidades de mapeamento da Depressão do Rio Paraguai e Província Serrana. Folha SE.21·V·B. 

3.3.3.4 -Análises para avaliação da fertilidade dos solos 

Estas análises foram efetuadas de acordo com a metodologia da Uni· 
versidade Estadual da Carolina do Norte, adaptada por Vettori 
(1969), sendo o pH determinado em água na proporção de 1 :2 ,5 . 

Na aval iação da fertil idade dos solos consideraram-se os seguintes 
níveis dos elementos: 

Fósforo - P (ppm) - < 10. baixo; 11 a 30, médio; > 30, alto. 
Alumínio- AI:"' (mE/100cc)- <0,3, baixo; >0,3, alto. 
Cálcio mais magnésio- Ca+2 + Mg+• (mE/100cc)- <2,0, baixo; 

2,1 a 10, médio; >10, alto. 
Potássio- K+ (ppm) - <45, baixo; 46 a 150, médio; > 150, alto. 

3.4 - SOLOS 

Neste caphulo serão comentadas as principais características das c las
ses de solos e os critérios utilizados para separação das mesmas. Os 
aspectos inerentes a cada uma, como vegetação, relevo, tipos de utili· 
zação e capacidade. de uso (aptidões e limitações), áreas e percentuais 
de ocorrência, distribuição e localização, serão considerados, quando 
julgado necessário. 

As áreas e percentuais mencionados referem-se às regiões onde 
estas mesmas classes ocorrem em caráter dominante. 
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As classes de solos com perfis coletados têm, após sua caracteriz.r 
ção, a descrição morfológica do solo bem como os resultados anah'ti· 
cos, ffsicos e químicos. 

3.4. 1 -Critérios adotados para separação das classes de solos 

As normas adotadas para a classificação dos diferentes tipos de solos 
foram baseadas nas def inições do SNLCS (Serviço Nacional de Levan
tamento e Conservação de Solos)/EMBRAPA e naquelas estabelecidas 
na "Soil Taxonomy" de 1975. 

Os critérios (caracteres) e normas adotados neste trabalho têm seus 
conceitos definidos a seguir: 

Eutrófico - Caracteriza solos de fertilidade média a alta que apre
sentam saturação de bases (V%) superior a 50%. 

Oistr6fico - Termo utilizado para caracterizar solos de fertilidade 
baixa com saturação de bases (V%) e alum(nio inferiores a 50%. 

Álico - Utilizado para caracterizar solos que possuem saturação 
com alumínio superior a 50%. 

Para verificar se um solo é eutr6fico, dístr6fico ou álico, conside
ram-se a saturação de bases (V%) e a saturação com · alum(nio do 
horizonte 8 ou no C, quando não existe B, sendo também levadas em 



Flg, 3 .10 - Padrão de omagem das unidades de mapeamento dos Plananos Resoduals do Urucum- Amolar. Folha SE2 1·Y·D. 

Fog. 3.11 - Padrao de Imagem do adensamento de drenagem no Pantanal Maio
Grossense. F olha SE21 ·Z ·A. 

conta essas caracterlstlcas no horizonte A de alguns solos, principal· 
mente no caso dos Solos Litólicos. 

Argila de atividade alta (Ta) - Usada para caracterizar solos que 
pos~uem capacidade de troca de ciltions (valor T) da fração argila supe
rior a 24 mE/100 g de argila, deduzida a contribuição da matéria orgâ· 
nica (correção para carbono). 

Argila de atividade baixa (Tb) - Caracteriza solos que possuem 
capacidade de troca de cátions (valor TI, após correção para carbono, 
inferior a 24 mE/100 g argila. 

São feitas as distinções considerando-se a atividade das arg ilas no 
horizonte B ou no C, para os solos que não possuem horizonte B. 

Os solos que, por definição, s6 admitem um dos caracteres descri· 
tos anteriormente não terão o mesmo indicado em sua classificação. 

Raso - Usado para designar solos com profundidade, que geral· 
mente não ultrapassa 50 em. 

Abrúptico - Caráter que designa a mudança textura! abrúptica, 
entre os horizontes A e Bt, "Soil Taxonomy" de 1975. 

Pl lntico - Usado para designar solos que apresentam plint ita em 
ãlguma parte subsuperficjal do perfil, tendo, entretanto, a parte supe
rior sem essa caracterlstlca. 

Concrecionárío - Carac teriza solos que apresentam o horizonte 
superficial livre ou com quantidade não significativa de concreções, no 

entanto possuindo significativa concentração de concreções na parte 
subsuperficial. 

Pouco profundo - Termo empregado para caracterizar classes de 
solos cuja espessura do solvm ou A +C ou A varia de 50 a 100 em. 

Profundo - Caracteriza classes de solos cuja espessura do solvm ou 
A+ C ou A varia de 100 a 200 em. 

Muito profundo - Caracteriza classes de solos com espessura do 
solvm ou A + C ou A maior que 200 em. 

Sol6dico - Caráter usado para especificar saturação com sód io 
(100 Na+/T) entre 6 e 15% no horizonte B e/ou C. 

Salino - Termo que caracteriza a presença de sais mais solúveis em 
âgua fria que o sulfato de cálcio (gesso) e expressa por condutividade 
elé trica do extra to de saturação igual ou maior que 4 mmhos/cm a 
25° C. 

Superfícies de fricção (slickensides) - São superf ícies alisadas e 
lustrosas apresentando estriamento causad o pelo deslizamento e atrito 
da massa do solo. São superfíctes tipicamente inclinadas, em relação ao 
prumo dos perfis. 

Latoss61ico - Expressão para ind icar que o solo possui caracterís· 
ticas intermediárias para a classe Latossolo. 

Tipos d e Horizonte A - Na caracterização das classes de solos, 
foram correlacionados com as definições da "Soil Taxonomy" de 
1975, referentes aos epipedons, destacando-se: 

Chernozêmico - Corresponde à definição de epipedon mólico. 
Moderado - Corresponde à definição dada para epipedon ócrico. 
Grupamentos de classes texturais- Foram considerados os seguin· 

tes grupamentos de classes de textura, de acordo com a composição 
granulométrlca da fraçã'o terra fina seca ao ar (tfsa) do solo : 
-textura muito argi losa: quando o teor de argila é superior a 60%; 
- t extura argilosa: quando apresenta composições granulométricas 
com 35 a 60% de argila, compreendendo as classes texturais: argila, 
orgi lo arenoso, orgilo siltoso, f ranco-argi loso com mais de 35% de arg ila 
e franco·argilo·siltoso com mais de 35% de argila; 
- textura média: quando a composição granulométrica do solo possui 
menos de 35% de argila e mais de 15% de areia, exclui'das as classes 
texturais areia e areia franca; e 
- textura arenosa: compreende as classes textura is areia e areia franca. 

De acordo com a percentagem de cascalhos (frações grosseiras com 
diâmetro entre 2 e 20 mm) na massa do solo, as classes tex turais foram 
assim classificadas: 
- textura muito cascalhenta: quando a percentagem de cascalhos é 
superior a 50% no solo; 
- textura cascalhenta: quando a percentagem de ocorrência de casca· 
lhos no solo está entre 15 e 50%; e 
- textura com cascalho : quando o conteúdo destas frações grosseiras 
está compreendido entre 8 e 15%. 
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Para separação das classes de solos segundo a textura, considerou
se a composição granulométrica dos horizontes B e/ou C, sendo que, 
para alguns solos, principalmente Solos Litólicos, levou-se em conta a 
composição granulométrica do horizonte A 

As classes de solos com diferença de textura entre os horizontes 
superficiais têm suas texturas expressas sob a forma de fração. 

Textura indiscriminada- Quando não foi possível determinar qual 
das classes texturais é a dominante, em local de ocorrência de mais de 
uma classe textura!. 

Relação textura! - E: a relação entre a média das percentagens de 
argila do horizonte B, excluindo o B3, e a média das percentagens de 
argila do horizonte A. 

3.4.2- Classificação dos solos pela "Soil Taxonomy" de 1975 

Para a utilização da Taxonomia de Solos de 1975, objetivando uma 
classificação tentativa das unidades pedogenéticas pelo sistema ameri
cano, até o nível de grande grupo, fez-se necessário correlacionar a 
CTC (capacidade de troca de cátions) obtida pelo método proposto 
por Vettori (1969) com a CTC que seria obtida usando-se a metodolo
gia de análise da "7th Aproximation" (EUA Department of Agricul
tura. Soil Conservation Service, 1960) 

Pelo primeiro método, a acidez trocável é determinada por agita
ção com o acetato de cálcio 1N a pH 7,0 e, pelo segundo, a acidez é 
calculada por percolação de cloreto de bário tampo nado a pH 8,2 com 
trietanolamina, conferindo diferentes resultados na obtenção final da 
CTC. 

As correspondências existentes entre os diferentes valores da capa
cidade de troca de cátions e da saturação de bases, usadas como 
características diferenciais na classificação brasileira e americana, fo
ram indicadas por Bennema ( 1966) quando comparou os dois méto
dos. 

3.4.3 - Descrição das classes de solos 

As principais classes de solos descritas neste capítulo ocorrem em 
áreas significativas e possuem características principais de cada solo 
que as compõe. 

Na maioria das vezes, as características mencionadas são específi
cas dos solos das áreas em estudo. São ainda citados aspectos relacio
nados à utilização agropastoril desses solos bem como suas principais 
limitações. 

A variação climática não será comentada neste capítulo devido às 
pequenas variações e à semelhança de influência que o clima atual 
exerce sobre os solos. 

As citações sobre Geologia, Geomorfologia e/ou Vegetação se refe
rem aos mapas e/ou relatórios elaborados pelas respectivas Divisões 
deste Projeto (vide 1 - Geologia, 2 - Geomorfologia e 4 - Vegeta
ção). 

As descrições morfológicas assim como os resultados analíticos de 
perfis representativos das classes de solos são citados logo após a 
descrição das respectivas classes, estando os resultados analíticos dos 
demais perfis amestrados constituindo a Tabela 3.1 (análise completa) 
e3.11 (análise para fertilidade). 

3.4.3.1 - Latossolo Vermelho-Escuro álico e distrófico 

São solos minerais, não hidromórficos, altamente intemperizados, 
com predominância d_e argilas do tipo 1:1. São profundos e muito 
profundos, possuem um horizonte B latossólico com teor de Fe2 0 3 

entre 9 e 18% para textura argilosa e relação Al 2 0 3 /Fe2 0 3 inferior a 
3,14 para textura média. 

Apresentam seqüência de horizontes A, B e C. O horizonte A é-do 
tipo moderado em todos os casos encontrados, com transição difusa 
ou gradual para o horizonte B, cujas cores variam de 2 5YR a 10R. 

Os ál i c os ocorrem mais expressivamente e apresentam saturação 
com bases inferior a 50% e com alumínio superior a 50%. Os distrófi
cos ocorrem apenas como componentes subdominantes nas unidades 
de mapeamento LRd, L Vd e TSLe. 

São desenvolvidos a partir de sedimentos do Terciário-Quaternário 
e das Formações Aquidauana, Botucatu, Bauru, Ponta Grossa e Fur
nas. 

Podem ser recomendados para uso agrfcola, desde que sejam pro
cessadas adubações e calagens, necessárias ao suprimento de base e 
à correção da acidez, pois estão localizados em áreas de relevo plano e 
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suave ondulado que, aliado às suas boas condições físicas, permitem a 
mecanização e práticas agrícolas desenvolvidas. 

Os solos dessa classe são muito usados com soja, arroz e café, 
principalmente os de textura argilosa, localizados na região de Capão 
Redondo, próximo de São Gabriel do Oeste, e na parte nordeste da 
área próximo de ltiquira, Pedro Gomes e Rondonópolis. Os de textura 
média, além de serem utilizados para essas culturas, na sua maior parte 
são utilizados com pastagem, principalmente com Brachiaria sp. ( Fig. 
3.8). 

Estão localizados na parte leste da área ocupando as partes mais 
conservadas das paisagens e ocorrem associados às Areias Quartzosas, 
Latossolo Vermelho-Amarelo, Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófi
co e Podzólico Vermelho-Amarelo álico e distrófico. 

Ocupam um total de aproximadamente 12.103 km 2
, equivalente a 

6,24% da área, e estão correlacionados tentativamente na "Soil Taxo
nomy" de 1975 aos grandes grupos Acrustox e Haplustox. 

PERFIL N• 78 

Descrição geral: 

Data- 30/11/79 

Classificação- Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado textura argilosa relevo 
suave ondulado Acrustox 

Unidade de mapeamento- LEa6 

Localização, município, estado e coordenadas- A4,6 km de Rondonópolisem direção 
a Guiratinga, na estrada Rondonópolis-Guiratinga Rondonópolis (Mn 16•28'S e 
54•32'WGr Folha SE21-X-8 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil-Trincheira situada em terço médio 
de elevação com 3 a 4% de declive e sob cobertura vegetal de savana 

Altitude- "' 300 m 

Litologia-Areias i nconsolidadas, argilas de cores variegadas, concreções I imoníticas, 
produtos de alteração de rochas subjacentes 

Formação geológica- Cobertura detritcrlateritica 

Período- Terciário-Quaternário 

Material originário- Produto da decomposição de sedimentos 

Relevo local- Suave ondulado. 

Relevo regional- Suave ondulado 

Erosão- Laminar ligeira 

Drenagem- Acentuadamente drenado 

Vegetação primária - Savana Arbórea Aberta 

Uso atual - Pastagem natural 

Descrição morfológica: 

A1 0-20 em, vermelhcrescuro (2 5YR 3/6); argila; fraca pequena e muito 
pequena granular, macio, friável, plástico e pegajoso; transição plana e 
gradual 

A3 

81 

82 

20-34 em, vermelho e vermelhcrescuro (2 5YR 3,5/6); argila; fraca pe
quena e muito pequena granular, macio, friável, plástico e pegajoso; 
transição plana e difusa 

34-67 em, vermelho (2 5YR 4/6); argila; forte ultrapequena granular; 
macio, muito friável, plástico e pegajoso; transição plana e difusa 

67-159 em•, vermelho (2 5YR 4/6); forte ultra pequena granular, macio, 
muito friável, plástico e pegajoso 

Raízes: finas comuns no A1, poucas no A3 e raras no 81 e 82 

Análises físicas e químicas 

Horizonte 
Frações da 

Símb 

A1 
A3 
81 
82 

amostra total% 

Prol Cal h 

em 
>20 
mm 

0-20 o 
-34 o 
-67 o 
-159 o 

Case 
2D-2 
mm 

o 
o 
o 
o 

Terra 
fina 
<2 
mm 

100 
100 
100 
100 

Lab: SNLCS (80 0057-0060) 

Comp granulométrica 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

11 
8 
7 
8 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

28 
27 
27 
22 

% 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

14 
14 
15 
15 

Argila 
<0,002 

mm 

47 
51 
51 
50 

Arg 
dis- Grau j%Silte 

persa de 
em floc j%Arg 

água % 
% 

18 62 0,30 
o 100 0,27 
o 100 0,29 
o 100 0,30 



pH (1:2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V 

Água 

5,1 
4,3 
4,7 
5,2 

c 
(orgã-
nico) 

% 

1,11 
0,56 
0,30 
0,24 

Sat C/ 
sódio 
(%de 
Na• 

trocá· 
vel no 
valor 

T) 

4,1 0,6 0,06 0,01 0,7 
4,2 0,2 0,02 0,01 0,2 
4,3 0,2 0,01 0,01 0,2 
4,3 0,1 0,01 0,01 0,1 

c 
Ataque por H,so. (d = 1 ,47) e 

N Na,co, (5%) % --% 

0,10 
0,06 
0,06 
0,06 

N 

11 
9 
5 
4 

Pasta 
saturada 

CEdo 
extrato 

Sio,j A~to,j Fe,o,j Tio,j p,o. 

16,9 
17,1 
19,6 
17,6 

17,1 
18,9 
19,7 
19,8 

7,6 
8,5 
7,8 
7,9 

1,02 
0,67 
0,69 
0,69 

Sais sol uve1s 
(extrato 1 :5) 

(sat de 
ValorT 
(soma) 

1,3 3,5 5,5 
1,1 2,6 3,9 
0,5 2,3 3,0 
0,5 2,0 

Si02 Si O, 
-- --
AI,Q, R,Q, 
(Ki) (Kr) 

1,68 1,31 
1,54 1,20 
1,69 1,35 
1,51 1,20 

100AI++• 
---

2,6 

AI. O, 
--
Fe,o, 

3,53 
3,49 
3,96 
3,93 

p 
assi· 
miJá· 

bases) 
% 

13 
5 
7 
4 

EqUIV 
de 

CaCO, 
% 

Equiv 
de 

um1 
Ca••IMg•• I K• I Na• 

mmhos/ Água HC03 so.- S+Ai"• vai da de 
% co,· % ema --mE/1 OOg --

25°C 

65 
85 
71 
83 

ppm 

21 
21 
20 
20 

PERFIL No 147 

Descrição geral: 

Data- 02/11/79 

Classificação- Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado textura argilosa relevo 
suave ondulado Hapfustox 

Unidade de mapeamento- LEa 1 

Localização, município, estado e cooidenadas- A 4 km de Pedro Gomes, na estrada 
Pedro Gomes-BR-163 Pedro Gomes (MS) 18o09'S e 54°34'WGr Folha SE 21-Z·B 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil- Local com O a 1% de declive e sob 
cobertura de savana 

Altitude - "" 300 m 

Litologia- Intercalações de siltitos e arenitos finos, argilosos, finamente laminados 

Formação geológica- Grupo Paraná- Formação Ponta Grossa 

Período- Devoniano 

Material originário- Produto da decomposição de siltitos e arenitos finos 

Relevo local- Plano 

Relevo regional- Suave ondulado 

Erosão- Laminar ligeira 

Drenagem - Acentuadamente drenado 

Vegetação primária- Savana Arbórea Aberta 

Uso atual- Pastagem de Brachiaria sp 

Descrição morfológica: 

A1 

A3 

81 

821 

822 

Q-12 em, bruno-avermelhado-escuro (2 5YR 3/4); franco-argila-areno
so; moderada média granular; ligeiramente duro, firme, plástico e pega· 
joso; transição plana e gradual 

12·22 em, vermelho-escuro (5YR 3/6); franco·argilo·arenoso; modera· 
da pequena granular; ligeiramente duro, firme, plástico e pegajoso; 
transição plana e difusa 

22·43 em, vermelho-escuro (2 5YR 3 5/6); argila arenosa; forte ultrape· 
quena granular, ligeiramente duro, ligeiramente firme, plástico e muito 
pegajoso; transição plana e difusa 

43·88 em, vermelho (2 5YR 4/6); argila; forte ultrapequena granular; 
ligeiramente duro, friãvel, muito plástico e muito pegajoso; transição 
plana e difusa 

88·150 em, vermelho (2 5YR 4/8); argila; forte ultrapequena granular, 
macio, muito friãvel, muito plástico e muito pegajoso 

Raizes: finasabundantesnoA1 eA3,comunsnoB1,poucasnoB21 eausentesno822 

Obs: presença de poucasconcreçõesarredondadas tipochumbinho de caça em todo 
o perfil 

Análises físicas e químicas Labc SNLCS (791401-1405) 

Horizonte 
Frações da Comp granulométrica 

amostra total % % Arg 
dis· Grau %Siije 

Terra Areia 
Areia Silte persc de 

Prol 
Cal h Case fina grossa 

fina 0,05· Argila em floc %Arg 
Simb >20 20-2 0,2Q- <0,002 água % 

em <2 2-Q,20 0,05 
0,002 

mm % mm mm mm mm mm 
mm 

A1 0·12 o o 100 3 23 34 40 24 40 0,85 
A3 ·22 o 1 99 4 19 30 47 29 38 0,64 
81 -43 o 1 99 4 19 29 48 28 42 0,60 
821 ·88 o 1 99 3 18 31 48 o 100 0,65 
822 ·150 o 1 99 3 19 28 50 o 100 0,56 

Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V 
(sat de 

Água 
ValorT 
(soma) 

4,8 3,7 1,6 1,2 0,68 0,02 3,5 0,5 4,4 8,4 
4,7 3,6 0,4 0,44 0,02 0,9 1,6 3,5 6,0 
4,7 3,6 0,3 0,22 0,01 0,5 1,6 3,1 5,2 
4,7 3,8 0,2 0,09 0,01 0,3 1,4 2,5 4,2 
4,7 3,9 0,2 0,08 0,02 0,3 0,9 2,3 3,5 

c c 
Ataque por H,so. (d = 1 ,47) e Si o, Si o, AI,Q, 

(orgâ· N -- Na,co, (5%)% - -
nico) % N 

Sio,j Al,o,j Fe,o,j TiO, I p,o, 
AI, o, R,o, 

Fe203 
% (Ki) (Kr) 

1,19 0,12 10 14,4 13,8 6,5 0,51 1,77 1,36 3,33 
0,90 0,09 10 17,6 16,9 8,8 0,61 1,77 1,33 3,01 
0,70 0,08 9 17,6 17,1 8,4 0,63 1,75 1,33 3,19 
0,44 0,05 9 17,7 17,0 8,3 0,65 1,77 1,35 3,21 
0,28 0,05 6 18,4 17,1 8,2 0,66 1,83 1,40 3,27 

Sat c/ Pasta Sais sol uve1s 
SódiO saturada (extrato 1:51 p 
(%de 100AJ•++ ass1-
Na• C E do 

trocá- extrato 
--- mil á-Ca++lMg++r K·-~ Na• 

vel no mmhos/ 
Água HCO,- so.- S+AJ++• vai 

% co,· 
valor 

T) 

< 1 
<1 
<1 
< 1 

1 

em a 
25°C 

PERFIL No 224 

Descrição geral: 

Data- 17/10/79 

--mE/100g --

13 
64 
76 
82 
75 

ppm 

bases) 
% 

42 
15 
10 

7 
9 

Equiv 
de 

•CaCO; 
% 

Equiv 
de 

um1-
da de 

% 

20 
21 
21 
22 
22 

Classificação- Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado textura média relevo 
suave ondulado Hap/ustox 

Unidade de mapeamento- LEa9 

Localização, município, estado e coordenadas- A4,1 km de Bandeirantes na estrada 
Bandeirantes-Gamapuã Bandeirantes (MS) 19•55'S e 54°20'WGr Folha SE 21-Z·D 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil- Local com 6% de declive e sob 
cobertura de savana 

Altitude - "" 400 m 

Litologia- Arenitos 

Formação geológica- Formação Bauru 

Período - Cretáceo 

Material originário- Produto da decomposição de arenitos 

Relevo local- Suave ondulado 

Relevo regional- Plano e suave ondulado 

Erosão- Laminar ligeira 

Drenagem- Acentuadamente drenado 
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Vegetação primária- Savana Arbórea Aberta 

Uso atual - Pastagem de Brachiaria sp 

Descrição morfológica: 

A1 

A3 

81 

821 

822 

0·25 em, bruno-avermelhado-escuro (2 5YR 3/4, úmido) e vermelho 
(2 5YR 4/6, seco); franco-arenoso; fraca muito pequena granular, macio, 
muito friável, não plástico e não pegajoso; transição plana e clara 

25·60 em, vermelho-escuro (2 5YR 3/5, úmido) e vermelho (2 5YR 4/6, 
seco); franco-argilo-arenoso; fraca muito pequena granular; macio, mui· 
to friável, não plástico e não pegajoso; transição plana e gradual 

6ü-90 em, vermelho-escuro (2 5YR 3/6); franco-argilo-arenoso; fraca 
muito pequena granular, macio, muito friável, ligeiramente plástico e 
ligeiramente pegajoso; transição plana e difusa 

90·130 em, vermelho (2 5YR 3 5/6); franco·argilo·arenoso; fraca muito 
pequena granular, macio, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente 
pegajoso; transição plana e difusa 

130·160 em, vermelho (2 5YR 3 5/6); franco-argilo·arenoso; fraca muito 
pequena granular, macio, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente 
pegajoso 

Raizes: finas abundantes no A 1, comuns no A3 e B 1 e poucas no 821 e B22 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (791412·1416) 

Horizonte 
Frações da Comp granulométrica 

amostra total % % Arg 
dis· Grau 

rosilte 
Terra Areia 

Areia 
Silte persa de 

Prol Cal h Case fina 
fina 

0,05· Argila em floc ~Arg Símb >20 20·2 
grossa 0,2Q- <0,002 água % em <2 2·0,20 0,002 

mm mm mm mm 
0,05 mm mm % 
mm 

A1 0·25 o o 100 40 36 5 19 11 42 0,26 
A3 ·60 o o 100 41 30 7 22 13 41 0,32 
81 ·90 o o 100 36 36 5 23 1 96 0,22 
821 ·130 o o 100 36 33 6 25 o 100 0,24 
822 ·160 o o 100 33 35 5 27 o 100 0,19 

pH (1:2,5) Complexo sortivo mE/100g Valor V 
(sal de 

Água ValorT bases) 
(soma) % 

4,7 4,1 0,1 0,01 0,01 0,1 0,1 0,8 1,0 10 
3,8 3,6 0,1 0,02 0,01 0,1 1,7 1,5 2,3 4 
4,0 3,7 0,1 0,01 0,01 0,1 0,5 1,0 1,6 6 
4,0 3,7 0,1 0,01 0,01 0,1 0,4 0,8 1,3 8 
4,0 3,8 01 0,01 0,01 0,1 0,3 0,7 1,1 9 

c 
c 

Ataque por H,so, (d = 1,47) e s;o, s;o, AI, O, Equiv 
(orgã· N -- Na,co, (5%)% -- -- de 
nico) % N 

s;o,j Al,o,j Fe,o,j Tio, j p,o, 
AI, o, R, o, F e, o, caco, 

% (Ki) (Kr) % 

0,08 
0,24 
0,16 
0,10 
0,11 

Sal c/ 
sódio 
(%de 
Na• 

trocá· 
velno 
valor 

n 

<1 
1 
1 
1 

0,04 2 
0,05 5 
0,04 4 
0,03 3 
0,04 3 

Pasta 
saturada 

CEdo 
extrato 
mmhos/ 

Água 
% ema 

25'C 

PERFIL N' 119 

Descrição geral: 

Data- 19/09/78 

7,9 8,2 3,9 0,77 
8,1 7,2 4,1 0,65 
9,6 8,1 5,1 0,79 

10,2 8,9 5,2 0,81 
10,6 9,2 5,4 0,95 

Sais soluve1s 
(extrato 1 :5) 

Ca"IMg"l K•l Na' HCO,-

--mE/1 OOg --
co,· 

1,64 1,26 
1,97 1,43 
2,02 1,44 
1,55 1,42 
1,96 1,43 

100AI'" 

so.· 
---
S+AI'" 

50 
88 
83 
80 
75 

3,30 
2,76 
2,49 
2,69 
2,67 

p 
8SSI· 

milá· 
vel 

ppm 

Equiv 
de 

um1-
da de 

% 

10 
9 

11 
11 
11 

Classificação- Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado textura média relevo 
suave ondulado Acrustox 

Unidade de mapeamento- LEa8 
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Localização, município, estado e coordenadas- A 15 km aquém da Fazenda Santo 
Antônio do Paraíso, na estrada que liga a Fazenda à 8R·163 ltiquira (Mn 17°32'S e 
55007'WGr. Folha SE21·X·D 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil- Local plano com 1% de declive e 
sob cobertura vegetal de savana 

Altitude - "" 250 m 

Litologia- Areias inconsolidadas, argilas decores variegadas,concreções limoniticas, 
produtos de alterações de rochas subjacentes 

Formação geológica- Cobertura detrito-laterítica 

Período- Terciário-Quaternário 

Material originário- Sedimentos do Terciário-Quaternário 

Relevo local- Suave ondulado 

Relevo regional- Plano e suave ondulado 

Erosão- Não aparente 

Drenagem -Acentuadamente drenado 

Vegetação primária- Savana Arbórea Densa 

Uso atual- Pastagem natural 

Descrição morfológica: 

A1 0·10cm, bruno-avermelhado (5YR 4/3); areia franca; grãos simples; 
fraca muito pequena granular; solto, muito friável, não plástico e não 
pegajoso; transição plana e gradual 

A3 1 Q-50 em, vermelho-amarelado (5YR 4/6); areia franca; maciça in situ 
desfazendo-se em fraca muito pequena granular; macio, muito friável, 
ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição plana e difusa 

81 50·70 em, vermelho-amarelado (5YR 4/8); franco-arenoso; fraca pe· 
quena granular; macio, muito friável, ligeiramente plástico e ligeira· 
mente pegajoso; transição plana e difusa 

821 70·11 O em, vermelho (2 5YR 4/6); franco-arenoso; fraca pequena gra· 
nu lar; macio, muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pega· 
joso; transição plana e difusa 

822 11 0·160 em, vermelho (2 5YR 4/6); franco-arenoso; fraca pequena gra· 
nu lar; macio, muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pega· 
joso 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (78 2316·2320) 

Horizonte 
Frações da Comp granulométrica 

amostra total % % Arg 
dis· Grau %Sme 

Terra Areia Areia Silte persa de 

Prol Cal h Case fina fina 0,05· Argila em floc ~Arg 
Símb >20 20·2 

grossa 
0,20· <0,002 água % 

em mm mm 
<2 2·0,20 0,05 

0,002 
mm % mm mm mm mm 

A1 0·10 o o 100 49 37 4 10 6 40 0,40 
A3 ·50 o o 100 45 38 5 12 6 50 0,42 
81 ·70 o o 100 41 39 5 15 7 53 0,33 
821 ·110 o 1 99 39 39 6 16 6 63 0,38 
822 ·160 o 1 99 40 39 6 15 o 100 0,40 

Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V 
(sat de 

ValorT bases) 
(soma) % 

4,6 3,8 0,3 0,07 0,01 0,4 0,8 4,1 5,3 8 
5,2 4,1 0,1 0,03 0,01 0,1 0,4 2,5 3,0 3 
5,3 4,1 0,1 0,02 0,02 0,1 0,3 2,1 2,5 4 
5,2 4,2 0,1 0,01 0,01 0,1 0,2 1,5 1,8 6 
4,8 4,3 0,1 0,01 0,01 0,1 0,1 1,3 1,5 7 

c c 
Ataque por H,so, (d = 1 ,47) e Si o, si o, AI,O, Equiv 

(orgâ· N -- Na,co, (5%)% -- -- de 
nico) % N 

s;o,,AI,o,j Fe,o,, TiO, I p,o, 
AhO, R,o, Fe,o, caco, 

% (Ki) (Kr) % 

1,00 0,10 10 3,9 3,4 3,6 0,17 1,95 1,16 1,48 
0,46 0,07 7 4,9 4,6 4,4 0,22 1,81 1,13 1,64 
0,28 0,05 6 5,8 5,2 4,5 0,27 1,90 1,22 1,81 
0,19 0,05 4 6,6 5,7 4,5 0,29 1,97 1,31 1,99 
0,12 0,04 3 5,8 5,6 4,5 0,27 1,76 1,17 1,95 



Sat C/ 
sódio 
(%de 
Na• 

trocá-
velno 
valor 

T) 

<1 
<1 

1 
1 
1 

Pasta Sais soluvets 
saturada (extrato 1 :5) 

Ca••IMg"' K' I Na' 
CEdo 
extrato Água H co,-
mmhos/ so.· 

% co,· 
ema --mE/1 OOg --
25'C 

3.4.3.2 - Latossolo Roxo distrófico e eutrófico 

100AI"' 
---
S+AI"' 

67 
80 
75 
67 
50 

p 
8SSI-

milá-
vel 

ppm 

3 
1 
1 
1 
1 

Equ1v 
de 

um1-
da de 

% 

6 
7 
7 
8 
7 

São solos minerais, não hidromórficos, normalmente profundos a mui
to profundos, com horizonte B latossól i co com teores de Fe

2 
0

3 
supe

rior a 18%, imediatamente abaixo de um horizonte A moderado. 
São solos altamente intemperizados, o que se evidencia principal

mente pela baixa relação silte/argila e pelos baixos valores de Ki e Kr, 
denotando presença de argila 1 :1. 

Apresentam saturação de bases entre 30 e 70%, o que lhes confere 
caracteres distrófico e eu tráfico. 

Possuem seqüência de horizontes A, B e C, com pouca diferencia
ção entre horizontes, com transições difusas e raramente graduais. As 
cores variam nos matizes 2.5YR a 10R 

As argilas do horizonte Bencontram-se flocu ladasou quase que total
mente floculadas, e o horizonte apresenta-se muito poroso As part(
culas do solo são fortemente atraídas pelo (mã devido ao alto teor de 
minerais magnéticos que constitui uma das principais caracter(sticas 
de identificação de campo. 

São formados a partir de basalto da Formação Serra Geral e en
contram-se associados ao Latossolo Vermelho-Escuro e Terra Roxa 
Estruturada. 

Estão concentrados próximo da localidade de Bandeirantes, em 
relevo suave ondulado, e em pequena faixa ao longo das drenagens, 
onde a topografia favorável aliada às boas condições Usicas e boa 
disponibilidade de nutrientes para as plantas permitem um excelente 
desenvolvimento das culturas implantadas, que na sua maioria são 
café, soja, arroz, banana e pastagem. 

Ocupam no total uma área de 806 km', equivalente a 0.41% da 
área total trabalhada, e correspondem na "Soil Taxonomy" de 1975 
ao grande grupo Haplustox. 

3.4.3.3 - Latossolo Vermelho-Amarelo álico e distrófico 

São solos minerais, não hidromórficos, apresentando um horizonte A 
do tipo moderado sobrejacente a um B latossólico com teor de Fe2 0 3 
inferior a 9% para textura argilosa e relação AI, 0 3 /Fe2 0 3 

superior a 
3,14 para textura média 

Apresentam pouca diferenciação entre os horizontes, pequena rela
ção textura!, são permeáveis, porosos, profundos e muito profundos e 
bem a excessivamente drenados e em avançado estágio de intemperiza
ção. 

São formados a partir de rochas das Formações Palerma, Batuca
tu, Guaporé, Ponta Grossa, Araras e Grupo Cuiabá. Têm baixa fertili
dade natural, com saturação de bases inferior a 50% e a maioria possui 
saturação com alumínio superior a 50%, com exceção dos originados a 
partir de litologias da Formação Guaporé, que são distróficos. 

Apresentam boas propriedades físicas e encontram-se em relevo 
plano e suave ondulado, com ótimas perspectivas para a agricultura, 
desde que corrigidas suas limitações básicas que são relativas à fertili
dade e toxidez por excesso de alumínio. 

Estão localizados principalmente próximo de Rochedo, associados 
a Solos Litólicos, Areias Ouartzosas e Latossolos Vermelho-Escuros, e 
são em sua totalidade utilizados com pastagem e cultura de arroz. 
Outra área significativa ocorre ao norte de Pedro Gomes onde predo
minam solos com textura argilosa sendo também utilizados para pasta
gem e cu I tu r a de arroz. 

Próximo a Rondonópolis e ltiquira existem áreas com dominância 
deste solo e são na maior parte utilizados mais intensamente com 
pastagem. Nas proximidades de Poconé em uma área relativamente 
grande ocorrem com textura argilosa associados a Podzólicos Verme-

lho-Amarelos álicos e Latossolos Vermelho-Escuros álicos, ambos argi
losos, sendo que os Latossolos Vermelho-Amarelos geralmente apre
sentam uma camada com concreções a partir de 60 em. São também 
utilizados com cu I tu ra de arroz e pastagem, 

Finalmente próximo a Cáceres ocorrem áreas onde estes solos são 
dominantes, tendo uma melhor aptidão, pois apresentam uma satura
ção de bases média, estando associados aos Podzólicos Vermelho
Amarei os d istróficos 

Ocupam uma área de 6 030 km' equivalente a 3,11% da área da 
Folha e correspondem na "Soil Taxonomy" de 1975 aos grandes 
grupos Acrustox e Haplustox 

PERFIL No 118 

Descrição geral: 

Data- 23/11/79 

Classificação- Latossolo Vermelho-Amarelo álico A moderado textura média relevo 
suave ondulado Acrustox 

Unidade de mapeamento- AQa4 

Localização, município, estado e coordenadas- A 20,5 km do.Posto São Francisco, em 
direção a Campo Grande, na 8R-163 ltiquira (MT) 17'31'S e 54'45'WGr Folha 
SE21-X-D 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil- Trincheira situada em terço médio 
de encosta com 4% de declive e sob cobertura vegetal de savana 

Altitude - "' 500 m 

Litologia- Arenitos esbranquiçados e avermelhados 

Formação geológica- Formação Furnas 

Período- Paleozóico 

Material originário- Produto da decomposição de arenitos 

Relevo local- Suave ondulado 

Relevo regional- Plano e suave ondulado 

Erosão- Laminar ligeira 

Drenagem- Acentuadamente drenado 

Vegetação primária- Savana Arbórea Aberta 

Uso atual- Pastagem de Brachiaria sp 

Descrição morfológica: 

A1 0-20cm, bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/3); franco-argila-arenoso; 
fraca muito pequena granular; ligeiramente duro, friável, não plástico e 
não pegajoso; transição plana e difusa 

A3 20-32 em, vermelho-escuro (2 5YR 3/6); franco-argila-arenoso; fraca 
pequena granular, ligeiramente duro, friável, não plástico e não pega
joso; transição plana e difusa 

81 32-57 em, vermelho (2 5YR 4/6); tranco-argila-arenoso; fraca muito pe
quena granular, ligeiramente duro. friável, ligeiramente plástico e ligei
ramente pegajoso; transição plana e difusa 

821 57-98 em, vermelho (2 5YR 4/8); tranco-argila-arenoso; fraca muito pe
quena granular; ligeiramente duro, muitofriável,ligeiramente plástico e 
pegajoso; transição plana e difusa 

822 98-148 em, vermelho (2 5YR 4/8); franco-argila-arenoso; fraca muito 
pequena granular; ligeiramente duro, muito friável, plástico e pegajoso 

Análises físicas e químicas Lab' SNLCS (80 0068-0072) 

Horizonte 
Frações da Comp granulométrica 

amostra total% % Arg 
dis- Grau 

%Si~e 
Terra Areia Areia Silte persa de 

Prol Cal h Case fina fina 0,05- Argila em floc %Arg Símb >20 20-2 
grossa 

0,20- <0,002 água % em <2 2-0,20 
0,05 

0,002 
mm % mm mm mm mm mm 

mm 

A1 0-20 o o 100 45 30 5 20 6 70 0,25 
A3 -32 o o 100 39 32 5 24 12 50 0,21 
81 -57 o o 100 39 28 4 25 12 59 0,14 
821 -98 o o 100 36 29 5 30 o 100 0,17 
822 -148 o o 100 40 25 5 30 o 100 0,17 
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Complexo sortivo mE/ I OOg Valor V 
(sal de 

ValorT bases) 
(soma) % 

4,5 4,1 0,1 0,01 0,01 0,1 1,0 3,3 4,4 2 
5,0 4,2 0,1 0,01 0,01 0,1 0,8 2,7 3,6 3 
5,2 4,2 0,1 0,01 0,01 0,1 0,6 1,9 2,6 4 
5,2 4,4 0,1 0,01 0,01 0,1 0,3 1,1 1,5 7 
5,3 4,6 0,1 0,01 0,01 0,1 0,1 1,1 1,3 8 

c 
c 

Ataque por H,so. (d = 1 ,4 7) e Si o, sio, AI,Q, Equiv 
(orgâ· N Na, co, (5%)% -- -- de 
nico) % N 

Sio,1 Al,o,l Fe,o,l TiO, j P,Q, 
AI,Q, R,Q, 

Fe,o, eaco, 
% (Ki) (Kr) % 

0,79 
0,63 
0,33 
0,17 
0,11 

Sal c/ 

0,08 
0,05 
0,04 
0,04 
0,04 

Pasta 
sódio saturada 
(%de 
Na• CEdo 

trocá· extrato Água vel no mmhos/ 
% valor ema 

n 25•C 

PERFIL N • 154 

Descrição geral: 

Data - 30/1 0/79 

lO 
18 
li 
4 
3 

7,9 8,1 
9,9 9,7 

11,0 11,9 
11,5 12,0 
10,9 11,9 

3,7 
3,7 
5,1 
5,0 
4,7 

Sais soluveis 
(extrato I :5) 

0,35 I ,66 I ,28 3,44 
0,46 I ,7 4 I ,40 4, I 2 
0,54 I ,57 I ,23 3,66 
0,54 I ,63 I ,29 3,76 
0,48 I ,56 I ,24 3,97 

p 
100AI+++ assi-
--- milá· 

Ca++IMg++ I K• I Na• H co,- so.· S+AI++• vel 

--mE/ I OO(j --
co,· 

91 
89 
86 
75 
50 

ppm 

Equiv 
de 

um i-
dade 

% 

lO 
li 
12 
12 
12 

Classificação- Latossolo Vermelho-Amarelo álico A moderado textura média relevo 
suave ondulado Haplustox 

Unidade de mapeamento- LEal O 

Localização, município, estado e coordenadas -:- A 27 km de Coxim em direção à 
Fazenda Terra Forte (vicinal à esquerda no sent1do Campo Grande-Rondonópolls, 
BR·I63) Coxim(MS) 18•19'Se54•46'WGr FolhaSE21·Z·8 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil-Trincheira situada em terço médio 
de encosta com 3 a 5% de declive e sob cobertura de savana 

Altitude- "' 425 m 

Litologia- Arenitos esbranquiçados e avermelhados 

Formação geológica- Formação Furnas 

Período- Paleozóico. 

Material originário- Produto da decomposição de arenitos 

Relevo local - Suave ondulado 

Relevo regional- Suave ondulado e plano 

Erosão- Laminar ligeira 

Drenagem- Acentuadamente drenado 

Vegetação primária- Savana Arbórea Aberta 

Uso atual- Cultura de arroz 

Descrição morfológica: 

AI 

A3 

81 

821 

0·13 em, bruno-avermelhado (5YR 4/3); areia franca; fraca méqia granu· 
lar, ligeiramente duro, friável, não plástico e não pegajoso; transição 
plana e gradual 

13·30 em, vermelho·amarelado(5YR 4/6); areia franca; fraca pequena e 
média granular; ligeiramente duro, friável, não plástico e não pegajoso; 
transição plana e difusa 

3Q-60 em, bruno-avennelhado (2 5YR 4/4); franco-arenoso; fraca pe· 
quena granular, macio, muito friável, não plástico e ligeiramente pega· 
joso; transição plana e difusa 

6Q-I 00 em, vermelho (2 5YR 4.5/6); franco-arenoso; fraca pequena gra· 
nu lar; macio, muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pega· 
joso; transição plana e difusa 
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822 1 00·180 em, vermelho (2 5YR 5/8); franco-arenoso; fraca pequena gra· 
nular; macio, muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pega· 
joso 

Raízes: finas abundantes e médias muito poucas no A I e A3; finas comuns e médias 
poucas no 81; finas muito poucas e médias poucas no 821 e ausentes no 822 

Obs: coletado em trincheira de I 00 em, a partir daí usou-se Irado de caneco 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS(791383·1387) 

Horizonte 
Frações da Comp granulométrica 

amostra total % % Arg 

Símb 

AI 
A3 
81 
821 
B22 

Água 

5,4 
5,1 
4,9 
5,1 
52 

c 
(orgâ· 
nico) 

% 

0,76 
0,49 
0,34 
0,15 
009 

Sat c/ 
sódio 
(%de 
Na• 

trocá· 
velno 
valor 
n 

dis· Grau %Silte 
Areia 

Areia Silte persa de Terra fina Argila em floc ~Arg Cal h Case fina 0,05· Prol >20 20·2 
grossa 0,2()- <0,002 água % <2 2·0,20 0,002 em mm mm 0,05 mm % mm mm mm mm 

0·13 o o 100 35 48 7 lO 2 80 0,70 
·30 o o 100 33 48 8 li 4 64 0,73 
·60 o o 100 31 45 lO 14 lO 29 0,71 
·100 o o 100 30 43 li 16 6 63 0,69 
·180 o o 100 30 42 11 17 o 100 0,65 

Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V 
(sal de 

ValorT bases) 
(soma) % 

3,9 0,7 0,11 0,02 0,8 0,4 2,6 3,8 21 
3,7 O, I 0,05 0,01 0,2 0,6 2,0 2,8 7 
3,7 0,2 0,03 0,01 0,2 0,6 1,5 2,3 9 
3,8 0,2 0,02 0,02 0,2 0,4 1,0 1,6 13 
40 o I 0,02 0,01 0,1 0,2 0,9 1,2 3 

Ataque por H,so. (d = 1,47) e Si o, sio, AI,Q, Equiv 
N 

c Na,co, (5%) % -- -- de --% 
Sio,l A;,o,IFe,o,l Tio, I p,o, 

AI,Q, R,Q, 
F e, o, caco, N (Ki) (Kr) % 

0,08 lO 5,2 4,6 2,0 0,18 1,92 1,51 3,61 
0,06 8 5,7 5,1 1,8 0,18 1,90 1,55 4,42 
0,05 7 6,8 6,2 2,2 0,24 1,86 1,52 4,41 
0,03 5 7,4 7,0 2,4 0,28 1,80 1,47 4,57 
003 3 7,8 7,6 2,4 0,28 1,74 1,45 4,97 

Pasta Sais soluve1s 
saturada (extrato 1 :5) p Equiv 

100AI+++ assi- de CEdo --- milá· um i· 
Ca••IMg++ I K• I Na• extrato Água H co,- S+AI+++ vel da de mmhos/ so.· % co,· 

em a --mE/100g--
25•C 

33 
75 
75 
67 
67 

ppm 

3 
I 
I 
I 
I 

% 

7 
7 
8 
8 
9 

3.4.3.4- Terr<~ Roxa Estruturada eutrófica latossólica 

São solos minerais, não hidromórficos, caracterizados por apresenta· 
rem um horizonte B textura! com teores de ferro superiores a 15%, 
sobrejacente a um horizonte B latossólico. 

Apresentam seqüência de horizontes A, Bt, B e C, com pequeno 
gradiente textura! entre os horizontes, sendo o horizonte A do tipo 
moderado. 

O horizonte Bt possui estrutura moderada média em blocos suban
gulares com cerosidade moderada e comum, e o B latossólico apresen
ta estrutura forte ultrapequena granular. 

Têm pequena ocorrência na área e são formados a partir de rochas 
da Formação Serra Geral (basalto) e estão próximos de Bandeirantes, 
associados ao Latossolo Roxo eutrófico. 

São solos com excelente aptidão agrícola, pois além de terem boa 
disponibilidade de nutrientes para as plantas possuem ótimas condi· 
ções ffsicas, sem impedimentos para o desenvolvimento das ra(zes e 
ocorrem em relevo suave ondulado, favorável à mecanização 

São utilizados para todo tipo de cultura, desde hortaliças até cultu
ras perenes, com excelente aproveitamento. 

Correspondem pela "Soil Taxonomy" de 1975 ao grande grupo 
Rhodustalfs. 



3.4.3.5- Terra Roxa Estruturada Similar eutrófica latossólica 

Os solos desta classe possuem características semelhantes às descritas 
na classe anterior, sendo dada a denominação de similar, devido ao 
material de origem, que é constitut'do por rochas do Grupo Corumbá, 
Formação Bocal na, com litologia representada principalmente por ro
chas de natureza calcãri8. 

Possuem também um horizonte B textura! , sobrejacente a um hori
zonte B latossólico, com saturação de bases média a alta, pequena 
relação textura!, baixos teores de s ilte, alto grau de floculação, baixos 
teores de argila natural e baixa relação silte/argila. O teor de Fe, o, 
está em torno de 10%. 

São solos com considerável reserva de elementos nutritivos, com 
caracterfsticas ffsicas amplamente favoráveis ao desenvolvimento de 
raizes, e considerando-se ainda o fato de ocorrerem em relevo suave 
ondulado, que permite a mecanização, se constituem numa ótima 
opç3o em termo de util ização agrícola. 

Na atualidade são utilizados quase que totalmente com pastagem, 
mas podem ser utilizados para qualquer tipo de cultura desde que 
adaptadas às condições climáticas da região. 

Ocupam uma área de 415 km 2 correpondentes a 0,21% da área da 
Folha e são correi acionados pela "Soil Taxonomy" de 1975 ao grande 
grupo Rhodustalfs . 

3.4 .3.6 - Podzólico Vermelho-Amarelo Eutróf lco 

São solos minerais, não hidrom:Jrficos, com seqüência de horizontes 
A, Bt e C, sendo que o horizonte B textural apresenta saturaç.ão com 
bases superior a 50%, acumulação de argila decorrente de processos de 
iluviação de argila ou argila mais silte, evidenciada pela alta re lação 
textu ra!. 

~ também caracterfstica importante de identificação do horizonte 
B texturalacerosidade,ou seja, filmes de colóides minerais que nos solos 
da região apresentam desenvolvimento moderado a forte e ocorrência 
comum a abundante recobrindo os elementos de estrutura, que varia 
desde pequena a grande e moderada a forte em blocos angulares e 
subangulares. As cores dos horizontes Bt variam nos matizes de 2 .SYR 
a SYR e a transição entre os horizontes desde d ifusa a abrupta. 

Atividade de argila superior a 24 mE/100 g de argila (alta) e infe
rior a 24 mE/ 100 g de argila (baixa). 

O horizonte A pode ser do tipo moderado ou chernozêmico, e em 
alguns casos ocorre um horizonte A2 álb ico, caracterizado por um 
intenso processo de eluviação. 

Em função dos diferentes tipos de litologias e formas de relevo. prin
cipalmente, esta classe de solos apresenta grande variação nas caracter{s
ticas flsicas e morfológicas. Assim. solos formados a partir de rochas do 
Grupo Paraná-Formação Ponta Grossa apresentam horizonte A mo
derado ou chernozêmico, com ou sem cascalhos e/ou concreções. argi
la de atividade alta e baixa e estão concentrados próximos às cidades 
de Rondonópolis, Rio Negro e Taboco, em re levo ondulado e forte 
ondulado e são em sua maioria utilizados com pastagem, sendo que 
8S cultur8S af existentes apresentam excelente produtividade. Estes 
solos podem ser aprovei\ados para qualquer tipo de cultura climatica· 
mente adaptada, devendo-se considerar apenas a sua limitação quanto 
à mecanização, nas partes mais declivosas (Fig. 3 .12). 

Os solos formados a partir de rochas da Formação Botucatu são 
todos de textura média apresentando horizonte A2, são livres de cas· 
calhos ou concreções,estão localizados próximos de Camapuã, em r ele· 
vo ondulado, e são em sua totalidade util izados com pastagem . 

Sobre o Complexo Xingu, sob vegetação de Floresta, ocorrem so
lcn profundos de coloroção avermelhada com carãter abrúptico e cas
calhento, constatando-se também solos com concreções na parte su
perficial, situados na parte noroeste da área. 

Os originados a partir de sedimentos da Formação Pantanal ocor
rem sob vegetação de floresta, em áreas um pouco mais elevadas den
tro do Pantanal Mato-Grouense. Local izam-se próximo do rio São 
Lourenço, sendo profund os e apresentam saturação com sódio supe
rior a 5% nos horizontes inferiores. Vale considerar, a respeito desses 
solos, suas possibilidades de utilização com culturas ou pastagens, 
num sistema de manejo desenvolvido, já que estão I ivres de inundação, 
apesar de estarem situados dentro do Pantanal Mato·G rossense, consti · 
tu indo-se em excelente opção também para manejo do rebanho bovi
no. 

Os solos originados sobre Rochas do Grupo Alto Paraguai-Forma
ção Araras apresentam-se profundos., bem estrullJ rados, com concre-

ções ferruginosas ou não e com horizonte A moderado. Estão localiza
dos próximo da c idade de Cáceres, em relevo ondulado e são utiliza
dos para pastagem. 

Os originados de Rochas do Grupo Cuiabá e do Grupo Corumbá
Formação Tamengo possuem como caracterrstica fundamen ta l o cará
ter abrúptico e ocorrem sob vegetação de Floresta sendo ut ilizados 
com pastagem, predominantemente, e culturas diversas. estando loca
lizados em pequena mancha ao su l da área e ao norte de Corumbá em 
relevo suave ondulado. Estes solos podem ser perfeitamente utilizados 
com uma agricultura desenvolvida, desde que as técnicas agdcolas 
inerentes a cada tipo de cultura sejam executadas a contento, além da 
utilização de espécies climaticamente adaptadas à região. 

Ocupam uma área de 16.139 km' equivalendo a 8,32% da área da 
Folha e são classificados pela "Soil Taxonomy" de 1975 como gran
des grupos Paleustalfs e Haplusralfs. 

Fig. 3.12- Padrão de Imagem de Pod~ólico Vermelho-Amarelo Eutrófoco no Planalto 
dos Guimarães. Folha SE.2 1·X·B. 

PERFIL N.• 76 

Oescriçao gerat 

Data - 05/12fl9. 

Classiticaçao - Podlólico Vermelho-Amarelo Eutrótico argila de ativid.ede baixa A 
chernozêmico textura argilosa/argilosa com cascalho relevo forte ondulado. Haplus
talls. 

Unidade de mapeamento- PE12. 

Locali~açêo, municlplo, estado e coordenadlos - A 64,8 km de Rondonópolis em 
direção à Guiratinga na estrada MT·130. Guiratlnga lMT). 16•2S'S e 54007WGr. Folha 
SE21·X·S. 

Situação. decliw e cobertura vegetal sobre o perfil- Coletado em trincheira em terço 
superior de elevaçao com 13 a 15% de declive e sob cobertura de floresta. 

Altitude- ~ 350m. 

Lltologia- lntercalaçêo de slltitos e arenitos finos, argilosos. finamente lamlnados. 

FOfmaçao geológica- Formação Ponta Grossa. 

Período- Oevonlano. 

Material originário - Produto da decomposlçAo de si Mitos. 

Relevo local- Forte ondulado. 

Relevo regional - Ondulado e forte ondulado. 

Erosao- Laminar moderad-a. 

Drenagem- Bem drenado. 

Vegetaçêo prim•rla- Floresta Estacionai Semldecidual. 

Uso atual - Pastagem de capim-coloniAO. jaraguá e cultura de banana e milho. 
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Descrição morfológica: 

AI 

A3 

B1 

B2t 

B3 

c 

0·27 em, bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/2, úmido), cinzento-aver· 
malhado-escuro (5YR 4/2, seco) e cinzento-avermelhado (5 YR 5/2, seco 
triturado); franco-argilo·siltoso com cascalho; moderada pequena e 
média blocos subangulares; ligeiramente duro, friável, muito plástico e 
muito pegajoso; transição plana e gradual 

27·38 em, bruno-avermelhado-escuro(5YR 3/3, úmido); franco-argiloso 
com cascalho; moderada pequena blocos subangulares; ligeiramente 
duro, friável, muito plástico e muito pegajoso; transição plana e clara 

38·51 em, bruno-avermelhado (5YR 3 5/3, úmido); argila com cascalho; 
forte pequena blocos subangulares; cerosidade comum e forte; duro, 
firme, muito plástico e muito pegajoso; transição plana e gradual 

51 ·82 em, vermelho-amarelado (5YR 4/6, úmido); argila com cascalho; 
forte pequena e média blocos subangulares; cerosidade abundante e 
forte; duro, firme, muito plástico e muito pegajoso; transição ondulada e 
clara 

82·116 em, coloração variegada constituída de bruno-avermelhado 
(5YR 4/4, úmido); vermelho-amarelado (5YR 4/8, úmido) e cinzento (5YR 
6/1, úmido); argila siltosa com cascalho; fraca pequena blocos suban· 
guiares; ligeiramente duro, friável a firme, muito plástico e muito pega· 
joso; transição irregular e gradual 

116·137 em+, coloração variegada constituída de vermelho-amarelado 
(5YR 5/8, úmido), cinzento (5YR 6/1, úmido) e bruno forte (7 5YR 5/8, 
úmido); argila siltosa; maciça; macio, friável, plástico e muito pegajoso 

Ráízes: finas comuns e médias raras no A 1, poucas no A3 e B1 e raras nos demais 
horizontes 

Análises físicas e químicas Lab: SN LCS (80 0035/0040) 

Horizonte Frações da Comp granulométrica 
amostra total % % Arg 

dis· Grau 
%Si~e 

Terra Areia Areia 
Silte persa de 

Prol Cal h Case fina grossa fina 
0,05· Argila em floc %Arg Símb 

em 
>20 20·2 <2 2·0,20 0,2D-

0,002 <0,002 água % 
mm mm mm mm 0,05 

mm mm % 
mm 

AI 0·27 o 5 95 4 12 47 37 31 16 1,27 
A3 ·38 o 9 91 6 16 42 36 31 14 1,17 
B1 ·51 o 14 86 9 10 35 46 41 11 0,76 
B2t ·82 o 14 86 5 8 35 52 44 15 0,67 
B3 ·116 o 6 94 1 2 47 96 2 56 0,94 
c ·137 o 1 99 1 1 42 98 1 58 0,75 

pH (1:2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V 
(sal de 

Água ValorT bases) 
(soma) % 

6,0 4,8 4,1 4,7 0,42 0,01 9,2 0,1 6,7 16,0 58 
5,9 4,6 1,8 3,8 0,41 0,01 6,0 0,2 5,1 11,3 53 
5,8 4,5 1,2 3,5 0,37 0,01 5,1 0,3 4,1 9,5 54 
5,4 4,2 0,7 3,1 0,29 0,01 4,1 0,9 3,1 8,1 51 
5,4 4,2 0,5 4,2 0,23 0,01 4,9 0,6 1,8 7,3 67 
5,9 4,8 0,4 7,8 0,22 0,01 8,4 o 1,2 9,6 88 

c 
c 

Ataque por H,so. (d = 1 ,47) e s;o, s;o, 
AI. O a Equiv 

(orgã· N -- Na,co, (5%)% -- -- -- de 
nico) % N 

s;o, I AI,Oal Fe,oal Tio, I p,o, 
AI,Q, R,Q, 

Fe,Oa ~a COa 
% (Ki) (Kr) % 

1,84 0,17 11 15,7 12,6 11,1 0,48 2,12 1,36 1,78 
1,08 0,11 10 16,0 13,4 10,6 0,46 2,03 1,35 1,98 
0,67 0,06 11 19,8 16,6 12,0 0,52 2,03 1,39 2,17 
0,36 0,05 7 24,1 19,7 12,0 0,58 2,08 1,50 2,57 
0,15 0,05 3 28,6 22,6 7,0 0,66 2,15 1,80 5,06 
0,05 0,02 3 31,4 23,4 7,8 0,66 2,32 1,91 4,70 

Sat c/ Pasta Sais soluveis 
SódiO saturada (extrato 1 :5) p Equiv (%de 
Na• CEdo 

Ca••IMg•• I K• I Na• 

100AI• .. 3SSI· de 

trocá· extrato --- milá· umt-

vel no mmhos/ Água HC03 so.= S+AI+H vel da de 

valor em a % 
--mE/1 OOg --

co,· ppm % 

T) 25•C 

1 1 30 
3 1 30 
6 1 28 

18 1 31 
11 2 29 
o 3 29 
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PERFIL N • 204 

Descrição geral: 

Qata- 20/08/78 

Classificação - Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de atividade baixa A 
moderado textura média/argilosa relevo suave ondulado Haplustalfs. 

Unidade de mapeamento- PE15 

Localização, município, estado e coordenadas- A 2 km da sede da Miranda Estância 
em direção ao Retiro Corcunda Miranda(MS) 19•59'S e 56•26'WGr Folha SE 21 ·Z·C 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil -Trincheira aberta em topo de 
elevação com 4% de declive e sob cobertura de floresta 

Altitude - "' 150 m 

Litologia- Filitos, filitos grafitosos e xistos 

Formação geológica- Grupo Cuiabá 

Período- Pré-Cambriano 

Material originário- Produto da decomposição de xistos e filitos 

Relevo local- Suave ondulado 

Relevo regional- Suave ondulado 

Erosão- Laminar moderada 

Drenagem- Bem drenado 

Vegetação primária- Floresta Aluvial Semidecidual 

Uso atual - Reserva Florestal 

Descrição morfológica: 

A 11 0·12 em, bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/3, úmido) e bruno-a verme· 
lhado (5YR 4/3, seco); franco-arenoso; moderada pequena e média 
blocos angulares e subangulares; ligeiramente duro, friável, ligeiramen· 
te plástico e ligeiramente pegajoso; transição plana e gradual 

A 12 12·20 em, bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/3, úmido) e bruno-aver· 
malhado (5YR 4/3, seco); franco-arenoso; moderada pequena e média 
blocos angulares e subangulares; ligeiramente duro, friável, ligeiramen· 
te plástico e ligeiramente pegajoso; transição plana e gradual 

A3 20·30 em, bruno-avermelhado-escuro (5YR 3 5/3, úmido) e bruno·aver· 
melhado (5YR 4/5, seco); franco-arenoso; moderada e forte média e 
grande blocos angulares e subangulares; ligeiramente duro a duro, 
firme, plástico e ligeiramente pegajoso; transição plana e gradual 

B1 t 30·50 em, bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/4); franco-argilo·arenoso; 
moderada e forte média e grande blocos angulares e subangulares; 
cerosidade abundante e moderada; duro, firme, plástico e pegajoso; 
transição plana e clara 

B2t 50· 11 O em, vermelho-escuro (2 5YR 3/6); argila; forte pequena e grande 
blocos angulares e subangulares; cerosidade abundante e forte; muito 
duro, firme, muito plástico e muito pegajoso; transição plana e gradual 

B3 11 0·200 em+, vermelho·escuro(2 5YR 3/6); franco·argilo-arenoso; mui· 
to plástico e muito pegajoso 

Raízes: comuns no horizonte A 11, A 12, A3 e B1 !,com diâmetros variáveis de 0,2 mm até 
2 em, poucas no horizonte B2, com diâmetros variáveis de 0,2 mm até 1 em 

Obs: trincheira com 100 em de profundidade; a partir daí usou-se Irado holandês 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (78 2082·2087) 

Horizonte Frações da Comp granulométrica 
amostra total % % Arg 

dis· Grau 
%Si~e 

Terra Areia 
Areia Silte persa de 

Prol Cal h Case fina fina 0,05· Argila em floc %Arg 
Símb >20 20·2 

grossa 
0,2D- <0,002 água % em <2 2-0,20 0,002 

mm mm 0,05 mm % mm mm mm 
mm 

A11 0·12 o o 100 26 29 25 20 8 60 
A12 ·20 o o 100 26 41 17 16 8 50 
A3 ·30 o 1 99 24 43 15 18 9 50 
Bit ·50 o 1 99 23 38 15 24 14 42 
B2t ·110 o 1 99 15 27 14 44 4 91 
B3 ·200 o 1 99 18 33 15 34 4 88 



pH (1 :2,5) 

6,7 5,8 4,4 
6,0 4,9 2,3 
5,6 4,5 1,9 
5,4 4,1 1,9 
5,2 3,8 2,1 
5,3 4,1 2,2 

c 
c (orgã- N --nico) % N % 

2,23 0,16 14 
0,73 0,11 7 
0,58 0,09 6 
0,54 0,10 5 
0,38 0,09 4 
0,21 0,07 3 

Sat C/ Pasta 
sódio saturada 
(%de 
Na• CEdo 

trocá· extrato Água vel no mmhos/ 
valor % ema 

n 25"C 

PERFIL N" 84 

Descrição geral: 

Data- 12/09/78 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

ValorT 
(soma) 

1,4 0,25 0,04 6,1 o 1,6 7,6 
0,8 0,11 0,02 3,2 0,1 1,4 4,7 
0,6 0,09 0,02 2,6 0,2 1,7 4,5 
0,6 0,08 0,03 2,6 0,3 1,8 4,7 
0,9 0,09 0,03 3,1 0,5 1,8 5,4 
0,5 0,11 0,03 2,8 0,2 0,9 3,9 

Ataque por H,so, (d = 1 ,47) e Si o, si o, AI,Q, Na,co, (5%)% 

Sio,j Al,o'l_Fe,ol TiO' I p,o, 
AI,Q, R,Q, 

Fe,Q, (Ki) (Kr) 

6,7 5,5 2,9 0,53 2,07 1,55 2,98 
5,7 4,2 2,6 0,53 3,31 1,65 2,98 
5,9 4,6 2,6 0,57 2,18 1,60 2,77 
8,2 6,4 3,7 0,63 2,18 1,59 2,71 

16,6 14,2 5,5 0,75 1,99 1,59 4,05 
13,2 10,7 5,1 0,72 2,10 1,61 3,29 

Sais sol uvets 
(extrato 1 :5) p 

100AI••• asst· 
--- mllá· Ca++IMg" I K• I Na• HCQ,- S+AI++• vel so.· co,· 

--mE/100g --

o 
3 
7 

10 
14 

7 

ppm 

7 
2 
3 
4 
3 
3 

Valor V 
(sat de 
bases) 

% 

80 
68 
58 
55 
57 
72 

Equiv 
de 

caco, 
% 

EqUIV 
de 

umt-
da de 

% 

10 
8 
8 

11 
17 
15 

Classificação - Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de atividade baixa A 
moderado textura média/média relevo plano Paleustalfs 

Unidade de mapeamento- PE1 O 

Localização, município, estado e coordenadas- A 1 km da sede da Fazenda Taiamã, 
no terraço do Rio São Lourenço SantoAntôniodo Leverger(Mn 16"44'Se 55"21 'WGr 
Folha SE.21-X-B 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Coletado em trincheira com 
0,5% de declive e sob cobertura de savana 

Altitude- "' 170 m 

Litologia- Sedimentos arenosos, sfltico-argilosos, argila-arenosos e areno-conglo
meráticos semiconsolidados e inconsolidados 

Vegetação primária- Formação Pantanal 

Período - Quaternário 

Material originário- Sedimentos do Quaternário 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Plano 

Erosão- Não aparente 

Drenagem - Bem drenado 

Vegetação primária- Savana Arbórea Aberta 

Uso atual- Pastagem de capim-colonião 

Descrição morfológica: 

A1 

A3 

0-20 em, bruno (7.5YR 4/4, úmido) e bruno (1 OYR 5/3, seco);franco
arenoso; fraca pequena blocos subangulares; ligeiramente duro, friável, 
ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição plana e clara 

2D-35 em, bruno-avermelhado (5YR 4/4, úmido) e bruno (7 5YR 5/4, 
seco); franco-arenoso; fraca pequena blocos subangulares; ligeiramen
te duro, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição 
plana e gradual 

811 35-50 em, vermelho-amarelado (5YR 4/5); franco-arenoso; fraca pe· 
quena e média blocos subangulares: ligeiramente duro, friável, plástico 
e pegajoso; transição plana e gradual 

8211 50-80 em, vermelho-amarelado (5YR 4/5, úmido) e vermelho-amarelado 
(5YR 5/6, seco); franco-argilo-arenoso; moderada pequena e média 
blocos subangulares; duro, firme, plástico e pegajoso: transição plana e 
gradual 

B22t BD-150 em+, vermelho-amarelado (5YR 4/6, úmido) e vermelho-amare· 
lado (5YR 4 5/6, seco); argila arenosa; moderada a forte média muito 
pequena e pequena blocos subangulares; duro, firme, plástico e pe· 
gajoso 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (78 2241·2245) 

Horizonte 
Frações da Comp granulométrica 

amostra total % % Arg 
dis· Grau 

%Si~e 

Cal h 
Símb 

Prol >20 
em mm 

A1 0-20 o 
A3 -35 o 
811 -50 o 
B21t ·80 o 
B22t -150 o 

pH (1 :2,5) 

Água 

6,0 
6,3 
5,5 
4,8 
5,3 

c 
(orgâ· 
nico) 

% 

0,66 
0,24 
0,23 
0,18 
0,13 

Sat c/ 
sód1o 
(%de 
Na· 

trocá· 
vel no 
valor 

n 

<1 
1 
1 

< 1 
< 1 

4,9 1,8 
5,0 1,2 
4,7 1,3 
4,1 1,0 
4,3 1,7 

N 
c 

--
% N 

0,09 7 
0,06 4 
0,06 4 
0,05 4 
0,04 3 

Pasta 
saturada 

C E do 
extrato Água mmhos/ 

% em a 
25"C 

Terra Areia 
Areia Silte persa de 

Case fina 
fina 0,05- Argila em floc 

2Q-2 
grossa 0,2D- <0,002 água % <2 2·0,20 0,05 

0,002 
mm % mm mm mm mm mm 

o 100 24 47 17 12 10 17 
o 100 24 49 15 12 10 17 
o 100 21 45 16 18 16 11 
o 100 18 38 17 27 12 56 
o 100 16 36 13 35 1 97 

Complexo sortivo mE/100g 

ValorT 
(soma) 

0,4 0,26 0,02 2,5 o 2,2 4,7 
0,3 0,17 0,02 1,7 o 1,5 3,2 
0,5 0,22 0,02 2,0 o 1,6 36 
0,6 0,10 0,02 1,7 0,5 2,1 4,3 
0,4 0,06 0,01 2,2 0,3 2,1 4,6 

Ataque por H,so. (d = 1 ,47) e si o, Si O, A!,Q, 
Na, co, (5%) % -- --

AI,Q, R,Q, 
SiQ,I AI,Q,I Fe,Q,I TiQ, I p,Q, 

Fe,Q, 
(Ki) (Kr) 

4,5 2,7 1,8 0,25 2,83 1,98 2,35 
4,5 2,9 2,1 0,26 2,64 1,81 2,17 
7,1 5,0 2,9 0,35 2,41 1,76 2,71 

10,9 7,5 4,7 0,42 2,47 1,77 2,50 
13,5 10,1 5,0 0,46 2,27 1,73 3,16 

Sats soluvets 
(extrato 1 :5) p 

100AI"' 3SSI· 
--- milâ-

Ca••IMg··l K·l Na• H co; S+AI'" vel 
co,· so.· 

--mE/100g --

o 
o 
o 

23 
12 

ppm 

23 
34 
11 
15 

3 

%Arg 

1,42 
1,25 
0,89 
0,63 
0,37 

Valor V 
(sat de 
bases) 

% 

53 
53 
56 
40 
48 

Equiv 
de 

Caco, 
% 

EQUIV 

de 
UffiJ· 

da de 
% 

9 
7 

11 
15 
16 

3.4.3.7 - Podzólico Vermelho-Amarelo álico e d istrófico 

Os solos assim classificados possuem muitas caracterlsticas semelhan
tes ao Podzólico Vermelho-Amarelo anteriormente descrito, diferin
do quanto à saturação de bases (que é inferior a 50%) e algumas 
características morfológicas 

O horizonte A é do tipo moderado e está sobrejacente a um hori
zonte B textura! de coloração variando nos matizes 5YR a 10YR 
Possuem estrutura fraca e moderada em blocos angulares e subangula
res e com cerosidade pouca e comum. Nos solos desenvolvidos a partir 
de sedimentos do Quaternário, a cerosidade está ausente e são identifi; 
cados em campo pela alta relação textura! 

Ocorrem perfis com cascalho, concreções, caracteres abrúptico e 
plíntico, em função principalmente do material originário e do seu 
posicionamento fisiográfico. 

Os ál ices têm menor expressão que os d istróficos e ocorrem p róx i
mo de Jauru, relacionados a rochas da Formação Aquidauana e a 
nordeste da área sobre I itologias da Formação Palerma 
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Os distr6ficos com maior ocorrência formam-se a partir de litolo
gias variadas, desde quaternárias até pr~cambrianas. e estão distribuí
dos por toda a área, sendo sua maior ocorrência sobre os Depósitos 
Detdticos que margeiam todas as escarpas dos planaltos e a noroeste 
da área (Fig. 3.13). 

Os originados a partir dos sedimentos das Formações Pantanal e 
Guaporé apresentam fraco desenvolvimento estrutural e pouca cerosi
dade, quando presente. 

Os formados a parti r de outros materiais são diversificados, apre
sentando cada um caracterlsticas inerentes ao material originário, e 
ocorrem principalmente ao norte da área. 

No geral, são solos de baixa fertilidade natural, com boa aptidão 
ao uso agrícola, desde que corrigidas a falta de nutrientes e, em alguns 
casos, a acidez nociva. 

Os que ocorrem no Pantanal Mato-Grossense, principalmente, po
dem ser usados com agricultura, pois permitem irrigação e estão locali
zados em relevo plano e suave ondulado em áreas não sujeitas a alag<r 
mento. 

Ocupam área de aproximadamente 8.780 km1 e equivalem a 
4,58% da Folha correspondendo na "Soil Taxonomy" de 1975 ao 
grande grupo Paleustulrs. 

Fig. 3.13 - Padrao de imagem de Podzóllco Vermelh~Amarelo na escarpa que separa o pantanal do planalto. Folha SE21-Z-8. 

PERFILN.•04 

Oeacriçao geral: 

Data- 1 0/08/78. 

Cl.a.sslficaç4o - Podzólico Vermelh~Amarelo distrólico argila de atividade baixa A 
moderado textura arenOS8/médla relevo plano. Pa/eustults. 

Unidade de mapeamento- PVd9. 

LocalízaçAo, município, estado e coordenadas - Cáceres (MT). 16•05'5 e 58•36'WGr. 
Folha SE21·V·A. 

SOtuaçAo, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Local com 1% de declive e sob 
CObertura de savana. 

Altitude- a. 200 m. 

Lltologia- Metassiltitos sericlticos, lilitos e ardósias. 

FormaçAo geológica- Formaçao Vale da Promissão. 

Periodo- Pré-Camb4'iano. 

Material Ofiginário - PrOduto da decomposiçAo de metassHtltos, filitos e ardósias. 

Relevo local- Plano. 

Relevo regional - Suave ondulado e plano. 

ErOSio- Nao aparente. 

Drenagem- Bem drenado. 

VegetaçAo primária -Savana Arbó<ea Aberta. 

Uso atual - Pastagem natural. 

Oescrlçao morfológica: 

A1 0·10cm, brun~aclnzentado-esc:ut.Q.(10YR 4/2): franc~arenoso; fraca 
muito pequena granular; friável, nao plástico e nao pegajoso; transição 
gradual. 
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A3 

811 

B21t 

822t 

823t 

1 Q-25 em, brun~amarelad~escuro (10YR 4/4); tranco-arenoso; fraca 
muito pequena granular, trlável, ligeiramente plástico e ligeiramente 
pegajoso; traMlçâo clara. 

25-5Scm, brun~amarelado (10YR 5/ 8); franc~argll~arenoso; fraca 
pequenagranular e blocos subangulares; friá~el.ligairamente plástico e 
ligeiramente pegaj oso: transiçAo gradual. 

55·95 em, bruno-amarelado (1 OYR 5/8); tranc~argilo·arenoso; lraca 
peQuena granular e ~ocos subangulares; cerosidade comum fraca e 
moderada; frlável,ligeiramente pjâstlco e ligeiramente pegajoso: tran· 
siçAo difusa. 

95-135cm, brun~amarelado (10YR 5/8); lranco·argit~arenoso; fraca 
pequena blocos subangulares; cerosidade comum e moderada; triável, 
ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso: transiçAo gradual. 

135· 1 65 em, amarelo-brunado(1 OVR 6/8); tra~argilo·arenoso; fraca 
pequena blocos subangulares; cerosidada pouca e fraca; friável,lige~ 
ramente plástico e ligeiramente pegajoso. 

Raizes: finas comuns no A 1 e poucas no A3. 

Olle; impedimento de tradagem aos 165 em de~ido ao acümulo de concreçoes ter· 
ruginosas. 

Análiaes flslcas e químicas Lab; SUOESUL(07 .373·07.376) 

Horizonte Granulomatria% 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 

Prol. Cal h. Case. mu~o média 
Símb. em 

2Q-2 2-().2 grossa H>.S 2-().2 0,5- 0.25- 0.2· 02· 
em em 2·1 0.25 0,1 0,02 OP5 

mm 
mm mm mm mm mm mm 

A1 0·10 o o 0,3 1.2 20,9 12,5 40,7 61,1 48.8 
A3 ·25 o o 0.8 1,5 22,9 13,2 40,5 55,9 45,7 
81t -55 o o 0.4 1.8 17,2 10,6 32,8 54,7 45,3 
8211 -95 o o 0,3 1,4 14,4 8.5 25,7 49.2 35.4 
822t ·135 o o 0,5 2P 13,4 7,9 24.1 52P 40.4 
823t ·165 o o 0.9 2,0 15,1 8,1 26,6 50,9 38.6 



Granulometria% Ataque por H,so,% 

Grau Silte 
Areia Silte Argila de fio- (0,05-
muito Argila na! culação 0,002) 
fina 0,05- 0,02- <0,002 % % s;o, AI. O, Fe,o, 

0,1-0,05 0,002 0,002 mm Argila 
mm mm mm 

15,0 20,2 7,9 10,1 1,8 82 2,0 5,67 5,91 1,32 
12,6 16,1 5,9 15,3 3,9 75 1,0 7,35 6,60 1,70 
16,9 15,5 6,1 22,0 7,1 67 0,7 9,03 7,57 2,42 
13,9 20,1 6,3 30,1 4,0 87 0,7 11,02 10,91 3,44 
19,3 17,6 6,0 28,6 2,9 90 0,6 11,13 10,25 3,14 
16,1 18,8 6,5 27,5 4,9 82 07 1210 11 47 378 

AI,O, Garbo- pH (1:1) c N MO Ki Kr --- natos 
H,O I % % % C/N 

F e, o, % KCI 

1,63 1,43 4,47 o 6,2 5,2 0,8 0,07 1,38 11 
1,89 1,63 3,92 o 6,1 4,9 0,6 0,05 1,03 12 
2,03 1,68 3,13 o 5,8 4,3 0,5 0,05 0,86 10 
1,72 1,43 3,17 o 5,2 4,3 0,4 0,04 0,68 10 
1,85 1,54 3,26 o 5,6 4,4 0,3 0,03 0,51 10 
1,79 1,48 3,03 o 5,6 4,4 0,3 0,03 0,51 10 

Complexo sortivo m E/1 OOg 

Ca+2 Mg+2 K+ Na+ SI S2 

NH. I KCI NH,, KCI NH•I HCI NH,, HCI NH, KCI e 
OAc OAc OAc OAc OAc HCI 

1,23 0,98 0,55 0,43 0,19 0,16 0,06 0,03 2,03 1,6 
0,70 0,64 0,42 0,30 0,16 0,14 0,02 0,02 1,30 1,1 
0,40 0,32 0,33 0,20 0,20 0,17 0,03 0,02 0,96 0,7 
0,35 0,30 0,24 0,20 0,14 0,13 0,04 0,02 0,77 0,7 
0,40 0,30 0,15 0,14 0,10 0,07 0,03 0,02 0,68 0,5 
0,38 0,31 0,23 0,20 0,08 0,08 0,03 0,02 072 06 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

T 
v 

100 AI+' 100 AI+' Acidez % A1+ 3 
trocável T Mal. --- ---

coloidal AI+'+St AI+3 +S2 

KCI pH81 pH7 pH81 pH7 pH81 pH7 pH8 I pH7 

o 3,12 2,57 5,15 4,60 51 46 39 44 o o 
o 2,51 1,90 3,81 3,20 25 21 34 41 o o 

0,1 3,52 2,16 4,48 3,12 20 14 21 31 9 10 
0,3 4,58 3,23 5,35 4,00 18 13 14 19 28 30 
0,4 4,63 3,42 5,31 4,10 19 14 13 17 37 40 
0,4 4,72 2,99 5,44 3,71 20 13 13 19 35 36 

PERFIL No 23 

Descrição geral: 

Data - 13/08/77 

Classificação - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de atividade baixa A 
moderado textura arenosa/média relevo plano Pa/eustutts 

Unidade de mapeamento- PVd8 

Localização, município, estado e coordenadas- A 47 km de Cáceres em direção ao 
Destacamento da Corixa Cáceres (MD 16°1 O'S e 58°03'WGr Folha SE 21-V-B 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - local com menos de 2% de 
declive e sob cobertura de savana 

Altitude - "' 150 m 

Litologia- Calcários calcíticos com intercalaçàes de margas e síltitos. 

Formação geológica- Formação Araras 

Período- Pré-Cambriano 

Material originário- Produtos da decomposição de siltitos 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Plano 

Erosão- Laminar ligeira 

Drenagem- Bem drenado 

Vegetação prtmária- Savana Arbórea Densa 

Uso atual - Pastagem de Brachiaria sp 

Descrição morfológica: 

A 1 0-20 em, bruno-acinzentado muito escuro (1 OYR 3/2); areia franca; 
grãos simples; macio, muito friável, não plástico e não pegajoso; transi
ção gradual 

A3 20-40 em, bruno a bruno-escuro (1 OYR 4/4); franco-arenoso; fraca pe
quena granular e grãos simples; macio, muito friável, não plástico e 
ligeiramente pegajoso; transição gradual 

81 t 40-75 em, bruno (1 OYR 5/3); franco-argilo-arenoso; fraca pequena gra
nular, macio, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; 
transição gradual 

8211 75-110 em, bruno-amarelado (10YR 5/6); franco-argilo-arenoso; fraca 
pequena granular e blocos subangulares; cerosidade comum fraca e 
moderada; macio, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; 
transição gradual 

B22t 11 Q-140 em, amarelo-brunado (1 OYR 6/6, umido), mosqueado pouco, 
pequeno e distinto, bruno forte (7 5YR 5/8, úmido); franco-argila-are
noso; fraca pequena granular e blocos subangulares; cerosídade co
mum fraca e moderada; macio, friável, plástico e ligeiramente pegajoso 

Análises físicas e químicas Lab: CES (1574-1578) 

Horizonte Comp. granulométrica (tfsa)% 

Areia Areia 
Areia 

Areia Areia média fina 
muito Areia Silte Argila 

Simb Pro f muito grossa 0,5- 0,25- fina 2- 0,05- <0,002 
em grossa 1-0,5 0,25 0,10 

O, to- 0,05 0,002 mm 
2-1 mm mm mm mm 0,05 mm mm 

mm 

A1 0-20 1,9 8,9 28,0 29,8 6,8 75,4 14,4 10,2 
A3 -40 1,6 11,1 29,3 26,5 4,9 73,4 11,3 15,3 
811 -75 2,2 9,3 22,6 25,9 6,7 66,7 11,5 21,8 
8211 -110 1,6 6,5 19,5 18,1 12,8 58,5 16,2 25,3 
B22t -140 1,6 6,4 19,5 18,0 12,7 58,2 16,5 25,3 

Grau pH Óxido A c 
Argila de Silte c MO de ferro IPO,.a total 

natural flocu- --- % % 
livre- mE/ (CaOAc) 

% I ação Argila H,O KCIN Fe20J 100g mE/ 
% % 100g 

6,1 40 1,41 5,1 4,6 1,5 2,58 0,4 0,01 2,68 
11,1 27 0,73 4,3 3,9 0,6 1,03 0,5 0,02 2,50 

5,0 77 0,52 4,2 3,9 0,3 0,51 0,5 0,01 2,50 
2,0 92 0,64 4,1 3,8 0,2 0,34 0,5 0,01 3,00 
1,6 94 0,65 4,2 3,9 0,2 0,34 0,7 0,01 2,70 

Complexo sortivo mE/1 OOg v 100AI•3 

Ca'' I Mg+' I K+ I Na• I s I wT AI•' I CTC 
% AI• 3 +S 

1,52 0,81 0,02 0,02 2,37 0,12 0,14 5,05 47 6 
0,55 0,55 0,10 0,02 1,22 0,11 0,54 3,72 33 31 
0,60 0,64 0,05 0,02 1 ,31 0,07 0,70 3,81 34 35 
0,50 0,33 0,04 0,03 0,90 0,21 0,99 3,90 23 52 
0,75 0,36 0,05 0,03 1,19 0,21 0,66 3,89 30 36 

PERFIL No 81 

Descrição geral: 

Data- 19/09/78 

Classificação- Podzólico Vermelho-Amarelo álico argila de atividade baixa A mode
rado textura arenosa/média relevo suave ondulado Paleustults 

Unidade de mapeamento- PVd20 

Localização, município, estado e coordenadas - A 116 km de Rondonópolis em 
direção a Fazenda Laguna Santo Antônio do Leverger (MT) 16°30'S e 55°17'WGr 
FolhaSE21-X-B 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Coletado em terço médio de 
encosta com 2% de declive e sob cobertura de savana 

Altitude-"' 220m 

Litologia- Arenitos ortoquartzíticos e feldspáticos 

Formação geológica- Formação Raizama 

Período- Pré-Cambriano 

Material originário- Produto da decomposição de arenitos 

Relevo local- Suave ondulado 

Relevo regional- Plano e suave ondulado 
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Erosão- Laminar ligeira 

Drenagem - Bem drenado 

Vegetação primária- Savana Arbórea Densa 

Uso atual- Pastagem natural 

Descrição morfológica: 

A 1 0-20 em, bruno (7 5YR 4/2); franco-arenoso; fraca pequena granular; 
macio, friável.ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição 
plana e clara 

A3 20-35 em, bruno (7 5YR 4/4); franco-arenoso; fraca pequena granular; 
macio, friável, plástico e pegajoso; transição plana e gradual 

81 t 35-60 cm,brunoforte(7 5YR 5/6); franco-argilo-arenoso;fracg pequena 
e média blocos subangulares; macio, friável, plástico e pegajoso; tran
sição plana e gradual 

B21t 60-11 O em. bruno forte (7 5YR 5/8); franco-argilo-arenoso; fraca pe
quena e média blocos subangulares; cerosidade pouca e fraca; macio. 
friável, plástico e pegajoso; transição plana e gradual 

B22t 110-150 em. bruno forte (7 5YR 5/8); franco-argilo-arenoso; fraca pe
quena e média blocos subangulares; cerosidade pouca e fraca; macio. 
friável, plástico e pegajoso 

Obs: concreções impedindo a tradagem aos 150 em 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (78 2254-2256) 

Horizonte 
Frações da Comp granulométrica 

amostra total % % Arg 
dis- Grau %Silte 

Terra Areia Areia 
Silte persa de 

Pro f Cal h Case fina grossa fina 
0,05- Argila em floc %Arg Símb 

em 
>20 20-2 <2 2-0,20 0,20-

0,002 <0,002 água % 
mm mm 0,05 mm % mm mm 

mm mm 

A1 0-20 o 1 99 37 36 16 11 8 27 1,45 
A3 ·35 o 2 98 36 34 14 16 12 25 0,88 
B1t -60 o 2 98 32 32 16 20 16 20 0,80 
B21t -110 o 2 98 34 29 9 28 1 96 0,32 
B22t -150 o 4 96 27 44 2 27 4 85 0,07 

pH (1:2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V 
(sal de 

Água 
ValorT bases) 
(soma) % 

6,6 5,7 4,2 1,1 0.27 0,03 5,6 o 1,9 7,5 75 
5,7 4,2 1,0 0,2 0,09 0,01 1,3 0,2 1,9 3,4 38 
5,2 4,0 0,5 0,04 0,01 0,6 1,0 2,3 3,9 15 
5,5 4,1 0,8 0,04 0,01 0,9 0,9 1,9 3,7 24 
5,5 4,1 0,6 0,03 0,01 0,6 0,9 2,0 3,5 17 

c c 
Ataque por H,so. (d = 1.47) e si o, si o, AI,Q, Equiv 

(orgâ- N Na,co, (5%)% -- -- de --nico) % AJ,Q, R,Q, caco, 
% 

N Sio, j Al2o,l Fe,o,l Tio, I p,o, (Ki) (Kr) 
F e, o, 

% 

1,18 
0,38 
0,38 
0,20 

Sat c/ 
sódio 
(%de 
Na• 

Jrocá-
vel no 
valor 
n 

0,14 
0,06 
0,06 
0,06 

8 
6 
6 
4 

Pasta 
saturada 

CEdo 
extrato Água 
mmhos/ % 

em a 
25•C 

5,0 3,3 
6,2 4,6 
7,7 6,1 

11,4 9,2 

2,6 
2,9 
3,3 
4,0 

0,12 
0,15 
0,17 
0,24 

Sais soluveis 
(extrato 1 :5) 

Ca++lMg .. j K•l Na• HCQ,-

--mE/tOOg--
co,· 

2,57 1,74 2,08 
2,29 1,63 2,49 
2,15 1,60 2,90 
2,11 1,65 3,61 

so.· 

100AI"' 
---
S+AJ++• 

o 
13 
63 
50 
60 

p 
ass1· 
miJá-
vel 

ppm 

28 
2 
1 
1 
1 

3.4.3.8 - Podzólico Vermelho-Amarelo álico latossólico 

Equiv 
de 

um1· 
da de 

% 

10 
9 

18 
19 
14 

Os solos desta classe apresentam-se com caracteri'sticas intermediárias 
para Latossolo, possuem pequena diferenciação entre os horizontes e 
fraco desenvolvimento de estrutura. No entanto, apresentam alto 
grau de floculação, alta relação textura! e a relação silte/argila e ativi
dade de argila possuem valores um pouco mais elevados do que os 
admitidos para Latossolos 
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Quimicamente, possuem saturação com alumi'nio com valores su
periores a 50% e baixa soma de bases 

São desenvolvidos a partir de rochas do Grupo Alto Paraguai, For
mação Puga, e estão localizados em relevo plano e suave ondulado sob 
vegetação de Savana, na unidade de mapeamento PVd3 

As suas maiores limitações para o uso são a baixa fertilidade natu
ral e a acidez nociva, que é elevada Corrigindo-se estas limitações, 
podem ser utilizados para agricultura, de maneira similar aos Podzóli
cos anteriormente descritos 

Correspondem pela "Soil Taxonomy" de 1975 ao grande grupo 
Pa/eustults. 

3.4.3.9 - Podzol Hidromórfico 

São solos minerais, com horizonte B espódico, subjacente a um hori
zonte A2 geralmente álbico e horizonte A 1 do tipo moderado. 

Possuem seqüência de horizontes A 1, A2, Bir e C, sendo n(tida a 
diferenciação entre os horizontes O horizonte B ir apresenta cores 
desde avermelhada até amarelada, evidenciando um acúmulo de óxi
dos de ferro e alumínio, havendo em alguns perfis presença de concre
ções endurecidas de ferro e/ou manganês. 

O horizonte A2 é de textura arenosa, espesso em alguns casos, 
alcançando até 120 em de profundidade. 

O horizonte C apresenta-se normalmente com cores gleizadas evi
denciando deficiência de drenagem tendo às vezes um ligeiro incre
mento de argila 

Não possuem evidência de estrutura, sendo que as partlculas apre
sentam-se como grãos simples e a textura é em todos os casos arenosa 

São formados a partir de sedimentos da Formação Pantanal, com 
maior ocorrência na região próxima do rio Taquari, denominada Nhe
colândia, que se caracteriza por apresentar um adensamento de lagoas 
("baías") e drenagens ("vazantes") (Fig. 3.11), numa paisagem única 
dentro do Pantanal Mato-Grossense, fato comprovado por Cunha 
(1981) 

São solos pobres, com baixa saturação de bases, moderadamente 
ácidos a fortemente ácidos, portanto, distróficos e às vezes álicos 

São em sua totalidade utilizados para criação extensiva de gado, 
aproveitando as pastagens naturais aí existentes, pois nesta paisagem 
ocorrem áreas extensas de campo, onde predominam gramíneas usa
das em pastoreio. 

Vale ressaltar nesta região a ocorrência de "cordilheiras", que são 
partes um pouco mais elevadas dentro da paisagem, apresentando-se 
como capões de savana, que poderiam ser aproveitadas para implanta
ção de pastagem, o que se constituiria em boa opção de manejo do 
rebanho, visto que não são áreas alagáveis, e todo o restante da região 
está sujeito a alagamentos periódicos. 

Ocupam uma área de 22 581 km 2
, equivalentes a 11,64% da Fo

lha, e correspondem na "Soíl Taxonomy" de 1975 ao grande grupo 
Tropaquods. 

PERFIL No 140 

Descrição geral: 

Data - 09/11/7 8 

Classificação- Podzol Hidromórfico A moderado textura arenosa relevo plano Tro
paquods 

Unidade de mapeamento- HP1 

Localização, município, estado e coordenadas- A 6,6 km da Fazenda Berenice em 
direção à Fazenda São Pedro Corumbá (MS) 18•49'S e 56•28'WGr Folha SE 21-Z-A 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil- Local planocom0a2%dedeclive 
e sob cobertura vegetal de savana 

Altitude - "' 1 05 m 

Litologia- Sedimentos arenosos, slltico-argilosos, argilo-arenosos e areno-conglo
meráticos semiconsolidados e inconsolidados 

Formação geológica- Formação Pantanal 

Período- Quaternário 

Material originário- Sedimentos do Quaternário 

Relevo local- Plano 

Relevo regional - Plano 



Erosão- Não aparente 

Drenagem- Mal drenado 

Vegetação primária - Savana Arbórea Densa 

Uso atual - Pastagem natural 

Descrição morfológica: 

A11 

A12 

A2 

Bir 

IICg 

0-1 O em, bruno-amarelado-escuro (1 OYR 4/4); areia tranca; grãos sim
ples; solto, não plástico e não pegajoso; transição gradual 

1 ü-30 em, bruno-amarelado (1 OYR 5/6); areia franca; grãos simples; 
solto, não plástico e não pegajoso; transição gradual 

30-70 em, bruno muito claro-acinzentado (1 OYR 7 /4); areia; grãos sim
ples; solto, não plástico e não pegajoso; transição gradual 

70-120 em, bruno-amarelado (1 OYR 5/8); areia franca; grãos simples; 
solto, não plástico e não pegajoso; transição gradual 

120-160 cm,coloração variegada constituída decinzento-brunado-cla
ro(1 OYR 6/2, úmido) eamarelo-brunado(1 OYR 6/8, úmido); areia tranca; 
grãos simples; solto, não plástico e não pegajoso 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (79 0268-0272) 

Horizonte Frações da Comp granulométrica 
amostra total % % Arg 

dis- Grau %Silte Areia persa de Terra Areia Silte 
Pro f Cal h Case fina 

fina 
0,05- Argila em floc %Arg grossa Símb >20 20-2 0,20- <o,oo água % em <2 2-0,20 0,002 mm mm mm mm 0,05 mm mm % 

mm 

A11 0-10 o o 100 33 59 5 3 1 67 
A12 -30 o o 100 34 58 5 3 2 33 
A2 -70 o o 100 37 57 5 1 1 o 
Bir -120 o o 100 30 58 6 6 5 17 
IICg -160 o o 100 29 60 7 4 4 o 

pH (1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 

Água ValorT 
(soma) 

4,5 4,2 0,1 0,09 0,04 0,2 0,1 1,2 1,5 
4,7 4,3 0,1 0,04 0,03 0,2 0,1 0,7 1,0 
5,3 5,0 0,1 0,03 0,02 0,2 0,1 0,1 0,4 
5,6 4,1 0,4 0,14 0,04 0,6 0,1 0,6 1,3 
5,0 3,7 0,2 0,13 0,03 0,4 0,3 0,5 1,2 

c 
c Ataque por H,so, (d = 1 ,47) e Si O, Si o, Al,o, N -- --(orgâ- Na,co, (5%)% -- --nico) 

% 

0,40 
0,15 
0,01 
0,04 
0,01 

Sat C/ 

% 

0,07 
0,04 
0,03 
0,03 
0,03 

Pasta 

N 

6 
4 
1 
1 
1 

sódio saturada 
(%de 
Na• 

trocá-
vel no 
valor 

n 
3 
3 
5 
3 
3 

CEdo 
extrato 
mmhos/ 

ema 
25•C 

PERFIL N • 142 

Descrição geral: 

Água 
% 

Data- 19/09/78 

At,O, R,o, 
Sio, 1 Al,o,l Fe,o,l TiO, 1 p,o, (Ki) (Kr) 

Sais sol uveis 
(extrato 1 :5) 

1 OOAI+H 
---

Ca+>,Mg+> I K•l Na• H co,- S+AI'" 
co,· so.-

--mE/100g--

33 
33 
33 
14 
43 

F e, o 

p 
8SSI· 

milá-
vel 

ppm 

2 
1 
1 
2 
5 

1,67 
1,67 
5,00 
1,00 
1,75 

Valor V 
(sat de 
bases) 

% 

13 
20 
50 
46 

3 

Equiv 
de 

caco, 
% 

Equiv 
de 

um i· 
da de 

% 

5 
3 
3 
6 
4 

Classificação- Podzol Hidromórfico A moderado textura arenosa relevo plano Tro
paquods 

Unidade de mapeamento- HP1 

Localização, município, estado e coordenadas- A 24 km da Fazenda Bocaiúva em 
direção à Fazenda Guanandi Corumbá (MS) 18•51 'Se 56•12'WGr Folha SE21-Z-A 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil -Coletado em local plano e sob 
cobertura de savana 

Altitude-"" 118m 

Litologia- Sedimentos arenosos, síltico-argilosos, argilo·arenosos e areno-conglo
meráticos semiconsolidados e inconsolidados 

Formação geológica- Formação Pantanal 

Período- Quaternário 

Material originário- Sedimentos do Quaternário 

Relevo local- Plano 

Relevo regional- Plano 

Erosão- Não aparente 

Drenagem- Mal drenado 

Vegetação primária- Savana Gramíneo-Lenhosa 

Uso atual- Pastagem natural 

Descrição morfológica: 

A1 0-20 em, bruno( 1 OYR 5/3); areia; grãos simples; solto, não plástico e não 
pegajoso; transição clara 

A2 

Bir 

20-80 em, bruno muito claro-acinzentado (1 OYR 8/4); areia; grãos sim
ples; solto, não plástico e não pegajoso; transição abrupta 

80-160 em, amarelo-brunado (1 OYR 6/8); areia; grãos simples; firme, 
não plástico e não pegajoso 

Obs: lençol freático aos 160 em 

Análises físicas e químicas lab: SNLCS (78 2359-2361) 

Horizonte Frações da Comp granulométrica 
amostra total% % Arg 

dis- Grau %Silte 
Terra Areia Areia Silte persa de 

Pro f Cal h Case fina fina 0,05- Argila em floc %Arg 
Símb >20 20-2 

grossa 
0,20- <0,002 água % em <2 2-0,20 0,002 

mm mm mm mm 0,05 mm mm % 
mm 

A1 0-20 o o 100 51 45 1 3 2 33 0,33 
A2 -80 o o 100 62 34 2 4 1 50 0,50 
Bir -140 o o 100 63 32 1 2 2 50 0,50 

pH (1:2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V 
(sat de 

Água ValorT bases) 
(soma) % 

4,6 4,2 0,1 0,05 0,04 0,2 0,1 0,9 1,2 17 
5,6 4,7 0,1 0,03 0,02 0,2 o 0,3 0,5 40 
4,7 4,2 0,1 0,02 0,01 0,1 0,1 0,6 0,8 13 

c c Ataque por H,so, (d = 1 ,47) e Si o, Si O, At,O, Equiv 
N -- -- de (orgâ- -- Na,co, (5%)% 

nico) 
% 

0,22 
0,06 
0,05 

% 

0,05 
0,04 
0,02 

N 

4 
2 
3 

Sal C/ Pasta 
SódiO saturada 
(%de 
Na• 

trocá-
vel no 
valor 
n 

3 
4 
1 

C E do 
extrato 
mmt1os/ 

ema 
25•C 

PERFIL N • 206 

Descrição geral: 

Data- 12/09/78 

Água 
% 

SiO, \ Al,o,\ Fe,o,l Tio, l p,o, 
At,O, R,Q, 
(Ki) (Kr) 

Sa1s soluve1s 
(extrato 1 .5) 

100AI·--
---

Ca++,Mg··l K•l Na• HCO,-
SOe= S+At·--

co,· 
--mE/1 OOg --

33 
o 

50 

Fe201 

p 

8SSI· 
m1lá-
vel 

ppm 

5 
3 
3 

CaCO, 
% 

EQUIV 

de 
Uffil· 

da de 
% 

2 
1 
4 

Classificação- Podzol Hidromórfico A moderado textura arenosa relevo plano Tro
paquods. 
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Unidade de mapeamento- PLd2 

Localização, município, estado e coordenadas - A 11 km do Retiro da Fazenda 
Capoeira na estrada Retiro da Fazenda Capoeira-Fazenda Santa Livrada Aquidaua
na (MS) 19°05'S e 55°26'WGr Folha SE 21-Z-D 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o pertil-Trincheira aberta em local plano 
sob cobertura de savana 

Altitude-"< 110m 

Litologia - Sedimentos arenosos, siltico-argilosos, argilo-arenosos e areno-conglo
meráticos semiconsolidados e inconsolidados 

Formação geológica- Formação Pantanal 

Período- Quaternário 

Material originário- Sedimentos do Quaternário 

Relevo local - Plano 

Relevo regional- Plano 

Erosão- Não aparente 

Drenagem- Mal drenado 

Vegetação primária- Savana Parque 

Uso atual- Pastagem natural 

Descrição mortológica: 

A 11 0-30 em, bruno-escuro (1 OYR 5/3, um ido), bruno-acinzentado-escuro 
(1 OYR 4/2, seco); areia franca; moderada pequena e média granular e 
grãos simples; macio, muito friável,não plástico e não pegajoso; transi
ção plana e gradual 

A 12 30-57 em, bruno (1 OYR 5/3 5, um ido), bruno (1 OYR 5/3, seco); areia; 
grãos simples; solto, muitofriável, não plástico e não pegajoso; transição 
plana e clara 

A2 57-92 em, cinzento-claro (1 OYR 7/2, úmido), branco (10YR 8/1, seco); 
areia; grãos simples; solto, solto, não plástico e não pegajoso; transição 
plana e abrupta 

B2ir 92-150 cm,coloraçãovariegadaconstituidadebruno-amarelado(1 OYR 
5 5/8, umido) e cinzento-claro (1 OYR 6/1, úmido); areia franca; fraca a 
moderada pequena a grande blocos angulares e blocos subangulares; 
ligeiramente duro, firme, ligeiramente plástico e não pegajoso 

Obs: trincheira com 11 O em de profundidade, usou-se trado de caneco entre 11 O e 
170 em de profundidade; 
lençol freático a 160 em de profundidade; 
penetrações do horizonte A2 ao longo do horizonte B2ir; 
horizonte C (150-170 em+) não foi descrito e coletado por não ser possível retirar 
o material com o trado 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (78 2102-21 05) 

Horizonte 

Símb 
Pro f 
em 

A11 0-30 
A12 -57 
A2 -92 
B2ir -150 

pH (1:2,5) 

Água 

5,7 
5,0 
5,8 
5,3 

c 
(orgã-
nico) 

% 

0,26 
0,10 
0,02 
0,03 

4,1 
4,2 
4,6 
3,7 

N 
% 

0,03 
0,02 
0,01 
0,01 

Frações da Comp granulométrica 
amostra total % % Arg 

dis- Grau %Silte 
Terra Areia 

Areia 
Silte persa de 

Cal h Case fina fina 0,05- Argila em floc %Arg >20 20-2 
grossa 0,20- <0,002 água % <2 2-0,20 0,002 

mm mm mm mm 
0,05 mm mm % 
mm 

o o 100 56 39 3 2 1 50 1,50 
o o 100 48 45 5 2 1 50 2,50 
o o 100 59 39 1 1 1 o 1,00 
o o 100 51 36 3 10 8 20 0,30 

Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V 

0,2 0,04 0,04 0,3 
0,1 0,02 0,04 0,2 
0,1 0,01 0,02 0,1 
0,3 0,07 0,04 0,4 

c Ataque por H.so, (d = 1,47) e 
Na.co, (5%)% --

N 
sio,j Al.o,j Fe,o,j TiO, j p,o, 

9 
5 
2 
3 

(sat de 
ValorT bases) 
(soma) % 

0,3 1,2 1,8 17 
0,2 0,8 1,2 17 
o 0,3 1,3 8 

0,5 0,8 1,7 24 

Sio, s;o, Equiv 
-- -- AI,O, 

de 
Al.o, R.o, caco, 
(Ki) (Kr) 

Fe,o, 
% 
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Sat c/ 
sódio 
(%de 
Na' 

trocá-
vel no 
valor 
n 

2 
3 
2 
2 

Pasta Sa1s soluve1s 
saturada (extrato 1 :5) 

Ca++IMg" I K' I Na' 
CEdo 
extrato 
mmhos/ 

Água H co; 
% 

--mE/1 OOg --
co,· 

em a 
25°C 

3 4.3.10- Brunizém Avermelhado 

so.· 

100AI'" 
---
S+AI'" 

50 
50 
o 

56 

p 
3SSI-

mil á-
vel 

ppm 

1 
1 
1 
2 

EQUIV 

de 
um1-
da de 

% 

2 
2 
1 
7 

Embora sua ocorrência seja pequena, esta classe de solo tem um gran
de potencial agrícola e é encontrada mais expressivamente a sudeste, nas 
proximidades de Corumbá, sobre rochas pré-cambrianas. 

Tem como principais características a presença de um horizonte A 
chernozêmico sobrejacente a um horizonte B textura! e valorT, após 
correção para carbono, superior a 24 mE/100 g de argila, o que evi
dencia dominância de argila de atividade alta. 

São solos minerais, bem drenados, profundos, com saturação e 
soma de bases elevadas, o que caracteriza solos férteis, com boa reser
va de nutrientes minerais, necessários ao desenvolvimento dos vege
tais. Apresentam horizontes bem diferenciados, sendo o horizonte A 
na maioria das vezes com menor conteúdo de argila que o Bt e a 
transição entre os mesmos geralmente plana e clara 

Tanto química quanto fisicamente são amplamente favoráveis ao 
uso agrícola, excetuando-se os que ocorrem em pequena mancha ao 
norte da área na unidade de mapeamento BV3, que apresentam textu
ra cascalhenta, característica desfavorável ao aproveitamento pleno 
destes solos. Apesar de terem uma capacidade de retenção de um idade 
relativamente boa, a viabilidade econômica de implantação da irriga
ção deve ser estudada, visando a suprir as possíveis deficiências h (dri
cas no período seco. 

São favoráveis para a utilização com qualquer tipo de cultura cli
maticamente adaptada. Culturas de café, milho, soja e cana-de-açúcar, 
principalmente, são opções economicamente viáveis neste tipo de so
lo. 

Ocupam um total de aproximadamente 909 km2
, equivalentes a 

0,47% da área total, estando correlacionados tentativamente na "Soil 
Taxonomy" de 1975 ao grande grupo Argiustolls. 

PERFIL No 171 

Descrição geral: 

Data- 13/11/78 

Classificação- Brunizém Avermelhado textura argilosa relevo suave ondulado Ar
gíustolls 

Unidade de mapeamento - BV2 

Localização, município, estado e coordenadas- A 11 ,7 km de Corumbá, em direção ao 
Morro do Urucum Ladário (MS) 19°06'S e 57°35'WGr Folha SE21-Y-D 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil- Local com 3% de declive e sob 
cobertura de floresta 

Altitude-"' 250m 

Litologia- Calcários calciferos negros, tolhe lhos, siltitos e arenitos calciferos 

Formação geológica- Formação Tamengo Grupo Corumbá 

Período- Pré-Cambriano 

Material originário- Produto da decomposição de calcários 

Relevo local- Suave ondulado 

Relevo regional- Suave ondulado 

Erosão- Não aparente 

Drenagem- Bem drenado 

Vegetação primária- Floresta Estacionai Decidual 

Uso atual ~ Reserva Florestal 



Descrição morfológica: 

A 1 0·25 em, bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/2); franco-argiloso; forte 
pequena média a grande granular e blocos subangulares; friável, plás· 
tico e pegajoso; transição clara 

A3 25-40 em, bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/3); argila; forte pequena 
média e grande blocos angulares e subangulares; friável, plástico e 
pegajoso; transição clara 

81 40-55 em, bruno-avermelhado (5YR 4/3); argila; forte pequena média e 
grande blocos angulares e subangu lares;cerosidade abundante e forte; 
friável, plástico e pegajoso; transição gradual 

82t 55-80 em, bruno-avermelhado (5YR 4/3); argila; forte pequena média e 
grande blocos angulares e subangulares; cerosidade abundante e forte; 
friável, plástico e pegajoso; transição gradual 

83 80-100 em, vermelho-amarelado(5YR 4/6); argila; moderada pequena e 
média blocos subangulares; friável, plástico e pegajoso 

C 100 em•, concreções de calcário 

Obs: apresenta forte efervescência com HCI a frio nos horizontes 82t e 83 

Análises físicas e químicas Lab· SNLCS(790177-0181) 

Horizonte Frações da Comp granulométrica 
amostra total % % Arg 

Pro f Cal h 
Simb >20 

em 
mm 

A1 0-25 o 
A3 -40 o 
81 ·55 o 
82t -80 o 
83 -100 o 

pH (1:2,5) 

7,9 7,2 36,0 
7,8 6,9 35,6 
7,7 6,8 34,9 
8,0 7,0 36,4 
8,2 7,2 31,9 

c 
c (orgâ- N --nico) % N % 

1,82 0,19 10 
1,09 0,18 6 
0,96 0,18 5 
0,73 0,14 5 
0,60 0,12 5 

Sat c/ Pasta 
sódio saturada 
(%de 
Na• C E do 

trocá· extrato 
vel no mmhos/ 

Água 

valor em a % 

n 25•C 

dis- Grau ~Sine 
Terra Areia 

Areia 
Silte persa de 

Case fina fina 0,05- Argila em floc %Arg 20-2 
grossa 

0,2D- <0,002 água % <2 2-0,20 0,002 
mm mm mm 0,05 mm mm % 

mm 

o 100 24 9 28 39 36 8 0,72 
o 100 25 8 26 41 38 7 0,63 
o 100 25 9 26 40 38 5 0,65 
3 97 23 9 24 44 37 16 0,55 
5 95 20 7 28 45 40 11 0,62 

Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V 
(sat de 

ValorT bases) 
(soma) % 

3,0 0,32 0,12 39,4 o o 39,4 100 
3,2 0,27 0,10 39,2 o o 39,2 100 
3,9 0,18 0,13 39,1 o o 39,1 100 
1,9 0,06 0,12 38,5 o o 38,5 100 
1,8 0,06 0,11 33,9 o o 33,9 100 

Ataque por H,so, (d = 1 ,47) e Si O, Si o, AI,Q, Equiv 
Na,co, (5%)% -- -- de 

Sio,l AhO'I Fe,o,l TiO' I p,o, 
AbO, R,Q, 

Fe203 caco, 
(Ki) (Kr) % 

14,4 10,5 5,2 0,28 2,33 1,77 3,17 
22,8 11,4 6,0 0,31 3,40 2,55 2,98 
22,1 12,1 6,7 0,29 3,11 2,29 2,83 
21,1 11,1 6,1 0,27 3,23 2,39 2,86 
18,1 7,8 4,9 0,23 3,94 2,82 2,50 

SaiS SOIUV81S 

(extrato 1 5) p EQUIV 

100AI'" ass1- de 
--- mrlá· Uffil· 

Ca",Mg"' K•l Na' HCQ,- so.· S+AI''' vai da de 
co,· % --mE/100g --

o 
o 
o 
o 
o 

ppm 

8 
6 
9 
1 
1 

29 
30 
29 
27 
26 

3.4.3.11 - Planossolo álico, distrófico e eutrófico 

Os solos desta classe se caracterizam por apresentar seqüência de hori
zontes A 1, A2, Bt e C, sendo a transição do horizonte A para o Bt 
abrúptica. O horizonte A 1 é moderado, o horizonte A2 é de textura 
arenosa, a estrutura não é desenvolvida apresentando-se em grãos sim
ples e o horizonte Bt apresenta-se com um acúmulo acentuado de 
argila, sendo sua estrutura desenvolvida em blocos subangulares e ma
ciça. 

São solos típicos de relevo plano e áreas rebaixadas, evidenciados 
por um hidromorfismo acentuado, tendo cores predominantemente 

no matiz 10YR com croma menor que 2, evidenciando a deficiência 
de drenagem 

A textura predominante é arenosa/média, também sendo encon
trados solos com textura arenosa/argilosa, média/argilosa e muito argi
losa. Em alguns casos apresentam caráter plíntico e concrecionário, 
tendo sido sempre constatada a presença de mosqueados 

O horizonte A2 apresenta-se espesso, alcançando até 110 em de 
profundidade, contribuindo para limitar o aproveitamento do solo, 
pois sofre uma lavagem excessiva dos nutrientes que possui 

Apresentam-se com argilas de atividade alta ou baixa Os distrófi
cos e álicos com atividade baixa (inferior a 24 mE/100 g de argila após 
correção para carbono), e os eutróficos com argilas de atividade alta 
(superior a 24 mE/100 g de argila após correção para carbono). 

A saturação de bases é superior a 50% nos solos eutróficos, inferior 
a 50% nos distróficos e a saturação com alum(nio superior a 50% nos 
álicos. Os eutróficos apresentam boa disponibilidade de nutrientes 
para as plantas, sendo na sua totalidade utilizados com pastagem natu
ral, ficando outro tipo de utilização, como culturas de ciclo curto, 
sujeito a uma severa observação da época de plantio e colheita, para 
que não coincidam com a época das chuvas Os distróficos e álicos por 
sua vez refletem pouca disponibilidade de nutrientes e acidez nociva, 
fatores que aliados ao problema da drenagem imperfeita acentuam 
suas limitações, ficando seu uso restrito à pastagem natural. Práticas 
simples como controle de ervas daninhas, divisão de pastagens e um 
manejo adequado do rebanho podem contribuir para um melhor apro
veitamento desses pastos. 

É um dos solos de maior ocorrência na área: os eutróficos ocupam 
17.329 km', equivalentes a 8,9% da área e os distróficos e álicos 
ocupam 13 281 km', equivalentes a 6,8% da Folha e correspondem 
pela "Soil Taxonomy" de 1975 aos grandes grupos Albaqualfs e 
Albaquults 

PERFIL N• 131 

Descrição geral: 

Data - 09/08/7 8 

Classificação - Planossolo eutrófico argila de atividade alta A moderado textura 
arenosa/média relevo plano Albaqualfs 

Unidade de mapeamento- PLe6 

Localização, município, estado e coordenadas- Fazenda 8aguari Corumbá (MS) 
18•34'Se57•12'WGr FolhaSE21-Y·B 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil- Local com menos de 1% de 
declive e sob cobertura de savana 

Altitude-"' 87 m 

Litologia- Sedimentos arenosos, siltico-argilosos, argila-arenosos e areno-conglo
meráticos semiconsolidados e inconsolidados 

Formação geológica- Formação Pantanal 

Período- Quaternário 

Material originário- Sedimentos do Quaternário 

Relevo local- Plano 

Relevo regional- Plano 

Erosão - Não aparente 

Drenagem - Mal drenado 

Vegetação primária- Savana Arbórea Densa 

Uso atual - Pastagem natural 

Descrição morfológica: 

A11 

A12 

A21 

A22 

0·20 em, bruno-acinzentado muito escuro (1 OYR 3/2); areia; grãos sim· 
pies; solto, não plástico e não pegajoso; transição gradual 

20-40 em, bruno-escuro (1 OYR 3/3); areia; grãos simples; solto, não 
plástico e não pegajoso; transição clara 

40-70 em, bruno-claro-acinzentado (1 OYR 6/3); areia; grãos simples; 
solto, não plástico e não pegajoso; transição gradual 

70-11 O em, bruno muito claro-acinzentado (1 OYR 7/3, úmido), mos· 
queadocomum, pequeno e difuso, amarelo-brunado (1 OYR 6/6, úmido); 
areia; grãos simples; solto, não plástico e não pegajoso; transição 
abrupta 
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B21tg 

B22tg 

IIC 

110-130 cm,bruno-acinzentado(10YR 5/2,úmido),mosqueadopouco, 
pequeno e proeminente, vermelho-amarelado(5YR 5/6, úmido); franco
arenoso; forte média blocos subangulares; cerosidade abundante e 
forte; friável, plástico e pegajoso; transição gradual 

130-160 em, cinzento (1 OYR 5/1, úmido), mosqueado comum, pequeno 
e proeminente, vermelho-amarelado (5YR 5/6, úmido); franco-argilo
arenoso; forte média blocos subangulares; cerosidade abundante e 
forte; firme, plástico e pegajoso; transição abrupta 

160-180 em, bruno muito claro-acinzentado (1 OYR 8/3); areia, grãos 
simples; solto, não plástico e não pegajoso 

Obs: presença de concreções ferruginosas raras e pequenas no horizonte B21 tg 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (79 0096-01 02) 

Horizonte Frações da Comp granulométrica 
amostra total % % Arg 

dis- Grau %Sine 
Terra Areia 

Areia 
Silte persa de 

Prol Cal h Case fina 
fina 

0,05- Argila em floc %Arg Símb >20 20-2 
grossa 

0,20- <0,002 água % em <2 2-0,20 0,002 
mm mm mm mm 

0,05 
mm mm % 

mm 

A11 0-20 o o 100 5 84 6 5 4 20 1,20 
A12 -40 o o 100 8 80 7 5 5 o 1.40 
A21 -70 o o 100 5 89 2 4 3 25 0,50 
A22 -110 o o 100 1 90 5 4 3 25 1,25 
B21tg -130 o o 100 2 62 17 19 18 5 0,89 
B22tg -160 o o 100 6 50 12 32 26 19 0,38 
IIC -180 o o 100 16 78 3 3 3 o 1,00 

pH (1:2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V 
(sal de 

Água ValorT bases) 
(soma) % 

6,3 5,9 4,0 0,3 0,25 0,05 4,6 o 0,8 5.4 85 
6,9 6,0 2,3 0,6 0,28 0,04 3,2 o 0,3 3,5 91 
7,0 5,7 1,4 0.4 0,36 0,01 2,2 o o 2,2 100 
7,3 5,9 1,5 0,3 0.43 0,03 2,3 o o 2,3 100 
8,1 6.4 5,6 1,6 2.26 0,30 9,8 o o 9,8 100 
8,2 6,8 7,0 2,1 3,23 0,53 12,9 o o 12,9 100 
8,2 6,9 0,6 0,25 0,06 0,9 o o 0,9 100 

c 
c 

Ataque por H,so. (d = 1.47) e si o, Si02 AI,Oa Equiv 
(orgâ- N -- Na,co, (5%)% de 
nico) % N 

SiO,I Ai20al Fe,o,l Tio, I P,o, 
AI,Oa R,Q, 

Fe20a 
caco, 

% (Ki) (Kr) % 

0,52 
0,15 
0,08 
0,05 
0,18 
0.22 
0,04 

Sat c/ 
sódio 
(%de 
Na• 

trocá· 
vel no 
valor 
n 

0,07 
0,06 
0,04 
0,03 
0,07 
0,05 
0,05 

7 
3 
2 
2 
3 
4 
1 

Pasta 
saturada 

CEdo 
extrato 
mmhos/ Água 

ema % 

25°C 

PERFIL No 189 

Descrição geral: 

Data-10/11/78 

Sa1s soluve1s 
(extrato 1 :5) 

Ca••IMg•• I K• I Na• H co,· 

--mE/1 OOg --
co,- so,= 

100AI ... 
---
S+AI•H 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

p 
8SSI-

milá-
vel 

ppm 

25 
6 
5 

13 
23 
28 

7 

EQUIV 
de 

um1-
da de 

% 

4 
4 
2 
3 

15 
21 

2 

Classificação - Planossolo eutrófico argila de atividade alta A moderado textura 
arenosa/média relevo plano Albaqualfs 

Unidade de mapeamento- PLe5 

Localização, município, estado e coordenadas- A 1 km da Fazenda São Bento na 
estrada Fazenda São Bento-Fazenda Fátima Corumbá (MS) 19°30'S e 56o59'WGr 
Folha SE 21-Z-C 
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Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil- Local com O a 1% de declive e sob 
cobertura de savana 

Altitude - "' 90 m 

Litologia- Sedimentos arenosos, síltico-argilosos, argila-arenosos e areno-conglo
meráticos semiconsolidados e inconsolidados 

Formação geológica- Formação Pantanal 

Período- Quaternário 

Material originário- Sedimentos do Quaternário 

Relevo local- Plano 

Relevo regional- Plano 

Erosão- Não aparente 

Drenagem- Mal drenado 

Vegetação primária- Savana Gramíneo-Lenhosa 

Uso atual- Pastagem natural 

Descrição morfológica: 

A1 

A2 

B21tg 

B22tg 

0-5 em, bruno (1 OYR 5/3); areia franca; grãos simples; solto, solto, não 
plástico e não pegajoso; transição gradual 

5-30 em, bruno-amarelado (1 OYR 5/4); areia; grãos simples; solto, solto, 
não plástico e não pegajoso; transição abrupta 

3D-100cm, cinzento-brunado-claro (10YR 6/2, úmido), mosqueado 
abundante, pequeno e distinto, bruno-amarelado (1 OYR 6/4, úmido) e 
amarelo-brunado (1 OYR 6/8, úmido); franco-arenoso; muito duro, firme, 
ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição difusa 

100-160 em, cinzento-claro (1 OYR 7/2, úmido), mosqueado comum, 
pequeno e distinto, bru11o-amarelado (1 OYR 5/6, úmido); franco-areno
so; extremamente duro, muito firme, ligeiramente plástico e ligeiramen-
te pegajoso 

Obs: perfil coletado com trado de caneco, não sendo possível observar estrutura e 
cerosidade no horizonte B 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (79 0221-0224) 

Horizonte 
Frações da Comp granulométrica 

amostra total % % Arg 
dis- GraL %Sine 

Terra Areia Areia Silte persa de 

Prol Cal h Case fina grossa fina 0,05- Argila em floc %Arg 
Símb em 

>20 20-2 <2 2-0,20 0,20- 0,002 <0,002 água % 
mm mm mm mm 0,05 mm mm % 

mm 

A1 0-5 o o 100 17 69 8 6 6 o 1,33 
A2 -30 o o 100 22 67 6 5 3 40 1.20 
B21tg -100 o o 100 15 58 13 14 10 29 0,93 
B22tg -160 o o 100 15 57 13 15 11 27 0,87 

pH(1:2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V 

Água 

4,7 
4,6 
5.3 
6,1 

c 
(orgâ-
nico) 

% 

0,65 
0.20 
0,11 
0,04 

Sat C/ 
sódio 
(%de 
Na• 

trocá-
vel no 
valor 
n 
1 
2 
1 
1 

3,9 1,0 0,1 0,16 0,03 1,3 
3,9 0,6 0,11 0,03 0,7 
4,3 3,0 0,2 0,16 0,06 3.4 
4,3 6,3 0,6 0,19 0,07 7,2 

c 
Ataque por H,so. (d = 1.47) e 

N -- Na,COa (5%)% 
% N 

Si021 AbOal Fe20al Ti02 I p,Q, 

0,10 
0,05 
0,04 
0,04 

7 
4 
3 
1 

Pasta 
saturada 

CEdo 
extrato 

Sais soluve1s 
(extrato 1 :5) 

(sat de 
Valor T bases) 
(soma) % 

0,3 1,5 3,1 42 
0.4 0,7 1,8 39 
1,8 1.4 6,6 52 
o 0,6 7,8 92 

si o, Si o, AI,Oa Equiv 
-- -- de 
AI,Oa R,Q, 

Fe20a CaCOa 
(Ki) (Kr) % 

p Equiv 
100AI"' 8SSI- de 
--- m1lá· um1-

Ca"IMg"l K• I Na• Água H co; S+AI'" vel da de 
mmhos/ % co,- so.- ppm % 

em a --mE/100g--
25°C 

19 
36 
35 
o 

4 
2 
1 
1 

4 
4 

11 
14 



PERFIL No 195 

Descrição geral: 

Data- 22/08/80 

Classificação - Planossolo eutrófico argila de atividade alta A moderado textura 
arenosa/média relevo plano Albaqualfs 

Unidade de mapeamento- PLe2 

Localização, município, estado e coordenadas- A 7 km do Retiro Estrela em direção à 
Fazenda Costa Rica Aquídauana (MS) 15°41 'Se 56°03'WGr Folha SE21-Z-C 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil- Coletado em local com 1% de 
declive e sob cobertura de savana 

Altitude-"' 100m 

Lítología - Sedimentos arenosos, síltico-argilosos, argila-arenosos e areno-conglo
meráticos semiconsolidados e inconsolidados 

Formação geológica- Formação Pantanal 

Período- Quaternário 

Material originário- Sedimentos do Quaternário 

Relevo local - Plano 

Relevo regional- Plano 

Erosão- Não aparente 

Drenagem- Mal drenado 

Vegetação primária- Savana Parque 

Uso atual - Pastagem natural 

Descrição morfológica: 

A1 0-1 o em, bruno-escuro (1 OYR 3/3); areia; grãos simples; solto, solto, não 
plástico e não pegajoso; transição clara 

A2 

B21tg 

B22tg 

10-50 em, bruno-acinzentado (1 OYR 5/2); areia; grãos simples; solto, 
solto, não plástico e não pegajoso; transição abrupta 

50-11 o em, cinzento (1 OYR 5/1, umido), mosqueado comum, médio e 
distinto,bruno-amarelado(1 OYR 5/6, úmido); argila arenosa; multo duro, 
multo firme, plástico e pegajoso; transição gradual 

110-160 em, cinzento (1 OYR 6/1, um ido), mosqueado comum, médio e 
grande e distinto, bruno-amarelado (1 OYR 5/8, umído); argila arenosa; 
multo duro, muito firme, plástico e pegajoso 

Obs: ocorrência de 2 a 5% de plíntita no B22tg e poucas concreções de ferro e 
manganês; 
perfil coletado com Irado de caneco, não sendo possível observar estrutura e 
cerosidade no horizonte B 

Análises físicas e químicas 

Horizonte 

Símb 

A1 
A2 
B21tg 
B22tg 

Prol 
em 

0-10 
-50 
-110 
-160 

Cal h 
20-2 
em 

o 
o 
o 
o 

Case 
2-Q,2 
em 

o 
o 
o 
o 

Granulometria% 

Areia Sílte 
muito 

Areia 
muito 

grossa 
2-1 
mm 

0,4 
0,3 
0,2 
0,8 

Argila 
fina 0,05- 0,02- <0,002 

0,1-Q,05 
mm 

23,4 
12,1 
15,2 
18,0 

0,002 
mm 

18,5 
14,0 
22,1 
19,9 

0,002 
mm 

7,5 
4,0 
6,1 
6,6 

mm 

3,7 
2,5 

26,8 
29,4 

Lab: SUDESUL (08 708-08 711) 

Granulometria% 

Areia grossa 

1-0,5 
mm 

2,8 
3,4 
3,3 
1,5 

Argila 
nat 
% 

1,5 
0,9 

17,2 
20,4 

2-Q,2 
mm 

26,8 
39,6 
17,7 
12,1 

Grau 
de fio-

culação 
% 

59,4 
64,0 
35,8 
30,6 

Areia 
média 
0,5-
0,25 
mm 

17,8 
22,5 

9,7 
6,4 

Silte 
(0,05-
0,002) 

Argila 

5,00 
5,60 
0,82 
0,68 

0,25-
0,1 
mm 

33,4 
45,2 
22,7 
24,0 

Areia fina 

0,2-
0,02 
mm 

62,0 
53,9 
49,4 
51,9 

0,2-
0,05 
mm 

51,0 
43,9 
33,4 
38,6 

Ataque por H,so,% 

Si o, 

5,07 
2,99 

14,26 
17,37 

AI,Q, 

1,28 
0,61 
7,31 
7,66 

Fe20J 

1,24 
0,78 
3,78 
6,23 

AI,Q, Garbo- pH (1:1) c N MO Ki Kr -- natos 
% % % C/N 

Fe,Q, % H,Q I KCI 

6,73 4,16 1,03 o 5,1 4,5 0,8 0,08 1,38 10 
8,33 4,59 0,78 o 5,5 4,5 0,2 0,04 0,34 5 
3,32 2,49 0,93 23 7,1 5,9 0,1 0,03 0,17 3 
3,85 2,54 0,23 12 6,5 5,1 0,1 0,02 0,17 5 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Ca+2 

NH· I KCI OAc 

1,58 
0,70 
9,26 

10,27 

1,12 
0,38 
8,08 
9,60 

Mg+2 

NH. I KCI 
OAc 

0,22 
0,10 
2,70 
4,78 

0,18 
0,06 
2,50 
3,80 

K• 

NH•I HCI OAc 

0,13 
0,04 
0,16 
0,16 

0,13 
0,05 
0,12 
0,11 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Al+ 3 

KCI 

0,1 
0,2 
o 
o 

Acidez 
trocável 

pH81 pH7 

3,02 
1,02 
0,23 
0,38 

1,71 
0,67 
0,06 
0,04 

PERFIL No 104 

Descrição geral: 

Data- 08/11/78 

T 

pH81 pH7 

5,01 
1,88 

12,87 
16,07 

3,70 
1,53 

12,70 
15,73 

T 
Mal 

coloidal 

pH8 I pH7 

135 
75 
48 
55 

100 
61 
47 
54 

Na• S1 

NH. I HCI NH, 
OAc OAc 

0,06 
0,02 
0,52 
0,48 

v 
% 

0,07 
0,02 
0,40 
0,44 

1,99 
0,86 

12,64 
15,69 

100 AI•' 
---
AI•'+S1 

pH81 pH7 

40 
46 
98 
98 

54 
56 

100 
100 

4 
18 
o 
o 

S2 

KCI e 
HCI 

1,50 
0,51 

11,10 
13,95 

100 AI•' 
---
AI• 3 +S2 

6 
28 

6 
6 

Classificação - Planossolo eutrófico argila de atividade baixa A moderado textura 
arenosa/média relevo plano Albaqualfs 

Unidade de mapeamento- PLe8 

Localização, município, estado e coordenadas- Fazenda São Jorge Corumbá (MS) 
17°37'S e 56°52'WGr Folha SE 21-X-C 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil- Local com menos de 1% de 
declive e sob cobertura de savana 

Altitude-"" 100 m 

Utologia - Sedimentos arenosos, siltico-argilosos, argila-arenosos e areno-conglo· 
meráticos semiconsolidados e inconsolidados 

Formação geológica- Formação Pantanal 

Período- Quaternário 

Material originário- Sedimentos do Quaternário 

Relevo local- Plano 

Relevo regional- Plano 

Erosão- Não aparente 

Drenagem- Mal drenado 

Vegetação primária- Savana Arbórea Densa 

Uso atual- Pastagem natural 

Descrição morfológica: 

A1 0-20 em, bruno-acinzentado (1 OYR 5/2); areia; grãos simples; solto, não 
plástico e não pegajoso; transição clara 

A2 

B21tg 

20-11 O em, bruno muito claro-acinzentado (1 OYR 8/3); areia; grãos 
simples; solto, não plástico e não pegajoso; transição abrupta 

110-130cm, cinzento-claro (10YR l/2, umido), mosqueado comum, 
pequeno e proeminente, bruno forte (7 5YR 5/6, úmido); areia franca; 
muito firme, ligeiramente plástico e não pegajoso; transição gradual 

PEDOLOGIA/251 



B22tg 130·150 em, cinzento-claro (1 OYR 7/2, úmido), mosqueado abundante, 
pequeno a médio e proeminente, bruno forte (7 5YR 5/6, úmido); franco
arenoso; muito firme, ligeiramente plástico e não pegajoso 

Obs: perfil coletado com Irado de caneco, não sendo possível observar estrutura e 
cerosidade do horizonte Btg 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS(790107·0110) 

Horizonte 
Frações da Comp granulométrica 

Símb 

A1 
A2 
B21tg 
B22tg 

Prol 
em 

0·20 
·110 
·130 
·150 

amostra total % 

Cal h 
>20 
mm 

o 
o 
o 
o 

Case 
20·2 
mm 

o 
o 
o 
o 

Terra 
fina 
<2 
mm 

100 
100 
100 
100 

Areia 
grossa 
2·0,20 

mm 

17 
17 
16 
16 

% 

Areia 
fina 

0,2ü-
0,05 
mm 

75 
75 
65 
63 

Silte 
0,05· 
0,002 
mm 

4 
4 
7 
6 

Argila 
<0,002 

mm 

4 
4 

12 
15 

Arg 
dis· Grau 

%Sitte 
persa de 

em floc %Arg 
água % 

% 

4 o 1,00 
4 o 1,00 

11 8 0,58 
15 o 0,40 

pH (1:2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V 
----~----~----.-----.-----~---r-----.---,--~r-----l(sat de 

5,4 
6,5 
6,4 
6,6 

c 
(orgâ· 
nico) 

% 

0,30 
0,04 
0,06 
0,06 

Sat c/ 
SódiO 
(%de 
Na• 

trocá· 

4,8 1,2 0,1 0,11 0,02 1,4 
5,5 0,2 0,10 0,02 0,3 
4,6 0,7 0,32 0,08 1,1 
4,8 1,6 0,3 0,39 0,02 2,3 

c 
Ataque por H,so. (d = 1 ,47) e 

N Na,co, (5%)% ---% N 
SiO, I Ai20al Fe,o,, TiO, I p,o, 

0,12 
0,05 
0,05 
0,05 

Pasta 

3 
1 
1 
1 

saturada 

C E do 
extrato 

Sats soluvets 
(extrato 1 5) 

Valor T bases) 
(soma) % 

o 1,3 2,7 52 
o 0,3 0,6 50 
o 0,6 1,7 65 
o 0,6 2,9 79 

Si o, si o, 
A bOa 

Equiv 
--- -- de 
AI20a R,Q, 

Fe,Oa caco, 
(Ki) (Kr) % 

p Equtv 
100AI"" asst- de 
------ mil á· um1 

Ca",Mg"' K·l Na• 
vel no mrnhos/ 

Água H co,-
so. = 

S+AI'" vel da de 
% co,· % valor 

n 

1 
3 
5 
1 

em a 
25•C 

PERFIL N • 137 

Descrição geral: 

Data- 10/11/78 

--mE/100g ----

o 
o 
o 
o 

ppm 

7 
2 

10 
23 

3 
1 
6 

10 

Classificação- Planossolo eutrófico argila de atividade baixa textura arenosa/média 
relevo plano Albaqualfs. 

Unidade de mapeamento- PLe8 

Localização, município, estado e coordenadas - A 6,2 km da Fazenda Lourdes na 
estrada Fazenda Lourdes-Fazenda Providência Corumbá(MS) 18•40'Se56•48'WGr 
Folha SE.21·Z·A 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Local com menos de 1% de 
declive e sob cobertura de savana 

Altitude- e. 100m 

Litologia - Sedimentos arenosos, síltico-argilosos, argila-arenosos e areno·conglo
meráticos semiconsolidados e inconsolidados 

Formação geológica- Formação Pantanal 

Período- Quaternário 

Material originário- Sedimentos do Quaternário 

252/PE DOLOGIA 

Relevo local - Plano 

Relevo regional- Plano 

Erosão- Não aparente 

Drenagem- Mal drenado 

Vegetação primária- Savana Parque 

Uso atual - Pastagem natural 

Descrição morfológica: 

A1 

A2 

B21tg 

822tg 

BCg 

0·10cm, bruno-escuro (10YR 3/3); areia franca; grãos simples; solto, 
não plástico e não pegajoso; transição clara 

1 0·50 em, bruno-claro-acinzentado (1 OYR 6/3); areia franca; grãos sim· 
pies; solto, não plástico e não pegajoso; transição abrupta 

50·90 em, cinzento (1 OYR 5/1, um ido), mosqueado comum, pequeno e 
proeminente, bruno (7 5YR 5/8, um ido); franco-argilo·arenoso; muito 
duro, muito firme, plástico e pegajoso; transição gradual 

90·140 em, cinzento ( 1 OYR 5/1 , um ido), mosqueado comum, pequeno a 
médio e proeminente, vermelho-amarelado (7 5YR 6/8, úmido); franco· 
argilo-arenoso; muito duro, muito firme, plástico e pegajoso; transição 
gradual 

140·160 em, cinzento-claro (1 OYR 6/1, úmido), mosqueado abundante, 
pequeno a médio e proeminente, vermelho-amarelado(7 5YR 6/8, úmi· 
do); franco-arenoso; duro, firme, plástico e pegajoso 

Obs: perfil coletado com Irado de caneco, não sendo possível observar estrutura e 
cerosidade nos horizontes Btg e BCg 

Análises físicas e químicas Labc SNLCS (79 0263·0267) 

Horizonte 
Frações da Comp granulométrica 

amostra total% % Arg 
dis· Grau %Silte 

Terra Areia Areia Silte persa de 

Prol Cal h Case fina 
fina 0,05· Argil~2 em floc %Arg 

Símb >20 20·2 
grossa 0,20- <0,00 água % 

em 
mm mm 

<2 2-0,20 
0,05 

0,002 
mm % 

mm mm mm 
mm 

A1 0·10 o o 100 30 54 12 4 3 25 3,00 
A2 -50 o o 100 18 64 15 3 3 o 5,00 
821tg ·90 o o 100 9 53 15 23 19 17 0,65 
B22tg -140 o o 100 8 50 15 27 26 4 0,56 
BCg -160 o o 100 5 59 16 20 18 10 0,80 

pH(1:2,5) Complexo sortivo mE/100g Valor V 

Água 

4,2 
5,1 
5,8 
6,0 
5,7 

c 
(orgâ-
nico) 

% 

0,90 
0,05 
0,17 
0,10 
0,07 

Sat c/ 
sódio 
(%de 
Na• 

trocá· 
vel no 
valor 

n 

<1 
4 
1 
1 
1 

3,9 1,0 
4,4 0,1 
4,0 2,4 
4,3 3,4 
4,1 2,3 

N 
c 

----
% N 

0,10 9 
0,03 2 
0,06 3 
0,05 2 
0,03 2 

Pasta 
saturada 

CEdo 
extrato 
mmhos/ 

Água 
% 

ema 
25•C 

(sat de 
ValorT bases) 
(soma) % 

0,3 0,22 0,02 1,5 0,2 3,1 4,8 31 
0,05 0,02 0,2 o 0,3 0,5 40 

1,0 0,25 0,08 3,7 0,9 1,3 5,9 63 
1,3 0,32 0,09 5,1 0,1 1,1 6,3 81 
0,7 0,28 0,06 3,3 0,1 1,0 4,4 75 

Ataque por H,so. (d = 1 .47) e Si O, Si o, AI,O> Equiv 
Na,co, (5%)% --- --- de 

sio, I Al,o, I Fe,o, I Tio, I p,o, 
A!,O, R,Q, Fe,o, eaco, 
(Ki) (Kr) % 

11,5 8,1 2,1 0,35 2,41 2,07 6,06 
12,4 8,3 2,4 0,38 2,54 2,14 5,43 

9,1 6,6 2,4 0,35 2,34 1,90 4,31 

Sa1s soluve1s 
(extrato 1 :5) p Equiv 

100AI'" asst- de 
------ milá· umt-

Ca",Mg"' K•l Na• H CO i so.- S+AI"' vel da de 
co,· ppm % 

---mE/1 OOg ----

12 
o 

20 
2 
3 

32 8 
2 3 
3 18 
2 20 
1 17 



PERFIL No 93 

Descrição geral: 

Data- 06/11/78 

Classificação- Planossolo álico argila de atividade baixa A moderado textura média/ 
muito argilosa Albaquults 

Unidade de mapeamento- HLa7 

Localização, município, estado e coordenadas- A 1 km a oeste do Rio Carcará no 
Retiro Carcará Poconé (Mn 17°29'S e 57°18'WGr Folha SE 21-V-C 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil- Coletado em local com 1 a 2% de 
declive e sob cobertura de savana 

Altitude - =" 95 m 

Litologia- Siltes, argilas, cascalhos Depósitos das planícies de inundações 

Formação geológica- Aluviões Atuais 

Período- Holoceno Quaternário 

Material originário- Sedimentos do Quaternário 

Relevo local- Plano 

Relevo regional- Plano 

Erosão- Não aparente 

Drenagem- Mal drenado 

Vegetação primária- Savana Gramíneo-Lenhosa 

Uso atual- Pastagem natural 

Descrição morfológica: 

A1 

A21 

A22 

B21tg 

IIB22tg 

IIB23tg 

0-15 em, bruno muito escuro (1 OYR 2 5/2, um ido) e bruno-acinzentado 
(1 OYR 5/2 5, seco); franco-siltoso; fraca pequena e média blocos suban
gulares; ligeiramente duro, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente 
pegajoso; transição clara 

15-24 em, bruno-acinzentado-escuro (1 OYR4/2 5,umido) e bruno muito 
claro-acinzentado (1 OYR 7/2 5, seco), mosqueado comum, pequeno e 
difuso, bruno-amarelado (1 OYR 5/6, úmido); franco-siltoso; fraca pe
quena blocos subangulares; duro, friável, plástico e pegajoso; transição 
clara 

24-40 em, bruno (1 OYR 4/3, um ido) e bruno-claro (1 OYR 5 5/3, seco), 
mosqueado abundante, pequeno e médio e distinto, vermelho-ama
relado (5YR 5/8, úmido); franco; moderada a forte média a grande 
prismática; muito duro, firme, plástico e pegajoso; transição clara 

40-63 em, cinzento-escuro (1 OYR 4 5/1 5, um ido), mosqueado abun-
dante, grande e proeminente, vermelho (2 5YR 5/8, um ido) e vermelho
amarelado (5YR 5 5/8, um ido); argila; forte média a grande prismática; 
cerosidade comum e moderada; muito duro, muito firme, plástico e 
pegajoso; transição gradual 

63-120 cm,cinzento(10YR 5/1 5, úmido), mosqueado abundante, gran
de e proeminente, vermelho (2 5YR 5/8, umido) e vermelho-amarelado 
(5YR 5 5/8, úmido); muito argiloso; forte grande prismática; cerosidade 
comum e moderada; muito firme, muito plástico e pegajoso; transição 
difusa 

120-150 em, cinzento (10YR 5/1 5, um ido), mosqueado abundante, 
grande e proeminente, vermelho (2 5YR 5/8, úmido) e verme I ho-amare
lado (5YR 5 5/8, úmido); muito argiloso; forte grande prismática; muito 
firme, muito plástico e pegajoso 

Obs: o IIB22tg apresenta aproximadamente 2% de plintita e o IIB23tg aproximada
mente3 a 5% 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (79.0136-0141 I 

Horizonte Frações da Comp granulométrica 
amostra total % % Arg 

dis- Grau 
%Silte 

Terra Areia 
Areia Silte persa de 

Pro f Cal h Case fina fina 0,05- Argila em floc %Arg Símb >20 20-2 grossa 0,20- <0,00 água % em <2 2-0,20 0,002 
mm mm mm mm 

0,05 mm mm % 
mm 

A1 0-15 o o 100 27 53 19 14 26 2,79 
A21 -24 o o 100 29 53 17 15 12 3,12 
A22 -40 o o 100 29 47 23 22 4 2,04 
B21tg -63 o o 100 20 38 41 38 7 0,93 
IIB22tg -120 o o 100 7 30 62 58 6 0,48 
IIB23tg -150 o o 100 4 30 65 7 89 0,46 

pH (1:2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 

ValorT 
(soma) 

4,7 3,9 1,4 0,1 0,07 0,10 1,7 1,7 5,1 8,5 
4,9 3,8 0,5 0,04 0,05 0,6 1,9 2,6 5,1 
5,2 3,9 0,3 0,06 0,05 0,4 3,1 2,0 5,5 
5,4 3,9 0,4 0,07 0,08 0,6 5,2 2,3 8,1 
5,7 3,8 1,0 0,5 0,06 0,17 1,7 9,0 2,8 13,5 
5,8 3,7 1,6 1,8 0,06 0,18 3,6 10,0 2,8 16,4 

c c 
Ataque por H,so. (d = 1 ,47) e si o, si o, AI,Q, 

(orgâ- N -- Na,co, (5%)% -- --
nico) % N 

Sio,j Al,o,j Fe,o,j Tio,T p,o, 
AI,Q, R,Q, 

Fe203 
% (Ki) (Kr) 

1,02 0,16 6 11,4 5,2 1,6 0,30 3,73 3,11 5,10 
0,32 0,09 4 8,2 4,7 2,0 0,32 2,97 2,33 3,69 
0,21 0,06 4 10,1 6,3 2,7 0,38 2,72 2,14 3,66 
0,28 0,08 4 17,7 12,8 4,4 0,46 2,35 1,93 4,56 
0,28 0,10 3 27,2 19,6 5,8 0,59 2,36 1,98 5,29 
0,23 0,08 3 29,9 22,0 6,3 0,63 2,31 1,95 5,47 

Sat c/ Pasta Sais solúveis 
sódio saturada (extrato 1 :5) p 
(%de 100Ai·• ass1· 
Na· C E do --- m11á-

Ca .. IMg .. l K-1 Na· trocá- extrato Água H co,- S+AI· .. vel 
vel no mmhos/ so.· 
valor em a 
n 25°C 

PERFIL No 88 

Descrição geral: 

Data - 10/09/7 8 

% --mE/100g --
co,· 

50 
76 
89 
90 
84 
74 

ppm 

8 
1 
1 
1 
1 
1 

Valor V 
(sat de 
bases) 

% 

20 
12 

7 
7 

13 
22 

Equiv 
de 

;caco, 
% 

EQUIV 

de 
um1 
da de 

% 

20 
18 
18 
24 
31 
34 

Classificação- Planossolo álico argila de atividade baixa A moderado textura areno
sa/média relevo plano Albaquu/ts_ 

Unidade de mapeamento- HLa7 

Localização, município, estado e coordenadas- A 700 metros do Retiro Formoso, na 
Vazante Formosa Rondonópolis (Mn 16°49'S e 55°13'WGr Folha SE 21-X-B 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Coletado em ambiente de 
vazante em local abaciado e sob cobertura de savana 

Altitude - =- 160 m 

Litologia- Sedimentos arenosos, síltico-argilosos, argila-arenosos e areno-conglo
meráticos semiconsolidados e inconsolidados 

Formação geológica- Formação Pantanal 

Período- Quaternário 

Material originário- Sedimentos do Quaternário 

Relevo local- Plano 

Relevo regional- Plano 

Erosão- Não aparente 

Drenagem- Imperfeitamente drenado 

Vegetação primária- Savana Arbórea Aberta 

Uso atual - Pastagem natural 

Descrição morfológica: 

A11 0-14 em, bruno-acinzentado muito escuro (1 OYR 3/2, um ido) e bruno
acinzentado (1 OYR 5/2, seco), mosqueado pouco, pequeno e distinto, 
bruno forte (7 5YR 5/8, úmido); areia franca; fraca pequena blocos 
subangulares; macio, muito friável, não plástico e não pegajoso; transi
ção gradual 
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A12 

A2 

B1 

B21t 

B22t 

14-32 em, bruno (10YR 5/3, úmido) e cinzento-brunado (10YR 6/2, 
seco), mosqueado comum, pequeno e distinto, bruno forte (7 5YR 5/8, 
úmido); areia franca; maciça; macio, muito friável, não plástico e não 
pegajoso; transição gradual 

32-53 em, cinzento-claro (1 OYR 7/2, úmido) e bruno (10YR 8/2, seco), 
mosqueado pouco, pequeno e d1stmto no corpo, e comum na base do 
horizonte amarelo-avermelhado (7 5YR 6/8, úmido); argila; grãos sim
ples; macio, friável, não plástico e não pegajoso; transição abrupta 

53-73 em, cinzento (1 OYR 6/1, úmido) ecinzento-claro(1 OYR 7/1 ,seco), 
mosqueado abundante, médio e grande e proeminente, amarelo-aver
melhado (7 5YR 6/8, úmido); franco-arenoso; maciça; muito duro, firme, 
plástico e pegajoso; transição clara 

73-90 em, coloração variegada constituída de bruno-amarelado (1 OYR 
5/8, úmido) e cinzento-brunado-claro (1 OYR 6/2, úmido), amarelo-bru
nado (1 OYR 6/8, seco) e cinzento-claro (1 OYR 7/1, seco); franco-areno
so; maciça; duro, firme, plástico e pegajoso; transição gradual 

90-1 ~O em, coloração variegadaconstituídade bruno-amarelado(1 OYR 
5/8, um1do) e cmzento-brunado-claro (1 OYR 6/2, úmido), amarelo-bru
nado (1 OYR 6/8, seco) e cinzento-claro (1 OYR 7/1, seco); franco-areno
so; maciça; duro, firme, plástico e pegajoso 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (78 2275-2280) 

Horizonte Frações da Comp granulométrica 
amostra total% % Arg 

dís- Grau %Silte 
Terra Areia Areia Silte persa de 

Prol Cal h Case fina 
fina 

0,05- Argila em floc 
Símb >20 20-2 

grossa 0,20- <0,002 água % 
%Arg 

em <2 2-0,20 0,002 
mm mm 0,05 mm % mm mm mm mm 

A11 0-14 o o 100 46 38 11 5 2 60 2,20 
A12 -32 o o 100 53 32 10 5 3 40 2,00 
A2 -53 o 1 99 55 35 8 2 1 50 4,00 
B1 -73 o 2 98 44 30 9 17 17 o 0,53 
B21t -90 o o 100 42 30 10 18 14 22 0,56 
B22t -120 o o 100 36 33 11 20 8 60 0,55 

pH(1:2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V 
(sat de 

Água ValorT bases) 
(soma) % 

5,0 4,2 0,1 0,08 0,05 0,2 0,4 2,2 2,8 7 
4,6 4,2 0,1 0,04 0,02 0,2 0,3 1,3 1,8 11 
5,2 4,4 0,1 0,02 0,02 0,1 o 0,6 0,7 14 
5,3 4,0 0,3 0,11 0,09 0,5 1,1 1,8 3,4 15 
5,2 4,1 0,2 0,14 0,09 0,4 0,7 1,8 2,9 14 
5,1 4,0 0,1 0,16 0,09 0,4 1,0 2,0 3,4 12 

c c 
Ataque por H,so, (d = 1 ,47) e Si o, si o, Equiv 

(orgâ- N Na,co, (5%)% -- -- AI,O, 
de --níco) % N 

Sio,1 Al,o,j Fe,o,l T;o, I p,o, 
AI.O, R,o, 

Fe203 CaCO, 
% (Kí) (Kr) % 

0,49 
0,17 
0,03 
0,07 
0,07 
0,05 

Sat c/ 
sódio 
(%de 
Na• 

trocá-
vel no 
valor 

T) 

2 
1 
3 
3 
3 
3 

0,07 7 
0,05 3 
0,04 1 
0,04 2 
0,04 2 
0,04 1 

Pasta 
saturada 

CEdo 
extrato 
mmhos/ 

Água 
% 

ema 
25•C 
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7,8 4,8 2,9 0,24 
6,3 3,9 7,5 0,20 
6,8 4,2 7,7 0,24 

Sais soluveis 
(extrato 1 :5) 

Ca••IMg•• I K• I Na• HCO,-

--mE/1 OOg --
co,· 

2,76 1,99 
2,75 1,23 
2,75 1,27 

100AI++< 

so.· 
---
S+AI+++ 

67 
60 
o 

69 
64 
71 

2,60 
0,81 
0,86 

p 
assi· 
mil á-
vel 

ppm 

Equiv 
de 

um1· 
dade 

% 

6 
5 
2 

12 
15 
16 

PERFIL N• 97 

Descrição geral: 

Data - 13/09/7 8 

Classificação- Planossolo álico argila de atividade baixa plintico A moderado textura 
arenosa/média relevo plano Albaquults. 

Unidade de mapeamento- Pla 1 

Localização, município, estado e coordenadas - A 6,4 km do Retiro Taquaral em 
direção ao Retiro Pindaival Barão de Melgaço (MT) 17'07'S e 56•05'WGr Folha 
SE21-X-G 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil- Coletado em local plano e sob 
cobertura de savana 

Altitude-:. 117m 

Litologia- Sedimentos arenosos, síltico-argilosos, argila-arenosos e areno-conglo
meráticos semiconsolidados e inconsolidados 

Formação geológica - Formação Pantanal 

Período- Quaternário 

Material originário- Sedimentos do Quaternário 

Relevo local- Plano 

Relevo regional - Plano 

Erosão- Não aparente 

Drenagem- Imperfeitamente drenado 

Vegetação primária- Savana Parque 

Uso atual- Pastagem natural 

Descrição morfológica: 

A1 

A2 

821! 

822tpl 

0-20cm, bruno-acinzentado (10YR 5/2); areia franca; grãos simples; 
solto, solto, não plástico e não pegajoso; transição clara 

20-60 em, bruno-pálido (1 OYR 6/3); franco-arenoso; grãos simples; 
solto, solto, não plástico e não pegajoso; transição abrupta 

60-120 cm,cinzento(1 OYR 6/1, um ido), mosqueado comum, pequeno a 
médio e proeminente, vermelho (2 5YR 5/8, umido); franco-argila-are-
noso; duro, firme, plástico e pegajoso; transição gradual 

120-160 em+, coloração variegada constituída de cinzento (10YR 6/1, 
úmido), bruno forte (7 5YR 5/8, um ido) e vermelho (2 5YR 5/8, um ido); 
franco-argila-arenoso; duro, firme, plástico e pegajoso 

Obs: perfil coletado com Irado de caneco, não sendo possível observar a estrutura do 
horizonte 8 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (78 2289-2292) 

Horizonte 

Prol 
Símb em 

A1 0-20 
A2 -60 
821! -120 
822tpl -160 

pH(1:2,5) 

Água 

5,3 
4,5 
5,0 
5,3 

c 
(orgã-
nico) 

% 

0,55 
0,29 
0,12 
0,05 

4,1 
3,9 
3,8 
4,1 

N 
% 

0,08 
0,05 
0,04 
0,04 

Frações da Comp granulométrica 
amostra total% % Arg 

dis- Grau %Silte 
Terra Areia 

Areia Silte persa de 
Cal h Case fina 

fina 0,05- Argila em floc 
>20 20·2 

grossa 0,20- <0,002 água % 
%Arg 

<2 2-0,20 0,002 
mm mm 0,05 mm % mm mm mm mm 

o o 100 34 46 12 8 4 50 1,50 
o o 100 30 45 14 11 7 45 1,27 
o o 100 17 35 17 31 1 97 0,55 
o 4 96 20 39 16 25 1 96 0,64 

Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V 
(sat de 

ValorT bases) 
(soma) % 

0,8 0,08 0,02 0,9 0,3 1,8 3,0 30 
0,1 0,04 0,01 0,2 0,9 1,6 2,7 7 
0,1 0,04 0,04 0,2 3,7 2,0 5,9 3 
0,2 0,03 0,04 0,3 2,0 2,1 4,4 7 

c 
Ataque por H,so, (d = 1 ,47) e si o, Sio, 

AI'O' 
Equiv 

-- Na,co, (5%)% -- - de 

N 
Si021 AI,O,,Fe'O'I TiO,, p,o, 

Al,o, R,o, Fe,o, CaCO> 
(Ki) (Kr) % 

7 
6 
3 
1 

5,3 2,8 
13,7 10,2 
10,9 8,5 

1,7 
2,5 
7,0 

0,23 
0,41 
0,32 

2,58 2,79 
3,21 2,32 2,59 
2,28 1 ,97 6,41 
2,18 1,43 1,90 



Sat c/ 
sódio 
('lbde 
Na• 

trocá-
vel no 
valor 

n 

< 1 
1 
1 

Pasta Sais sol uve1s 
saturada (extrato 1 :5) 

Ca",Mg"' K•l Na• 
CEdo 
extrato 
mmhos/ 

Água H co,-
'lb 

--mE/100g --
co,· 

ema 
25•C 

3.4 3.12- Planossolo eutrófico solódico 

so.· 

100AI'" 
---
S+AI"' 

25 
82 
95 
87 

p 
aSSI· 
milá-
vel 

ppm 

Equ1v 
de 

Uffil· 

da de 
'lb 

8 
8 

17 
19 

São solos com as mesmas caracterfsticas dos Planossolos ante
riormente descritos, possuindo no entanto uma saturação com sódio 
entre 6 e 15%, conferindo-lhes o caráter solód ico 

Apresentam-se com argilas de atividade baixa (valor T inferior a 
24 mE/100 g de argila após correção para carbono), sendo em sua 
maioria com textura arenosa/média e em menor ocorrência média/ar
gilosa e arenosa/argilosa. 

São também formados a partir de sedimentos da Formação Panta
nal, estando localizados na parte noroeste da área, na fronteira com a 
Bolfvia, ao sul, próximo dos rios Aquidauana e Negro, e também pró
ximo ao rio Paraguai. 

Seu uso fica ainda mais restrito que os anteriores devido à elevada 
concentração de sódio, pois esta caracter(stica, aliada à má drenagem, 
condiciona o aproveitamento somente com pastagem natural, sendo 
dif(cil a adaptação da maioria das culturas aos teores elevados de 
sódio 

Ocupam uma área de 4.557 km', equivalentes a 2,34% da área da 
Folha, e correspondem pela "Soil Taxonomy" de 1975 ao grande 
grupo Albaqualfs. 

PERFIL No 47 

Descrição geral: 

Data- 26/09/78 

Classificação- Planossolo eutrófico solódico argila de atividade baixa A moderado 
textura arenosa/média relevo plano Albaqualfs 

Unidade de mapeamento- PLSe6 

Localização, município, estado e coordenadas- A 26,4 km da Fazenda Boa Vista em 
direção à Fazenda Melgueira Cáceres (Mn 16•54'S e 58•12'WGr Folha SE 21-V-B 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil- Local plano e sob cobertura de 
savana 

Altitude-"' 97 m 

Litologia- Sedimentos arenosos, sfltico-argilosos, argila-arenosos e areno-conglo
meráticos semiconsolidados e inconsolidados 

Formação geológica - Formação Pantanal 

Penado- Quaternário 

Material originário- Sedimentos do Quaternário 

Relevo local - Plano 

Relevo regional- Plano 

Erosão- Não aparente 

Drenagem- Mal drenado 

Vegetação primária- Savana Parque 

Uso atual- Pastagem natural 

Descrição morfológica: 

A1 

A2 

0-20 em, cinzento-brunado-claro (10YR 6/2); areia franca; grãos sim
ples; solto, não plástico e nao pegajoso; transição gradual 

2Q-90 em, bruno-acinzentado muito claro (1 OYR 7/3, um ido), mosquea
do comum, pequeno e difuso, amarelo (1 OYR 7/6, úmido); areia franca; 
grãos simples; solto, não plástico e não pegajoso; transição abrupta 

B21tg 

B22tg 

9Q-120 em, cinzento-claro (10YR 7/2, um ido), mosqueado comum, pe
queno e distinto, amarelo-brunado (1 OYR 6/8, úmido); franco-argila
arenoso; firme, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição 
gradual 

120-140 em, cinzento-claro (1 OYR 6/1, um ido), mosqueado abundante, 
grande e distinto, amarelo-brunado (1 OYR 6/8, úmido); lranco-argilo
arenoso; firme, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso 

Obs: perfil coletado com trado de caneco, não sendo possível observar a estrutura do 
horizonte B 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (78 2388-2391) 

Horizonte 

Simb 
Prol 
em 

A1 Q-20 
A2 -90 
B21tg -120 
B22tg -140 

pH (1 :2,5) 

5,5 
5,5 
6,6 
7,2 

c 
(orgâ-
nico) 

% 

0,30 
0,08 
0,08 
0,07 

4,4 
4,4 
4,8 
5,1 

N 
% 

0,07 
0,04 
0,04 
0,04 

Frações da Comp granulométrica 
amostra total 'lb 'lb Arg 

dis- Grau 
r*>Sine 

Terra Areia 
Areia Silte persa de 

Cal h Case fina 
fina 0,05- Argila em floc 

f*'Arg grossa 
>20 2Q-2 0,2Q- f<0,002 água 'lb 

<2 2-0,20 0,05 
0,002 

mm 'lb mm mm mm mm mm 
mm 

o o 100 45 36 15 5 4 25 3,75 
o o 100 42 36 19 3 2 33 6,33 
o 1 99 30 27 22 21 19 10 1,05 
o o 100 29 24 19 28 24 14 0,68 

Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V 

0,6 0,08 0,02 0,7 
0,1 0,03 0,02 0,2 

2,3 0,9 0,05 0,41 3,3 
3,9 1,3 0,05 0,78 6,0 

c 
Ataque por H,so. (d = 1 ,47) e 

Na,co, (5%)% --
N 

4 
2 
2 
2 

s;o,J Ai,Q, JFe,o, J T;o,J p,o, 

9,0 6,4 
12,0 8,4 

2,0 
2,9 

0,51 
0,47 

(sat de 
ValorT bases) 
(soma) % 

0,1 1,1 1,9 37 
0,1 0,4 0,7 29 
o 0,8 4,1 80 
o 0,7 6,7 90 

Si O, s;o, 
A!,Q, I. E':J~iv -- -

AI,Q, R,Q, Fe,o,Jic~o, (Ki) (Kr) 

2,39 1 ,99 5,02 
2,43 1 ,99 4,55 

Sat C/ Pasta Sa1s soluve1s 
SódiO 

('lb de 
Na• 

trocá-
vel no 
valor 

n 

1 
3 

1G 
12 

saturada (extrato 1 .5) 

C E do 
Ca"/Mg .. j K' I Na· extrato 

mmhos/ 
Água 

% 
--mE/100g--em a 

25•C 

HC03 so.· co,· 

100AI ... 
---
S+AI'" 

13 
33 
o 
o 

p 
ass1-
m•lá-
vel 

ppm 

2 
1 
1 
2 

EQUIV 

de 
Uffil· 

da de 
% 

7 
5 

16 
20 

3 4.3. 13- Hidromórfico Cinzento distrófico e eutrófico 

Esta classe de solos tem mui to pouca expressão na área em estudo, 
tendo sido constatada apenas como componente subdom in ante nas 
unidades de mapeamento V6 e Hla2. 

Compreende solos minerais, hidromórficos, profundos, caracteriza
dos por apresentarem um horizonte A do tipo moderado, algumas 
vezes chernozêmico, assente sobre um horizonte B textura!, com tran
sição gradual. Ocorrem em relevo plano, em locais inundáveis, origina
dos de sedimentos recentes do per(odo Quaternário. 

Em função dos ambientes redutores que se formam durante os 
encharcamentos a que estão sujeitas as áreas de sua ocorrência, apre
sentam características morfológicas t(picas como cores acinzentadas 
com cromas baixos, evidenciando gleização. 

A textura varia muito, principalmente em função da natureza dos 
sedimentos que originaram o solo, sendo que a estrutura geralmente é 
em blocos ou prismática no horizonte Bt, ocorrendo em alguns casos 
maciça. 

Quimicamente, têm valores de saturação de bases superior a 50% 
(eutróficos) e inferior a 50% (distróficos), sem apresentar problema 
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de toxidez por excll$$0 de alum(nio trocável, tendo porém teores de 
saturação com sódio em torno de 3%. 

Devido às possibilidades de inundação a que estão sujeitas as áreas 
de sua ocorrência o uso destes solos está condicionado principalmente 
ao tipo de cultura a ser utilizada. Os eutróficos, usados com culturas 
de ciclo curto ou então culturas adaptadas às condições de má drena
gem, como arroz irrigado, por exemplo, podem apresentar excelentes 
resultados. Já os distrbficos exigem, além dos cuidados na escolha das 
culturas, aplicação de fertilizantes. 

Têm maior ocorrência na região centro-norte da área. nas proxlmi· 
dadas do rio Cuiabá. 

Correspondem pela "Soil Taxonomy" de 1975 aos grandes grupos 
Tropsquultt e Tropsqualfs. 

3.4.3.14 - Solonetz Solodizado 

Os solos assim denominados caracterizam·se por apresentar seqüência 
de horizonte A 1. A2, Bt e C, sendo que o horizonte A 1 é do tipo 
moderado e a transição entre o horizonte A2 e Bt é abrúptica eviden· 
ciando uma iluviação acentuada de argila. 

São os solos minerais profundos a muito profundos, pouco poro
sos, caracterizados por apresentar saturação com s6dio superior a 15% 
e condutividade elétrica inferior a 4 mmhos/cm, sendo estas suas prin· 
cipais características. 

O horizonte Bt apresenta estrutura fortemente desenvolvida, em 
blocos subangulares e colunar. O horizonte A2 é de textura arenosa, 
sendo em alguns casos bastante espesso, alcançando até 90 em de 
profundidade, não apresentando estrutura, pois as partfculas do solo 
se apresentam em grãos simples. 

As cores do horizonte Bt variam nos matizes de 7.5YR a 2 .5Y, 
sendo os cromas geralmente inferiores a 2, evidenciando um hidro· 
morfismo acentuado, devido principalmente ao impedimento de dre· 
nagem causado pelo horizonte Bt, que tem baixa permeabilidade, im· 
pedindo o movimento descendente da água, aumentando os riscos de 
alagamento e contribuindo para um aumento da concentração de só
dio. 

São formados a partir de sedimentos da Formação Pantanal e estão 
localizados nas proximidades de Corumbá é ao sul de Poconé, ocor· 
rendo ainda como subdominantes em várias outras unidades de ma
peamento, ocupando uma área de 3.989 km2 equivalentes a 2,06% da 
área mapeada (Fig. 3.14). 

Estes solos, quando secos, apresentam-se extremamente duros. o 
que, aliado à alta saturação de sódio e à facilidade de alagamento nas 
épocas chuvosas, restringe seu uso à pastagem natural. O seu aprovei· 
tamento fica totalmente limitado pela suas caracterfsticas Hsicas e qu(· 
micas. não sendo possfvet adaptar nenhuma cultura a este tipo de 
solo, da mesma forma que é _i nviável nesta região a recuperação dos 
mesmos através da remoção dos sais. 

Flg. 3.14- Padrao de imagem de Soloneu Solodlz:ado, ao aúl de Corumbá Foi"
SE.21·Y-D. 
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Correspondem pela "Soil Taxonomy" de 1975 ao grande grupo 
Natraqu11/fs. 

PERFILN.•64 

Oescriçlo geral: 

Oata- 15/09/78. 

Classilicaçao - Solonetz Solodizado argila de atividade alta A moderado textura 
ml!dia/argilo&a relevo plano. Natraqualls. 

Unidade de mapeamento- SS2. 

Localizaçto, município. estado e coordenadas - A 500 m do Rio Claro, na Rodovia 
Transpantaneira no sentido Poco~Rio Slo Lourenço. Poconé (Ml). 16•39"5 e 
56•46WGr. Folha SE21·X·A. 

Situaçto, declive e cobertura vegetal sobre o perfil -Coletado em local plano e sob 
cobertura de savana. 

Altitude- .,. 1 t Om. 

Lltologia - Sedimentos arenoso._ slltic~argiloaos. argil~arenoaos e arell()oC()OQfoo 
merátlcos semicoosolidados e inconaolldados. 

Formaçao geológica - Forma~o Pantanal. 

Período- Quaternário. 

Material originário - Sedimentos do Quaternário. 

Relevo local - Plano. 

Relevo regional- Plano. 

Erosao - N4o aparente. 

Drenagem- Mal drenado. 

Vegeta~o primária - Savana Gramine~Lenhosa. 

Uso atua.l - Pastagem natural. 

Oesçriçlo morfológica: 

AI 

A2 

821tg 

B22tg 

0.3 em. bfurlo,amareladcx:laro (I OYR 6/ 4}; franco: modelada média 
blocos subangulares; friável plástico e ligeiramente P8Q8.loso: transi
ção plana e clara. 

3·22 em, bruno-amarelado-claro (IOYA 6/4, umldo). mosqueado co· 
mum, grande e distinto. vennelho·amarelado (5VA 5/6, úmido); lranco: 
moderada média blocos subangulares; plástico e pegajoso; transição 
gradual e irregular. 

22-45 em. bruno-acinzentad~e&<:uro (10YA 4/2, úmido). moaqueado 
abundante, médio e proeminente. vermelho (2.5YR 4/8, úmido): argila: 
forte média blocos subangutares; ceroaidade comum e moderada; mui
to duro. muito firme, muito pléstico e muito pegajoso; tranaiçto clara e 
plana. 

45-65 em. bruno (7 .5VA 5/ 2, úmidol mosqueado pouco. médio e distin
to. amarel~brunado (10YR 6/8. úmido) e cinzento-<:laro (IOYR 7/2, 
úmido); argila; forte média blocos subangulares; ceroaldade comum e 
moderada; multo firme, multo duro. muito pléstico e multo pegajoso. 

Análises flaicase químicas Lab; SNLC$(78.2337·2340) 

Horizonte F111Q0esda Comp. granulométrica 
amostra total 911 "' AIQ. 

di .. Grau '!!>Sitie 
Terra Ateia Ateia SiM e pe- de 

Prol. Calh. Case. fina groaaa fina 0,05- Argila em floc. %Arg. Slmb. em > 20 2()-2 
<2 2o0.20 

0,2()- 0,002 <0,00 água "' mm mm mm mm 0,05 mm mm .,. 
mm 

AI Q-3 o o 100 30 26 31 13 10 23 2,36 
A2 ·22 o o 100 27 24 3t 16 t4 22 1.72 
821tg -45 o o 100 3 4 40 53 50 8 0.75 
822tg -85 o o 100 4 9 32 55 53 4 0.58 

pH(1:2.5) Complexo aortlvo mE/100g VatorV 
(sat.de 

ValorT bases) 
(som~ .,. 

5.5 4,4 1.2 0,9 0,41 0,17 2.7 o 2.2 4,9 55 
5.8 4,0 1.1 0.2 0,13 0,17 1,6 1,1 2.6 5.3 30 
8.6 4,4 2,8 3,1 0,13 4.03 10.0 0.2 3.0 13,2 78 
7.5 5.3 4,1 8,1 0.01 . 5,74 16.0 o 1,4 17.4 92 



c 
(orgã· 
nico) 

% 

0,67 
0,47 
0,55 
0,24 

Sat c/ 
sódio 
(%de 
Na+ 

trocá· 
vel no 
valor 

n 

3 
3 

13 
33 

N 
% 

0,08 
0,06 
0,06 
0,06 

c 
--

N 

8 
8 
7 
3 

Pasta 
saturada 

CEdo 
extrato 
mmhos/ 

ema 
25•C 

0,19 
0,50 

Água 
% 

62 
52 

PERFIL N • 103 

Descrição geral: 

Data -13/09/78 

Ataque por H,so. (d = 1 ,47) e 
Na,co, (5%) % 

SiO:z l AI'O'I Fe'O'l TiO• l p,Q, 

5,9 
7,8 

23,9 
24,6 

3,4 
4,9 

15,8 
15,4 

2,5 
3,7 
6,9 
5,3 

0,19 
0,25 
0,47 
0,45 

Sais soluve1s 
(extrato 1 :5) 

Si o, sio, 
- --
AI,Q, R,Q, 
(Ki) (Kr) 

2,95 2,01 
2,71 1,83 
2,57 2,01 
2,72 2,23 

100AI+++ 
---

Ga++,Mg++ I K+ I Na• H co,- so.· S+AI+++ 
co,· 

--mE/100g--

0,1 
0,1 

0,02 0,40 
0,16 0,89 

o 
41 

2 
o 

AI,Q, 

Fe,Q, 

2,13 
2,08 
3,59 
4,56 

p 
8SSI· 

milá· 
vel 

ppm 

5 
1 
1 
1 

Equiv 
de 

r caco. 
% 

Equiv 
de 

um i-
da de 

% 

Classificação - Solonetz Solodizado argila de atividade alta A moderado textura 
arenosa/média relevo plano Natraqua/fs. 

Unidade de mapeamento- PLe8 

Localização, municfpio, estado e coordenadas- A 1 km do Retiro Acorizal na estrada 
que liga o Retiro Acorizai-Fazenda Sonrizal do Paiaguás Corumbá (MS) 17•23'S e 
55•56'WGr Folha SE21·X·C 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil- Coletado em local plano e sob 
cobertura de savana 

Altitude-"' 120 m 

Litologia - Sedimentos arenosos, sfltico-argilosos, argilo·arenosos e areno-conglo
meráticos e semiconsolidados e inconsolidados 

Formação geológica- Formação Pantanal 

Período- Quaternário 

Material originário- Sedimentos do Quaternário 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Plano 

Erosão- Não aparente 

Drenagem- Mal drenado 

Vegetação primária- Savana Arbórea Aberta 

Uso atual - Pastagem natural 

Descrição morfológica: 

AI 

A2 

B21tg 

822tg 

83g 

0·15 em, bruno-acinzentado-escuro (1 OYR 4/2); areia franca; grãos sim· 
pies; muito friável, não plástico e não pegajoso; transição clara 

15·60 em, bruno muito claro-acinzentado (10YR 7/4); areia; grãos sim· 
pies; solto, não plástico e não pegajoso; transição abrupta 

60·100cm, cinza (2 5Y 510: úmido), mosqueado pouco, pequeno e 
d1stmto,amarelo (1 OYR 7/8, um ido); franco-arenoso; moderada média e 
grande blocos subangulares; cerosidade comum e moderada; muito 
firme, plástico e pegajoso; transição difusa 

1 00·140 em, cinza (2 5Y 5{0, úmido), mosqueado comum, médio e dis· 
tinto, amarelo (10YR 7{8, úmido); franco-argllo-arenoso; forte grande 
blocos subangulares; cerosidade comum e moderada; muito firme, 
plástico e pegajoso; transição difusa 

140·160 em, cinza (2.5Y 6{1, úmido), mosqueado comum, médio e dis
tinto, bruno-amarelado (10YR 5/8, úmido); franco-argiloso; maciçs; tir· 
me, plástico e pegajoso 

Obsc linha de concreçõeslerruglnosas e manganosas a 100 em de profundidade 

Análises fisicas e químicas Lab' SNLCS (78 2469-2473) 

Horizonte 
Frações da Comp granulométrica 

amostra total % % Arg 
dis· Grau %Sme 

Terra Areia Areia Silte persa de 

Prol Cal h Case fina fina 0,05· Argila em floc %Arg grossa 
Sfmb >20 2Q-2 0,2o- <0,00 água % em <2 2-{),20 0,002 

mm mm 0,05 mm % mm mm mm 
mm 

A1 0·15 o o 100 22 63 10 5 2 60 2,00 
A2 ·60 o 3 97 27 61 9 3 2 33 3,00 
B21tg ·100 o o 100 20 51 12 17 17 o 0,71 
B22tg ·140 o 1 99 16 50 14 20 19 5 0,70 
83g ·160 o o 100 11 34 20 35 33 6 0,57 

pH(1:2,5) Complexo sortivo mE/100g Valor V 
(sal de 

ValorT bases) 
(soma) % 

5,2 4,2 0,2 0,08 0,09 0,3 0,3 2,0 2,6 12 
6,7 4,8 0,2 0,05 0,08 0,3 o 0,2 0,6 50 
7,2 5,2 0,9 1,3 0,33 0,81 3,3 o 0,6 3,9 85 
7,1 5,1 1,2 1,9 0,42 0,96 4,5 o 0,6 5,1 88 
6,7 5,0 2,3 3,0 0,44 0,83 6,6 o 1,0 7,6 87 

c c 
Ataque por H,so. (d = 1,4 7) e Si o, Si o, Equiv 

(orgã· N Na.co, (5%)% 
AI,Q, 

de 
nico) % 

-- -- K;aco, 
N 

Sio,j Ar,o,j Fe,o,j Tio, j p,o, 
AI,Q, R, o, 

% (Ki) (Kr) 
F e, o, 

% 

0,54 OP9 6 
0,03 OP6 1 
OP4 0,03 1 8,0 4,8 2,6 0,31 2,83 2,10 2,89 
0,03 OP3 1 9,1 5,5 3,4 0,34 2,81 2,02 2,53 
0,04 0,03 1 15,8 11,0 7,9 0,46 2,44 1,67 2,18 

Sat c/ Pasta Sais sol uve1s 
sódio saturada (extrato 1 :5) 
(%de 

p Equiv 

Na+ CEdo 
10QA\H+ ass1- de 

trocá· extrato 
--- milá· um i-

Ga++IMg++ I K+ I Na+ 
vel no mmhos/ 

Água HCQ,- so •. S+AI+++ vel da de 
% co,· % 

valor 
n 

3 
13 
21 
19 
11 

ema 
25•C 

0,32 

PERFIL N•34 

Descrição geral: 

Data- 28109/78 

--mE/100g--

56 0,6 0,29 0,73 

50 
o 
o 
o 
o 

ppm 

3 
1 
1 
1 
1 

7 
3 

19 
24 
38 

Classificação - Solonetz Solodizado argila de atividade baixa A moderado textura 
arenosa/média relevo plano Natraqualfs. 

Unidade de mapeamento- HLd14 

Localização, municfpio, estado e coordenadas - A 17 km da Fazenda Lagoa em 
direção à Fazenda Bala de Pedra Cáceres (Mn 16•32'S e 58•04'WGr Folha 
SE21·V·B 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil- Coletado em local plano e sob 
cobertura de savana 

Altitude-"' 110m. 

Litologia- Sedimentos arenosos, sfltico-argilosos, argila-arenosos e areno-conglo
meráticos semiconsolidados e inconsolidados 

Formação geológica- Fonnação Pantanal 

Período- Quaternário 

Material originário -Sedimentos do Quaternário 

Relevo local - Plano. 

Relevo regional - Plano 

Erosão - Não aparente 
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Drenagem - Mal drenado 

Vegetação primária- Savana Arbó(ea Aberta. 

Uso atual - Pastagem natural 

Descrição morfológica: 

A1 D-15 em, bruno (10YR 5/3); areia franca; grãos simples; solto, não plás· 
t1co e não pegajoso; transição gradual 

A21 15·50 em, bruno-claro-acinzentado (1 OYR 6/3); areia franca; grãos sim· 
pies; solto, não plástico e não pegajoso; transição gradual 

A22 50·90 em, bruno-acinzentado muito claro (1 OYR 7/3, úmido) mosquea· 
do abundante, pequeno e distinto, amarelo (10YR 7/6, úm'ido); areia; 
grãos simples; solto, não plástico e não pegajoso; transição abrupta 

B2tg 9D-140 em, cinzento-claro (1 OYR 6/1, úmido), mosqueado comum, mé
dio e distinto, amarelo·brunado (1 OYR 6/8, úmido) e comum, médio e 
proeminente, vermelho (2 5YR 5/8, úmido); franccrargilcrarenoso; forte 
grande blocos subangulares; cerosidade comum e moderada; ligai· 
ramente plástico e pegajoso 

Análises físicas e químicas Lab' SNLCS (78 239&2399) 

Horizonte Frações da Comp. granulométrica 
amostra total % % Arg 

dis· Grau %Siije 
Terra Areia Areia 

Silte persa de 
Cal h Case fina Argila floc 

--
Prol fina grossa 0,05· em %Arg Símb 
em >20 2()-2 <2 2-{),20 0,2()-

0,002 <0,002 água % 
mm mm mm mm 0,05 

mm mm % 
mm 

A1 0·15 o o 100 41 40 13 6 3 50 2,17 
A21 ·50 o o 100 42 41 12 5 3 40 2,40 
A22 ·90 o 2 98 57 29 9 5 3 40 1,80 
B2tg ·140 o 2 98 36 31 13 20 18 10 0,65 

pH (1 :2,5) Ccmplexo sortivo mE/100g Valor V 
(sal de 

ValorT 
(soma) 

5,3 4,2 1,0 0,2 0,12 0,04 1,4 0,1 2,3 3,8 
5,3 4,1 0,1 0,06 0,03 0,2 0,1 0,9 1,2 
5,9 4,4 0,1 0,06 0,04 0,2 o 0,5 0,7 
6,8 4,3 1,2 0,5 0,13 1,02 2,9 0,1 0,!? 3,9 

c 
c 

Ataque por H2SO• (d = 1 ,47) e Si02 Si O, 
Ai20a (orgã· N -- Na,COa (5%)% 

nico) % N 
sio,j Al,oal Fe,oal Tio, I p,o, 

A120a R20a F e, o, % (Ki) (Kr) 

0,64 0,10 6 
0,07 0,06 1 
0,07 0,05 1 
0,07 0,05 2 

Sat c/ 
sódio 
(%de 
Na• 

trocá· 
vel no 
valor 

n 

1 
3 
6 

26 

Pasta 
saturada 

C E do 
extrato 
mmhos/ Água 

em a % 

25•C 

0,11 54 

9,0 6,8 1,6 0,35 

Sais soluveis 
(extrato 1 :5) 

Ca"IMg"l K•l Na• H co,· 

--mE/100g--
co,· 

0,2 0,02 0,10 

2,25 1 ,96 6,67 

so.· 

100AI'" 
---
S+AI'" 

7 
33 
o 
3 

p 
assi-
milá· 
vel 

ppm 

4 
2 
1 
1 

3.4.3.15 - Cambissolo álico, distrófico e eutrófico 

bases) 
% 

37 
17 
29 
74 

Equiv 
de 

eaco, 
% 

Equiv 
de 

um i-
dade 

% 

6 
5 
4 

19 

Representam uma das classes de menor ocorrência nesta área e são 
caracterizados por terem um horizonte A sobrejacente a um (B) inci
piente. 

O horizonte A nos solos eutróficos ocorre tanto do tipo modera· 
do quanto chernozêmico e nos distróficos e álicos é do tipo mode
rado. O (B) em ambos os casos é um horizonte em formação, evidencia· 
do por teores elevados de silte e alta relação silte/argila, pequeno ou 
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nenhum gradiente textura!, cores ligeiramente mais vermelhas e escu· 
ras que o horizonte subjacente, fndice Ki elevado, sendo es acumula· 
ções de óxidos, argila ou material orgânico insuficientes para caracteri· 
zar outro tipo de horizonte B. 

Os que apresentam saturação de bases superior a 50% (eutróficos) 
ocorrem somente como subdominantes nas unidades de mapeamento 
PE 11 e Re3, a leste da área, os álicos, como subdominantes, próximo 
de ltiquira, e os distróficos como dominantes em pequena mancha a 
nordeste da área, nas proximidades de Rondonópolis, com uma área 
aproximadamente de 44 km 2

, equivalentes a 0,02% da área total. 
Quanto às possibilidades de utilização, os eutróficos apesar de mui· 

to pequena ocorrência são os mais favoráveis, tendo como maiores 
inconvenientes a pequena profundidade, em alguns casos, e o relevo 
com declives fortes na maioria das vezes. Os distróficos, por sua vez, 
ocorrem em relevo suave ondulado, e os álicos em relevo ondulado, 
porém são fortemente limitados pela presença excessiva de cascalhos, 
baixa fertilidade natural, acidez nociva e pequena profundidade, geral· 
mente inferior a 50 em. Estes últimos são mais aconselháveis para 
utilização com pastagem natural. 

Correspondem pela "Soil Taxonomy" de 1975 aos grandes grupos 
Dystropepts e Ustropepts. 

3.4.3. 16- Laterita Hidromórfica álica, distrófica e eutrófica 

Esta classe de solos constitui a maior expressão sob o ponto de vista 
de extensão dentro da área em estudo. 

Caracteriza-se por apresentar seqüência de horizonte A, Btpl, sen
do o horizonte A do tipo moderado ou chernozêmico assente sobre 
um horizonte pl íntico, que ocorre em todo ou parte do horizonte B 
textura!, sempre dentro dos primeiros 30 em. 

O horizonte Btpl apresenta estrutura freqüentemente maciça, gra· 
nular e em blocos subangulares e a textura entre média e muito argilo-
sa. 

A natureza química é muito diversificada, principalmente em fun
ção da heterogeneidade dos diversos sedimentos que originaram estes 
solos. 

Sua maior ocorrência é verificada na região denominada geomorfo· 
logicamente Planícies e Pantanais Mato-Grossenses, sobre sedimentos 
quaternários da Formação Pantanal. É também encontrada em peque
nas manchas na Depressão do Rio Paraguai sobre sedimentos da For
mação Pantanal e na Depressão do Guaporé sobre I itologias quaterná· 
rias da Formação Guaporé, nestas duas últimas ocorrendo somente 
solos que apresentam saturação com alumfnio elevada (álicos). 

Nas Planícies e Pantanais Mato-Grossenses as Lateritas Hidromórfi· 
cas são tanto álicas quanto distróficas e eutróficas, cabendo ressaltar 
que as distróficas e álicas ocorrem em maior quantidade, ocupando 
aproximadamente 31.097 km 2

, enquanto as eutróficas ocorrem em 
pequena mancha ao sul da área próximo ao rio Aquidauana, num total 
de 62 km 2

• 

Esta classe representa 16,06% da área total e sua utilização agrico
la está restrita a culturas de ciclo curto no período seco ou culturas 
adaptadas a condições de má drenagem. A utilização de fertilizantes e 
corretivos de acidez para o caso dos distróficos e álicos se faz necessá
ria. 

Pastagens, aproveitando-se as espécies nativas, certamente consti· 
tuem a melhor opção econômica atual. 

O estudo de viabilidade da prática de drenagem e irrigação é acon
selhado, principalmente nas áreas mais elevadas. 

Na classificação tentativa dos solos pela "Soil Taxonomy" de 
1975, os perfis amostrados correspondem aos grandes grupos Plintha· 
quults e P/inthaqualfs. 

PERFIL N•36 

Descrição geral: 

Data- 19/09/76. 

Classificação- Laterlta Hidromórfica distrófica argila de atividade alta A moderado 
textura média/argilosa relevo plano Plinthaqualls 

Unidade de mapeamento- HLd9 

Localização, m u nicfpio, estado e coordenadas- A 500 m da sede da fazenda Malhada 
Poconé (Mn 16•34'8 e 57<>Q5'WGr Folha SE 21 ·V·B 



Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil- Coletado em local plano e sob 
cobertura de savana 

Altitude-"' 1 05 m 

Litologia - Sedimentos arenosos, sfltico-argilosos, argUo-arenosos e areno-conglo
meráticos semiconsolidados e inconsolidados 

Formação geológica- Formação Pantanal 

Perfodo- Quaternário 

Material originário- Sedimentos do àuaternário 

Relevo local - Plano 

Relevo regional- Plano 

Erosão - lltão aparente 

Drenagem- Mal drenado 

Vegetação primária- Savana Arbórea Aberta 

Uso atual- Pastagem natural 

Descrição morfológica: 

A 11 0·5 em, bruno-acinzentado muito escuro (1 OYR 3/2); franco; moderada 
média blocos subangulares; friável, plástico e pegajoso; transição clara 

A 12 5·15 em, bruno-acinzentado-escuro (1 OYR 4/2); franco; moderada mé
dia blocos subangulares; friável, muito plástico e muito pegajoso; tran
sição clara 

A2 

A3 

B1tpl 

B21tpl 

B22tg 

IIC 

15-23 em, bruno-acinzentado muito claro (1 OYR 7/3, úmido), mosquea
do comum, pequeno e distinto, amarelo-brunado (10YR 6/8, úmido); 
franco; moderada média blocos subangulares; firme, plástico e ligei· 
ramente pegajoso; transição clara 

23·40 em, bruno-acinzentado muito claro (1 OYR 7/3, úmido), mosquea
do comum, pequeno e distinto, amarelo (1 OYR 7/8, úmido); franco
argiloso; moderada média blocos subangulares; firme, plástico e pega
joso; transição clara 

40-50 em, cinzento-claro (1 OYR 611, úmido),mosqueadocomum,médio 
e proeminente, vennelho (2 5YR 4/8, úmido); argila; forte média prismá
tica; cerosidade abundante e forte; firme, muito duro, muito plástico e 
muito pegajoso; transição gradual 

50-115 em, cinzento-claro (1 OYR 6/1, úmido), mosqueado comum, mé
dio e proeminente, vermelho (1 OR 4/8, úmido) e pouco, pequeno e 
distinto,amarelo-brunado(1 OYR 6/8, úmido); argila; forte média prismá
tica; cerosidade abundante e forte; muito duro, muito firme, muito plás
tico e muito pegajoso; transição clara 

115·200 em, cinzento (2 5YR 5/0, úmido), mosqueado comum, médio e 
distinto, cinzento-claro (1 OYR 7/1, úmido) e abundante, grande e proe
minente, bruno-forte (7 5YR 5/8, úmido) e amarelo·brunado (1 OYR 6/8, 
úmido); argila siltosa; forte grande prismática; cerosidade abundante e 
forte; muito duro, firme, muito plástico e muito pegajoso; transição 
abrupta 

200-240 em, bruno-acinzentado muito claro (10YR 7/3); franco-areno
so; ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso 

Oba: lençol freático aos 240 em; 
não foi possível obaervar estrutura no horizonte li C 

Análises ffsicas e qulmicas Lab: SNLCS (78 2373·2380) 

Horizonte Frações da Comp granulométrica 
amostra total% % Arg 

dis- Grau %Sme 
Terra Areia 

Areia 
Silte persa de 

Prol Cal h Case fina grossa fina 0,05- Argila em floc %Arg Slmb em 
>20 2G-2 <2 2-0;20 

0,20-
0,002 <0,002 água % 

mm mm mm mm 0,05 mm mm % 
mm 

A11 0·5 o o 100 4 28 49 19 14 26 2,58 
A12 ·15 o o 100 7 31 45 17 12 29 2,65 
A2 ·23 o o 100 8 26 45 21 20 5 2,14 
A3 -40 o o 100 5 16 43 36 31 14 1,19 
B1tpl ·50 o o 100 2 9 36 53 49 8 0,68 
B21tpl ·115 o o 100 3 18 39 40 32 20 0,98 
B22tg ·200 o o 100 2 13 45 40 33 18 1,13 
li C -240 o o 100 16 43 28 13 12 8 2,15 

pH (1:2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V 
(sat.de 

ValorT bases) 
(soma) % 

5,6 4,4 3,5 1,2 0,36 0,07 5,1 o 4,8 9,9 52 
5,4 4,2 2,3 0,5 0,16 0,04 3,0 0,2 3,3 6,5 46 
5,3 4,0 1,3 0,2 0,07 0,04 1,6 0,5 1,7 3,8 42 
5,5 3,8 1,7 0,9 0,05 0,06 2,7 1,9 2,2 6,8 40 
5,4 3,8 2,6 1,6 0,08 0,10 4,4 5,2 2,8 12,4 35 
5,5 3,8 2,6 1,9 0,09 0,10 4,7 3,7 2,3 10,7 44 
5,6 3,9 3,0 2,8 0,08 0,10 6,0 3,4 2,1 11,5 52 
5,7 3,9 1,5 0,8 0,06 0,06 2,4 0,1 1,7 4,2 57 

c c 
Ataque por H,so. (d = 1 ,47) e si o, Si o, 

AI'O' 
Equiv 

(orgã- N Na,co, (5%)% de 
nico) % 

-- AI,O, R,Q, !Caco. 
N 

SiO•I Al,o,j Fe,o,j TiO• j p,o, 
F e, o, 

% (Ki) (Kr) % 

1,60 0,19 8 9,0 4,7 0,7 0,28 3,25 2,97 10,48 
0,81 0,12 7 7,8 4,3 0,6 0,28 3,08 2,83 11,11 
0,28 0,07 4 7,1 4,5 0,8 0,31 2,68 2,41 8,82 
0,29 0,08 4 13,0 9,5 2,7 0,41 2,33 1,97 5,51 
0,35 0,09 4 21,7 15,7 3,8 0,56 2,35 2,04 6,47 
0,22 0,08 3 16,9 12,2 2,3 0,41 2,36 2,10 8,31 
0,13 0,06 2 17,6 11,6 4,3 0,48 2,58 2,09 4,23 
0,09 0,03 3 6,0 2,1 2,1 0,22 4,85 2,82 1,06 

Sat C/ Pasta Sais sol uveis 
sódio saturada (extrato 1 :5) p Equiv 
(%de 100AI+++ assi- de 
Na• CEdo --- milá- um i-

trocá- extrato Ca••IMg" I K• I Na• Água HCQ,- S+AI+-+-+- vel da de 
vel no mmhos/ % co.- so.· ppm % 
valor ema 

n 25•C 

PERFIL N• 60 

Descrição geral: 

Data- 22/09/78. 

--mE/1 OOg --

o 
6 

24 
41 
54 
44 
36 

4 

17 24 
7 18 
4 18 
2 23 
2 28 
3 25 
2 25 
2 14 

Classificação - Laterita Hidromórfica álica argila de atividade baixa A moderado 
textura arenosa/média relevo plano. Plinthaquu/ts 

Unidade de mapeamento- HLa7 

Localização, municlpio, estado e coordenadas- A 13 km da Fazenda Pouso Lindo em 
direção à Fazenda São José Barão de Melgaço (Mn 16•33'S e 55•43'WGr Folha 
SE21·X·A 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil- Coletado em local plano e sob 
cobertura de savana 

Altitude - "' 150 m 

Litologia- Sedimentos arenosos, síltico-argilosos, argila-arenosos e areno-conglo
meráticos semiconsolidados e inconsolidados 

Formação geológica- Formação Pantanal 

Perfodo - Quaternário 

Material originário- Sedimentos do Quaternário 

Relevo local - Plano. 

Relevo regional- Plano 

Erosão- Não aparente 

Drenagem - Mal drenado 

Vegetação primária- Savana Parque 

Uso atual - Pastagem natural 

Descrição morfológica: 

A1 o-1 O em, bruno-acinzentado-escuro (1 OYA 4/2); franco-arenoso; fraca 
pequena granular, solto, muito friável, não plástico e não pegajoso; 
I ransição clara 
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A2 

Blpl 

B21tpl 

B22tpl 

1 ü-40 em, bruno-acinzentado (1 OYR 5/2); franco-arenoso; solto, friável, 
não plástico e ligeiramente pegajoso; transição gradual 

40·60 em, bruno-pálido (1 OYR 6/3, úmido), mosqueado comum, pe
queno e médio e distinto, bruno forte (7 5YR 5/8, úmido); franco-argilo
arenoso; ligeiramente duro, firme, ligeiramente plástico e ligeiramente 
pegajoso; transição gradual 

60-11 O em, cinzento (1 OYR 6/1, úmido), mosqueado abundante, médio 
e grande proeminente, vermelho-amarelado (5YR 5/8, úmido); franco
argilo-arenoso; duro, muito firme, plástico e pegajoso; transição gradual 

11 0·150 em, cinzento-claro (1 OYR 6.5/1, úmido), mosqueado comum, 
pequeno e proeminente, vermelho-amarelado(5YR 5/8, úmido); franco
argilo-arenoso; duro, muito firme, plástico e pegajoso 

Oba: lençol freático aos 140 em; 
perfil coletado com Irado caneco, não sendo possível observar sua estrutura; 
camada concrecionária impedindo a tradagem aos 150 em 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (78 2259-2263) 

Horizonte Frações da Comp granulométrica 
amostra total % % Arg 

dis- Grau 
%Si~e 

Terra Areia 
Areia 

Silte persa de 

Prol Cal h Case fina grossa 
fina 

0,05- Argila em floc %Arg. Símb 
em 

>20 20-2 <2 2{),20 0,20- 0,002 <0,002 água % 
mm mm mm mm 0,05 mm mm % 

mm 

Al 0·10 o o 100 26 48 16 10 8 20 1,60 
A2 ·40 o o 100 22 43 26 9 8 11 2,89 
Blpl -60 o 1 99 16 37 33 14 14 o 2,36 
B21tpl ·110 o o 100 17 43 15 25 22 12 0,60 
B22tpl -150 o o 100 22 38 22 18 16 11 1,22 

pH(1:2,5) Complexo sortivo mE/100g Valor V 
(sat de 

Água 

5,3 
5,2 
5,1 
5,5 
5,6 

c 
(orgã-
nico) 

% 

0,54 
0,29 
0,18 
0,10 
0,06 

Sal c/ 
sódio 
(%de 
Na• 

trocá-

4,4 0,3 0,11 0,03 0,4 
4,0 0,1 0,08 0,02 0,2 
4,0 0,2 0,16 0,05 0,4 
3,9 0,6 0,5 0,31 0,05 1,5 
4,0 0,7 1,0 0,32 0,04 2,1 

c 
Ataque por H,so. (d = 1,47) e 

N Na,co, (5%) % --% 

0,07 
0,06 
0,05 
0,04 
0,03 

Pasta 

N 

8 
5 
4 
3 
2 

saturada 

CEdo 
extrato 

sio,j Al,o,j Fe,o,J Tio, J p,o, 

6,5 4.0 
11,3 7,7 

8,6 6,2 

2,2 
3,0 
1,8 

0,30 
0,42 
0,36 

Sais sol uveis 
(extrato I :5) 

ValorT 
(soma) 

0,6 2,3 3,3 
0,6 1,7 2,5 
0,8 1,7 2,9 
1,2 1,9 4,6 
0,5 1,5 4,1 

Sio, Si02 
Ai20> - -- --

Ai20> R, O, 
Fe,o (Ki) (Kr) 

2,76 2,04 2,84 
2,49 2,00 4,02 
2,36 1,99 5,38 

p 
1 OOAi+++ assi-
--- mil á-

Ca++,Mg++ I K• I Na+ Água H co,- S+AI+++ vel velno mmhos/ so.-% co,· 
valor ema --mE/lOOg-- ppm 

n 25°C 

1 60 2 
1 75 3 
2 67 1 
1 44 1 
1 19 1 

PERFIL No 85 

Descrição geral: 

Data- 09/09/78 

bases) 
% 

12 
8 

14 
33 
51 

Equiv 
de 

eaco, 
% 

Equiv 
de 

um i-
dade 

% 

7 
7 

11 
16 
14 

Classificação - Laterita Hidromórfica álica argila de atividade baixa A moderado 
textura arenosa/média relevo plano Plinfhaquults 

Unidade de mapeamento- Hla7 

Localização, município, estado e coordenadas- A 200m da sede do Retiro Formosa 
Rondonópolis (Mn 16°49'S e 55°14'WGr Folha SE21-X·B 
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Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil- Coletado em trincheira em corte 
de barranco de açude, em local plano e sob cobertura de savana 

Altitude-"' 160m 

Litologia - Sedimentos arenosos, sfltico-argilosos, argilo-arenosos e areno-conglo
meráticos semiconsolidados e inconsolidados 

Formação geológica- Formação Pantanal 

Período - Quaternário 

Material originário- Sedimentos do Quaternário 

Relevo local - Plano 

Relevo regional- Plano 

Erosão- Não aparente 

Drenagem- Mal drenado 

Vegetação primária- Savana Arbórea Aberta 

Uso atual- Pastagem natural 

Descrição morfológica: 

A 11 0-15 em, bruno-amarelado-escuro(! OYR 2 5/2); areia franca; grãos sim· 
pies; solto, solto, não plástico e não pegajoso; transição plana e clara 

A 12 15·40 em, bruno-escuro (1 OYR 4/3, úmido) e bruno (1 OYR 5/3, seco), 

A3 

B21tpl 

B22tpl 

823tpl 

mosqueado abundante, pequeno e médio e distinto, bruno forte (7 5YR 
5/8, úmido); areia franca; grãos simples; duro, firme, não plástico e não 
pegajoso; transição plana e gradual 

40-60 em, bruno(l OYR 5/3, úmido) ecinzento-brunado-claro(1 OYR6/2, 
seco), mosqueado abundante, pequeno e médio e distinto, bruno forte 
(7 5YR 5/8, úmido); franco-arenoso; grãos simples; duro, firme, não 
plástico e não pegajoso; transição plana e clara 

60-75 em, cinzento-brunado-claro (1 OYR 6/2, umido) e cinzento-claro 
(10YR 7/1, seco), mosqueado abundante, médio e grande e proemi· 
nente, vermelho (2 5YR 4/6, úmido); franco-argilo·arenoso; moderada 
média blocos subangulares; cerosidade comum e moderada; duro, 
firme, ligeiramente plástico e pegajoso; transição plana e gradual 

75-105 em, cinzento-brunado-claro (10YR 6/2, úmido) e cinzento-claro 
(1 OYR 7/1, seco), mosqueado abundante, médio e grande e proemi
nen:e, vermelho (2 5YR 4/6, úmido); franco-argilo-arenoso; moderada 
média blocos subangulares; cerosidade comum e moderada; duro, 
firme, plástico e pegajoso; transição plana e gradual 

105-140 em+, cinzento-claro (1 OYR 7/1, úmido), mosqueado abundan
te, médio e grande e proeminente, vermelho (2 5YR 4/6, umido); franco
arenoso; moderada pequena blocos subangulares; cerosidade comum 
e fraca; duro, firme, plástico e pegajoso 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (78 2235-2240) 

Horizonte 
Frações da Comp granulométrica 

amostra total % % Arg 
dis- Grau %Silte 

Terra Areia Areia Silte persa de 

Prol Cal h Case fina grossa fina 0,05- Argila em floc %Arg 
Símb em >20 20-2 <2 2{),20 0,20- 0,002 

<0,002 água % 
mm mm mm mm 0,05 mm mm % 

mm 

A11 0-15 o o 100 47 37 6 10 5 50 0,60 
A12 -40 o o 100 42 42 5 11 9 18 0,45 
A3 -60 o 1 99 41 41 4 14 12 14 0,29 
821tpl ·75 o o 100 28 33 12 27 1 96 0,44 
822tpl ·105 o 1 99 28 32 19 21 o 100 0,90 
823tpl -140 o 1 99 31 32 18 19 o 100 0,95 

pH (1:2,5) Complexo sortivo mE/100g Valor V 
(sal de 

Água 
ValorT bases) 
(soma) % 

6,7 5,5 0,8 0,6 0,84 0,05 2,3 o 1,3 3,6 64 
5,8 4,1 0,2 0,34 0,07 0,6 0,3 1,6 2,5 24 
5,7 3,9 0,2 0,22 0,06 0,5 0,8 1,6 2,9 17 
4,7 4,0 0,3 0,11 0,09 0,6 1,2 2,0 3,8 16 
4,7 3,9 0,3 0,09 0,08 0,5 1,2 1,9 3,6 14 
4,7 4,0 0,4 0,16 0,10 0,7 0,9 1,5 3,1 23 



c c Ataque por H,so. (d = 1 ,47) e Sio, Si o, AI203 Equiv 
(orgã- N Na,C03 (5%) 'lb - -- de 
nico) 'lb -- AI203 R203 CaC03 

'lb N Sio, 1 AI,031 Fe,o31 TiO, I p,o, (Ki) (Kr) Fe203 
'lb 

0,26 0,05 5 4,2 2,2 1,6 0,15 3,24 2,22 2,16 
0,21 0,05 4 4,3 2,4 1,2 0,18 3,05 2,31 3,13 
0,18 0,05 4 5,9 3,6 1,7 0,19 2,78 2,15 3,33 
0,11 0,04 3 10,2 7,3 4,2 0,33 2,37 1,74 2,72 
0,16 0,05 3 9,1 6,4 4,0 0,31 2,42 1,73 2,51 
0,06 0,03 2 8,4 5,7 4,5 0,32 2,50 1,67 1,99 

Sal C/ Pasta Sais soluve1s 
SódiO saturada (extrato 1 :5) p EQUIV 
(%de 

Ca"IMg••l K·l Na• 

tOOAI''' ass1- de 
Na• CEdo --- m11á- um1· 

trocá- extrato Água HC03- S+AI• .. vel da de 
vel no mmhos/ 

'lb C03' 
so.: ppm 'lb 

valor em a --mE/IOOg--
T) 25•C 

1 o 112 6 
3 33 11 7 
2 62 6 9 
2 67 1 14 
2 71 2 13 
3 56 1 14 

3.4.3.17 - Laterita Hidromórfica eutrófica solódica 

Os solos assim classificados diferem das Lateritas Hidromórficas eutró
ficas, já descritas, apenas por apresentarem o caráter solód ico (satura
ção com sódio trocável entre 6 e 15%) 

Ffsica e morfologicamente são semelhantes aos anteriores, sendo o 
eutrofismo apresentado, na maioria das vezes, causado pelos elevados 
teores de sódio trocável, que por sua vez é prejudicial ao desenvolvi
mento normal dos vegetais. 

Ocorrem em pequenas manchas a noroeste da área, nas proximida
des de Co rixa na fronteira com a Boi f via, totalizando 584 km 2

, que 
equivalem a 0,30% do total trabalhado. 

A eliminação da sal in idade destes solos pode ser obtida mediante a 
utilização de técnicas de irrigação e drenagem de alto ni'vel, entretanto 
os altos custos requeridos para sua execução são de retorno duvidoso 
em função das dificuldades advindas das condições adversas de alaga
mento, meios de transporte, mecanização e outros a que estão subme
tidas estas áreas. 

A exploração mais racional destes solos seria o uso com pastagem 
natural ou alguma forma de proteção da natureza, seja como 1efúgio 
ou reserva biológica 

Estão correlacionados pela "Soil Taxonomy" de 1975 ao grande 
grupo Plinthaqualfs. 

3.4.3.18- Glei Húmico distrófico e eutrófico 

Os solos assim classificados são muito semelhantes aos Glei Pouco 
Húmico, posteriormente descritos, diferindo-se destes quanto ao hori
zonte A, que é mais espesso, mais escuro e com maior teor de matéria 
orgânica. 

A ocorrência é pequena na área e são encontrados apenas com o 
componentes sub dominantes. 

Os eutróficos ocorrem nas unidades de mapeamento Ple1 e 
HGPe5, ao longo do rio Paraguai, enquanto os distróficos encontram
se na unidade de mapeamento Hla2, nas proximidades do rio Cuiabá 

Todas as considerações sobre utilização agrfcola feitas para os so
los Glei Pouco Húmico distróficos e eutróficos são válidas para estes. 

Estão correlacionados tentativamente na "Soil Taxonomy" de 
1975 ao grande grupo Haplaquepts 

3.4.3.19- Glei Pouco Húmico álico, distrófico e eutrófico 

Os solos assim classificados apresentam um desenvolvimento incipien
te do perfil, tendo seqüência de horizontes do tipo A, Cg, sendo que a 
maioria apresenta descontinuidade I itológica. 

São caracterfsticos de locais planos e abaciados, sujeitos a alagamen
tos constantes ou periódicos. As condições anaeróbicas, resultantes da 
má drenagem do perfil, dão ao solo caracteri'sticas de intensa gleiza
ção, resultantes dos processos de redução que se intensificam nestas 
condições. 

São originados de sedimentos muito recentes referidos ao per(odo 
Quaternário, normalmente constitu(dos por camadas sedimentares de 
natureza heterogênea. Em função da natureza das camadas, as caracte
rfsticas são também muito diversificadas, o que resulta na ocorrência 
de solos com todas as classes de textura, argila de atividade alta e 
baixa, álicos, distróficos e eutróficos. 

Apesar de ocorrerem em relevo favorável à mecanização, têm limi
tações fortes à utilização agrícola, principalmente por se apresentarem 
em locais sujeitos à inundação, o que dificulta o manejo e mecaniza
ção, além de no caso dos distróficos e álicos necessitarem do emprego 
de adubos e calcário. 

Os eutróficos, que ocupam uma área de 11 319 km 2
, correspon

dentes a 5,83% do total mapeado, têm maior ocorrência e se concen
tram principalmente numa espessa faixa ao longo do rio Paraguai, 
estendendo-se para leste ao longo do rio Taquari e para norte ao longo 
do rio Cuiabá, além de outros rios da região como o Negro e o Aqui
dauana. A boa fertilidade naturai é uma caracteri'stica favorável à 
agricultura, porém, por ocorrerem em áreas inundáveis, se tornam 
desaconselháveis para a utilização agr(cola. 

Os álicos e distróficos perfazem um total de 2.139 km 2 e represen
tam 1,1 O% da área total mapeada, tendo a primeira ocorrência restrita às 
margens de alguns rios na Depressão do Guaporé, a noroeste da área, 
no município de Vila Bela, e os distróficos têm maior ocorrência que 
os álicos, ocorrendo dominantemente ao longo do rio ltiquira e seus 
afluentes. 

De uma maneira geral o uso destes solos, em função das condições 
de má drenagem, seria mais aconselhável com culturas adaptadas a 
estas condições, como arroz irrigado e determinados tipos de pasta
gem para os eutróficos, ou então com pastagem, aproveitando-se as 
espécies nativas, como vem sendo feito na região 

Estão correlacionados tentativamente na "Soil Taxonomy" de 
1975 aos grandes grupos Tropaquents e Fluvaquents 

PERFIL N • 174 

Descrição geral: 

Data- 13/11/78 

Classificação - Glei Pouco Humico eutrófico argila de atividade alta A moderado 
textura argilosa relevo plano Tropaquents. 

Unidade de mapeamento- HGPe1 

Localização, município, estado e coordenadas- A 8,6 km do Rio Paraguai no sentido 
Porto da Manga-Corumbá Corumbá (MS) 1 go16'S e 57•17'WGr Folha SE 21-Y-D 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil- Coletado em localabaciadoe sob 
cobertura de savana 

Altitude - "' 85 m 

Litologia- Areias, siltes, argilas, cascalhos Depósitos das planícies de inundação 

Formação geológica- Aluviões Atuais 

Período - Holoceno Quaternário 

Material originário- Sedimentos do Quaternário 

Relevo local- Plano 

Relevo regional- Plano 

Erosão- Não aparente 

Drenagem- Mal drenado 

Vegetação primária- Savana Estépica Gramíneo-Lenhosa 

Uso atual- Pastagem natural 

Descrição morfológica: 

A1 

AC 

C1g 

0-30 em, cinzento-escuro (1 OYR 4/1 ); franco; fraca pequena granular; 
firme, muito plástico e muito pegajoso; transição gradual 

30-60 em, cinzento-escuro (1 OYR 4/1, úmido), mosqueado abundante, 
pequeno e proeminente, bruno-avermelhado (5YR 4/8, úmido); argila; 
fraca pequena granular, firme, muito plástico e muito pegajoso; transi
ção gradual 

60-100cm, cinzento (10YR 5/1, umido), mosqueado abundante, pe
queno e distinto, bruno forte (7 5YR 5/6, úmido) e comum, médio e 
proeminente, bruno-avermelhado (5YR 4/4, úmido); muito argiloso; ma
ciça; firme, muito plástico e muito pegajoso; transição gradual 
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IIC2g 1 OQ-160 em, ciflzento (1 OYR 5 5/1, úmido), mosqueado abundante, mé
dio e grande e distinto, bruno forte fl5YR 5/6, úmido); franco-arenoso; 
maciça; firme, muito plástico e muito pegajoso 

Obs' lençol freático aos 160 em 

Análises ffsicas e químicas Lab' SNLCS (79 0187-ü190) 

Horizonte 
Frações da Comp granuiométrica 

amostra total% % Arg. 
dis- Grau %Silte 

Terra Areia Areia 
Si i te persa de 

Prol 
Cal h Case fina grossa 

fina 
0,05- Argila em floc %Arg 

Símb em 
>20 2()-2 <2 2-ü,20 

0,2()-
0,002 <0,002 água % 

mm mm mm mm 0,05 
mm mm % 

mm 

A1 0-30 o o 100 2 39 33 26 23 12 1,27 
liA C -60 o o 100 1 20 22 57 48 16 0,39 
IIC1g -100 o o 100 1 16 22 61 60 2 0,36 
IIIC2g -160 o o 100 1 68 13 18 17 6 0,72 

pH(1:2,5) Complexo sortivo mE/100g Valor V 
(sat de 

ValorT bases) 
(soma) % 

4,7 3,6 3,0 1,1 0,06 0,06 4,2 1,2 3,4 8,8 48 
5,6 4,0 6,7 3,5 0,07 0,20 10,5 2,3 2,8 15,6 67 
6,7 5,3 10,8 6,5 0,07 0,37 17,7 o 1,5 19,2 92 
6,4 5,1 3,3 1,7 0,05 0,14 5,2 o 0,5 5,7 91 

c c 
Ataque por H,so. (d = 1 ,47) e SiO. Si O. AI,Q, Equiv 

(orgã- N -- Na,co, (5%)% de 
nico) % N 

SiO•I AI,Q,I Fe'O'I TiO, I p,o. 
AI. O, R, o, 

Fe•O> 
CaCO, 

% (Ki) (Kr) % 

0,59 
0,33 
0,17 
0,05 

0,11 
0,09 
0,07 
0,05 

5 
4 
2 
1 

Sal c/ Pasta 
sódio saturada 
(%de 
Na+ 

trocá-
velno 
valor 
n 

1 
1 
2 
2 

CEdo 
extrato 
mmhos/ 

ema 
25•C 

PERFIL N.• 51 

Descrição geral: 

Data - 27/09/78 

Água 
% 

12,1 7,7 
24,6 18,2 
25,4 18,8 

7,9 4,6 

3,9 
6,2 
6,7 
2,9 

0,42 
0,61 
0,61 
0,26 

Sais soluveis 
(extrato 1 :5) 

ca••IMg++ I K• I Na• HCQ,-

--mE/100g--
co,· 

2,69 2,04 3,09 
2,30 1,89 4,60 
2,30 1,87 4,40 
2,92 2,08 2,49 

so.· 

100AI++-+ 
---
S+AI+++ 

22 
18 
o 
o 

p 
assi~ 

milá-
vel 

ppm 

4 
1 
1 
1 

Equiv 
de 

um i-
da de 

% 

19 
29 
32 
14 

Classificação- Glei Pouco Húmico distrófico argila de atividade baixa A moderado 
textura média relevo piano Tropaquents. 

Unidade de mapeamento- HGPd2 

Localização, município, estado e coordenadas- A 17,2 km de Mimoso, na estrada 
Mimoso-Barão de Melgaço Barão de Melgaço (Mn 16•09'S e 55•48'WGr Folha 
SE21-X·A 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfii-Coletadoem localabaciadoe sob 
cobertura de savana 

Altitude-"' 140m 

Litologia- Areias, siltes, argilas, cascalhos Depósitos das planícies de inundação 

Formação geológica- Aluviões Atuais 

Período- Holoceno Quaternário 

Material originário- Sedimentos do Quaternário 

Relevo local - Plano 

Relevo regional- Plano 

262/PEDOLOGIA 

Erosão - Não aparente. 

Drenagem- Mal drenado 

Vegetação primária- Savana Arbórea Densa 

Uso atual - Pastagem natural 

Descrição morfológica: 

A 

AC 

IIC1g 

IIIC2g 

IIIC3g 

Q-1 O em, bruno-acinzentado-escuro (1 OYR 4/2); franco-argiloso; duro 
firme, plástico e pegajoso; transição clara ' 

1 0·40 em, bruno-acinzentado (1 OYR 5/2, úmido), mosqueado abun
dante, pequeno e distinto, bruno forte (7 5YR 5/8, úmido); franco-argi-
loso; firme, duro, plástico e pegajoso; transição gradual 

40-100 em, cinzento(1 OYR 5/1, um ido), mosqueado abundante, médio 
a grande e proeminente, vermelho-amarelado (5YR 5/8, úmido); argila; 
firme, duro, plástico e pegajoso; transição abrupta 

100-140cm, cinzento (75YR N 55/ úmido), mosqueado abundante, 
grande e distinto, bruno-amarelado (10YR 5/8, úmido); franco-argila
arenoso; duro, firme, plástico e pegajoso; transição gradual 

14()-160 em, cinzento(7 5YR N 5/ úmido), mosqueado abundante, mé
dio a grande e distinto, amarelo-brunado (1 OYR 6/6, úmido); franco
argiloso; duro, firme, plástico e pegajoso 

Obs' presença de pontuações brancas nos horizontes IIIC2g e i IIC3g, semelhante às 
apresentadas pelos carbonatos de cálcio livres; 
perfil coletado com Irado de caneco, não sendo possível observar estrutura do 
perfil 

Análises ffsicas e químicas Lab: SNLCS (78 2268-2272) 

Horizonte 
Frações da Comp granuiométrica 

amostra total % % Arg 
dis- Grau %Silte Areia persa de Terra Areia Silte . 

Prol Cal h Case fina grossa fina 005
_ Arg1ia em floc %Arg 

Símb em 
>20 
mm 

A 0-10 o 
AC -40 o 
IIC1g -100 o 
IIIC2g -140 o 
IIIC3g -160 o 

pH (1 :2,5) 

Água 

5,2 
4,9 
5,8 
5,7 
5,8 

c 
(orgã-
nico) 

% 

0,74 
0,50 
0,25 
OP7 
OP5 

Sat c/ 
sódio 
(%de 
Na+ 

trocá-
vel no 
valor 
n 

1 
1 
3 
3 
2 

4,0 
3,9 
4,0 
4,1 
4,1 

N 
% 

0,08 
0,07 
0,06 
0,05 
0,04 

1,8 
1,8 
1,6 
1,0 
1,7 

c 
--

N 

9 
7 
4 
1 
1 

Pasta 
saturada 

CEdo 
extrato Água 
mmhos/ 

% ema 
25•C 

20-2 <2 2-ü,20 
0,20- 0,002 <0,002 água % 

mm 0,05 mm % mm mm mm mm 

o 100 16 27 34 23 20 13 1,48 
o 100 13 24 30 33 25 24 0,91 
o 100 8 26 22 44 42 5 0,50 
3 97 43 25 10 22 13 41 0,45 
5 95 32 13 21 34 13 62 0,62 

Complexo sortivo mE/100g Valor V 

0,4 0,18 0,07 2,45 
0,1 0,20 0,08 2,18 
0,4 0,18 0,19 2,37 
0,2 0,14 0,12 1,46 
0,6 0,07 0,12 2,49 

Ataque por H.so. (d = 1,47) e 
Na. co, (5%) % 

SiO•I Al,o,l Fe,o,l Tio, 1 p,o. 

10,4 6,4 
14,9 10,9 
20,1 16,7 
10,7 8,3 
16,6 12,5 

1,7 
2,0 
2,4 
1,4 
2,9 

0,36 
0,37 
0,34 
0,18 
0,29 

Sais soluveis 
(extrato 1 :5) 

ValorT 
(soma) 

0,3 3,0 5,8 
0,1 3,0 5,3 
1,8 2,9 7,1 
0,7 1,5 3,7 
0,9 1,9 5,3 

sio, Si o, A!.O, 

AI,Q, R,Q, Fe,Q, 
(Ki) (Kr) 

2,76 2,36 5,92 
2,32 2,11 8,55 
2,05 1,87 10,91 
2,19 1,98 9,25 
2,26 1,97 6,77 

p 

(sal de 
bases) 

% 

43 
42 
34 
41 
47 

Equiv 
de 

eaco, 
% 

Equiv 
100AI+++ assi- de 
--- milá- um i-

Ca••IMg++ l K+ I Na+ HCQ, S+AI-+-++ vel da de 
co,· so.· ppm % 

--mE/100g--

11 
4 

43 
32 
26 

2 
1 
1 
1 
1 

18 
18 
24 
13 
20 



PERFIL N• 102 

Descrição geral: 

Data- 25/10/77 

Classificação- Glei pouco Húmico álico argila de atividade baixa A moderado textura 
média relevo plano. F/uvaquents 

Unidade de mapeamento- HLd2 

Localização, município, estado e coordenadas- A 1,5 km da Fazenda Santana em 
direção à Fazenda São Bento Corumbá (MS) 17•20'S e 56•33'WGr Folha SE.21-X-C 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil- Trincheira situada em local com 
menos de 3% de declive e sob cobertura de savana 

Altitude- =- 1 00 m 

Litologia- Areias, siltes, argilas, cascalhos Depósitos das planícies de inundação 

Formação geológica- Aluviões Atuais 

Período - Holoceno Quaternário 

Material originário- Sedimentos do Quaternário 

Relevo local- Plano 

Relevo regional - Plano 

Erosão- Não aparente. 

Drenagem- Mal drenado 

Vegetação primá ria - Savana Gramineo-Lenhosa 

Uso atual - Pastagem natural 

Descrição morfológica: 

A 

IIC1g 

IIIC2g 

IVC3g 

VC4g 

VIC5g 

VIIC6g 

VIIIC7g 

ü-1 4 em, preto (5YR 2/1,5, úmido), bruno muito escuro (1 OYR 2/2, seco); 
franco; forte muito pequena a pequena granulare média blocos suban
gulares; duro, firme, muito plástico e muito pegajoso; transição plana e 
clara 

14-35 em, cinzento-escuro (7 5YR N 4/ úmido), mosqueado abundante, 
pequeno e distinto, bruno forte (7 5YR 5/8, úmido); muito argiloso; forte 
muito grande prismática composta de forte muito grande blocossuban
gulares e forte média granular, muito duro, muito firme, muito plástico e 
muito pegajoso; transição plana e clara 

35-43 em, cinzento muito escuro (1 OYR 3/1, úmido); franco-argilo-are
noso; moderada a fraca muito pequena e pequena granular e fraca 
pequena blocos subangulares; macio, friável, plástico e ligeirmente 
pegajoso; transição plana e gradual 

43-50 em, bruno-acinzentado-escuro (1 OYR 4/1,5, úmido); areia franca; 
aspecto maciça porosa, pouco coesa in situ, que se desfaz em terra fina; 
solto, solto, não plástico e não pegajoso; transição plana e clara 

5ü-67 em, bruno multo claro-acinzentado (1 OYR 6,5/3, úmido); areia; 
aspecto maciça porosa, pouco coesa in sítu,que se desfaz em terra fina; 
solto, solto, não plástico e não pegajoso; transição plana e abrupta 

67-85 em, coloração variegada constitufda de cinzento (1 OYR 5/1, úmi
do) e bruno muito acinzentado (1 OYR 7/3, úmido), mosqueado comum, 
pequeno a médio e proeminente, vermelho-amarelado(5YR 5/8, um ido); 
franco-argilo-arenoso; moderada pequena e média blocos subangula
res, com aspecto de maciça porosa, pouco coesa in situ; duro, friável, 
plástico e pE!lJajgso; transição plana e clara 

85-120cm, cinzento (10YR 5/1, úmido), mosqueado comum médio e 
proeminente, bruno-amarelado (1 OYR 5/8, úmido), franco-argilo-areno
so; moderada a fraca pequena e média blocos subangulares, com 
aspecto de maciça porosa muito pouco coesa in situ; ligeiramente duro 
friável,ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição plana~ 
difusa 

120-150 em+, coloração variegada constitufda de bruno-acinzentado 
(1 OYR 5/2, úmido) e bruno-amarelado (1 OYR 5/8, úmido); franco-areno
so; moderada a fraca pequena médiablocossubangulares,com aspecto 
de maciça porosa muito pouco coesa in situ; ligeiramente duro, muito 
lriável, não plástico e nao pegajoso 

Raizes: abundantes no A, com diâmetroaté0,1 mm; muitas no IIC1 g; poucas no I!IC2g 

Oba; trincheira com 150cm de profundidade e lençol freático com 135cm de pro
fundidade 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (78 0415-0422) 

Horizonte Frações da Comp granulométrica 
amostra total % % Arg 

dis- Grau %Silte 
Terra Areia Areia Silte persa de 

Prol Cal h Case fina fina 0,05- Argila em floc 
Símb >20 20-2 grossa 

0,20- <0,002 água % 
%Arg 

em <2 2-0,20 0,002 mm mm 0,05 mm % mm mm 
mm 

mm 

A 0-14 o o 100 1 4 23 72 51 29 0,32 
IIC1g -35 o o 100 1 12 12 75 61 19 0,16 
IIIC2g -43 o o 100 3 60 17 20 15 25 0,85 
IVC3g -50 o o 100 6 72 16 6 2 67 2,67 
VC4g -67 o o 100 6 75 16 3 1 67 5,33 
VIC5g -85 o o 100 4 64 12 20 18 10 0,60 
VIIC6g -120 o o 100 10 67 7 16 12 25 0,44 
VIIIC7g -150 o o 100 32 51 7 10 8 20 0,70 

pH (1 :2,5) Complexo sortivo mE/100g Valor V 
(sal de 

ValorT bases) 
(soma) % 

3,9 3,5 2,7 1,6 0,36 0,09 4,8 12,2 11,9 28,9 17 
4,4 3,6 0,7 0,13 0,06 0,9 16,8 3,3 21,0 4 
4,0 3,8 0,3 0,05 0,04 0,4 5,3 1,7 7,4 5 
4,3 4,0 0,3 0,02 0,02 0,3 1,4 0,1 1,8 17 
5,0 4,4 0,3 0,01 0,02 0,3 0,3 0,1 0,7 43 
4,8 3,9 0,4 0,4 0,04 0,02 0,9 3,1 0,1 4,1 22 
4,9 3,9 0,6 0,7 0,05 0,03 1,4 2,6 0,1 4,1 34 
4,9 4,0 0,6 0,4 0,04 0,02 1,1 1,8 0,1 3,0 37 

c c Ataque por H,so. (d = 1 ,4 7) e sio, Si O, AI,Q, Equiv 
(orgâ- N -- Na:.CQ, (5%) % de 
nico) % N 

Sio,1 Al,o~ Fe,o~ TiO, I p,o. 
A/,Q, R,Q, Fe,o, eaco. 

% (Ki) (Kr) % 

3,62 0,43 8 37,8 19,4 2,8 0,43 3,31 3,03 10,87 
1,40 0,18 8 28,7 21,7 6,5 0,55 2,25 1,89 5,24 
0,68 0,09 8 8,7 5,1 1,8 0,23 2,90 2,37 4,42 
0,21 0,04 5 2,8 1,3 0,5 0,15 3,68 2,96 4,10 
0,08 0,04 2 0,9 0,4 0,3 0,13 3,85 2,59 2,05 
0,11 0,04 3 8,5 6,0 0,9 0,27 2,41 2,20 10,50 
0,08 0,03 3 6,4 4,9 1,0 0,20 2,22 1,97 7,62 
0,07 0,03 2 4,4 2,9 1,2 0,15 2,58 2,04 3,79 

Sat c/ Pasta Sais soluveis 
sódio saturada (extrato 1 :5) p Equiv 
(%de 

ea••IMg•• I K• I Na• 

100A!••• assi· de Na• CEdo --- milá- um i-
trocá- extrato Água H co,- S+AI+++ ve/ da de 
vel no mmhos/ so.-
valor 

% 
--mE/1 OOg --

co,· ppm % em a 
T) 25•C 

<1 72 14 56 
<1 95 1 43 

1 93 5 16 
1 82 5 6 
3 50 1 2 

<1 78 2 13 
1 65 7 10 
1 62 4 7 

3.4.3.20- Areias Quartzosas Hidromórficas álicas e distróficas 

Esta classe de solos é caractedstica de regiões sujeitas a alagamentos 
constantes ou periódicos, o que condiciona a presença de h idromorfis
mo ao longo do perfil, como mosqueados e indlcios de gleização. 

Apresentam seqüência de horizontes A, C, sendo o A freqüente
mente do tipo moderado. A textura pertence às classes areia e areia 
tranca. Pela quantidade de areia, não são plásticos nem pegajosos e a 
estrutura é em grãos simples. A transição do A para o C é clara ou 
gradual e difusa entre suborizontes. 

O horizonte A apresenta cores desde claras a muito escuras e os 
teores de carbono orgânico chegam a 1% nos mais escuros. O horizon
te C apresenta cores muito claras ou gleizadas, com mosqueados. 

Quanto à sua distribuição, é importante ressaltar que as areias 
álicas ocorrem em pequenas manchas nas várzeas de alguns rios e 
ribeirões no Planalto do Taquari-ltiquira, relacionadas a Aluviões 
Atuais (Quaternário), e também como componentes subdominantes 
em algumas unidades de mapeamento na Depressão do Guaporé, no 
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municfpio de Vila Bela. Já as distróficas ocorrem mais expressivamen
te e se encontram distribuídas, ora como dominantes, ora como sub
dominantes, nas Planícies e Pantanais Mato-Grossenses, sobre os sedi
mentos quaternários da Formação Pantanal. 

Esta classe de solos tem como principais limitações para o uso 
agrícola a baixa capacidade de retenção de cátions, textura muito 
arenosa e muito baixa fertilidade natural (distróficos) além de toxidez 
por excesso de alumínio trocável (álicos). Considerando-se ainda o 
lençol freático próximo ou muito próximo à superfície por todo ou 
parte do ano, dificultando o manejo e a mecanização, a utilização 
agrícola destes solos torna-se técnica e economicamente inviável, sen
do mais aconselhável o uso com pastagem, aproveitando-se as espécies 
vegetais nativas. 

Representam 0,79% da área total mapeada, perfazendo 1.540 km' 
e correspondem pela "Soil Taxonomy" de 1975 ao grande grupo 
Ouartzipsamments 

PERFIL No 126 

Descrição geral: 

Data -10/09/78 

Classificação- Areia Quartzosa Hidromórlica álica A moderado relevo plano Quart
zipsamments 

Unidade de mapeamento- HP2 

Localização, municfpio, estado e coordenadas- A 7 km da Fazenda Dois Buritis, na 
estrada Fazenda Dois Buritis-Fazenda Lambari Coxim (MS) 17°59'S e 55<>()6'WGr 
Folha SE.21-X-D 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Área deprimida, com declive 
inferior a 1% e sob cobertura vegetal de savana 

Altitude-"' 160m 

Litologia- Sedimentos arenosos, siltico-argilosos, argilo-arenosos e areno-conglo
meráticos semiconsolidados e inconsolidados 

Formação geológica- Formação Pantanal 

Período- Quaternário 

Material originário- Sedimentos do Quaternário 

Relevo local- Plano 

Relevo regional- Plano 

Erosão- Não aparente 

Drenagem- Mal drenado 

Vegetação primária- Savana Arbórea Aberta 

Uso atual - Pastagem natural 

Descrição morfológica: 

A1 0·15cm, bruno-acinzentado-escuro (10YR 4/2); areia; grãos simples; 
solto, nao plástico e não pegajoso; transição clara 

A3 

C1 

C2 

15-30 em, bruno-amare\ado(1 OYR 5/4); areia; grilos simples; solto, não 
plástico e não pegajoso; transiçao clara. 

3D-80 em, bruno muito claro-acinzentado(10YR 7/3, úmido), mosquea
do pouco, pequeno e distinto,amarelo-brunado (1 OYR 6/6, úmido); areia, 
grãos simples; solto, não plástico e não pegajoso; transição difusa 

80-140 em, branco (1 OYR 7/2, úmido), mosqueado comum, pequeno e 
distinto,amarelo-brunado (1 OYR 6/6, úmido); areia; grãos simples; solto, 
não plástico e não pegajoso 

Obsc lençol freático aos 60 em. 

Análises físicas e químicas 

Horizonte 
Frações da 

amostra total % 

Slmb 

A1 
A3 
C1 
C2 

Prol Cal h 

em 
>20 
mm 

0-15 o 
-30 o 
-80 o 
-140 o 
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Case 
20-2 
mm 

o 
o 
o 
o 

Terra 
fina 
<2 
mm 

100 
100 
100 
100 

Lab: SNLCS (78 2439-2442) 

Comp granulométrica 

Areia 
grossa 
2.(),20 

mm 

72 
65 
76 
71 

% 

Areia 
Silte . fina 
005

_ Arg1la 
0,20- 0002 <0,002 
0,05 ' mm 
mm 

22 
30 
20 
23 

mm 

2 
1 
2 
1 

4 
4 
2 
5 

Arg 
dis-

persa 
em 

água 
% 

4 
4 
2 
5 

Grau %Silte 
de 

floc %Arg 
% 

o 0,50 
o 0,25 
o 1,00 
o 0,20 

pH(1:2,5) Complexo sortivo mE/100g Valor V 
(sal de 

Água ValorT bases) 
(soma) % 

4,7 4,2 0,1 0,03 0,02 0,2 0,3 3,0 3,5 6 
5,0 4,4 0,1 0,02 0,01 0,1 0,1 1,3 1,5 7 
5,1 4,2 0,1 0,02 0,01 0,1 o 0,5 0,6 17 
5,2 4,0 0,1 0,03 0,02 0,2 0,2 0,6 1,0 20 

c c 
Ataque porH,SO.(d= 1,47)e si o, si o, AI,Q, Equiv 

(orgâ- N -- Na,co, (5%)% de 
nico) % N 

SiO·I Al,o,l Fe,o,l Tio, I p,o. 
AI,Q, R,Q, 

Fe,Q, CaCO, 
% (Ki) (Kr) % 

0,61 
0,20 
0,04 
0,04 

Sal C/ 
sódio 
(%de 
Na• 

trocá· 
vel no 
valor 
n 

1 
1 
2 
2 

0,09 
0,05 
0,04 
0,04 

7 
4 
1 
1 

Pasta 
saturada 

C E do 
extrato Água 
mm~lOS/ 

% 
em a 
25'C 

Sais soluvets 
(extrato 1 :5) 

Ca<+IMg<+l K·l Na• HCQ,-

--mE/lOOg --
co,· so.= 

lOOAI• .. 
---
S+AI• .. 

60 
50 
o 

50 

3.4.3.21 - A rei as Quartzosas ál i c as, d istróficas e eu tróficas 

p 
asst· 
milá-
vel 

ppm 

3 
5 
2 
2 

EQUIV 

de 
um1 
da de 

% 

6 
3 
2 
3 

São solos minerais, profundos e pouco profundos, com seqüência de 
horizontes A, AC e C, pouca diferenciação entre os horizontes, sendo 
formados em sua totalidade por minerais dificilmente intemperizáveis, 
na sua maioria quartzo 

São permeáveis, porosos, não plásticos e não pegajosos, sem estru
tura desenvolvida, sendo constituídos em todos os casos por grãos 
simples. 

O horizonte A é do tipo moderado, sobrejacente a um horizonte 
C, sendo que na sua grande maioria a saturação com alumínio é supe
rior a 50%, o que lhes confere o caráter álico. Ocorre como subdomi
nante nas Unidades HP3 e Ple6, em que a saturação com bases é 
superior a 50%, mas a soma de bases é inferior a 1mE/100 g de solo. 

São originados a partir de rochas do Grupo Paraná, Formações 
Furnas, Aquidauana, Bauru, Ponta Grossa e Botucatu, da Cobertura 
Detrito-Laterítica, Formação Pantanal e Aluviões Atuais. Estão con
centrados na parte leste da área e são quase que totalmente utilizados 
para pastagem, sendo a gramlnea que melhor se adapta a esse tipo de 
solo a Brachiaria sp , já amplamente difundida na região (F ig. 3.15). 

Uma particularidade dessas Areias é que muitas vezes se apresen
tam com caracterfsticas semelhantes aos Latossolos de textura média, 
pois têm um horizonte C com cores no matiz 2.5YR, morfologica
mente similar a um horizonte B óxico, sem contudo atingir a classe 
textura! franco-arenoso. O comportamento assemelha-se ao dos Latos
solos Vermelho-Escuros de textura média, no que diz respeito à sua 
utilização. 

São limitados quanto ao uso principalmente por se apresentarem 
desprovidos de nutrientes para as plantas e com acidez nociva elevada. 

A correção dessas limitações fica dificultada pela excessiva lavagem 
a que estão sujeitos os nutrientes adicionados ao solo que não ficam 
retidos pelo mesmo, sendo bastante suscetíveis à erosão. 

Com exceção dos solos que se apresentam com características in
termediárias para Latossolos de textura média, nos quais p;ode!'lll ser 
adaptadas algumas cultllras como arroz, por exemplo, o uso recomen
dado para os demais fica restrito a pastagem e reflorestamento. 

Ocupam uma área de 25.500 km 2
, equivalentes a 13,15% do total, 

e correspondem, pela "Soil Taxonomy" de 1975, ao grande grupo 
Quartzipsamments. 



Fig. 3.15 - Padrão de imagem de Areias Ouartzosas no Planalto do Taquan-ltlqUira. 
Folha 5E.21·Z·B. 

PERFIL N.• 68 

Descrição geral: 

Data - 12/09/7& 

Classificação - Areia Ouartzosa distrótica A moderado relevo plano. OuartzifXSam· 
ments. 

unidade de mapeamento- AQd1. 

Localização. municipio.estadoecoordenadas- A 14 km da Fazenda Santa Lúcia em 
direçllo ao Rio Sllo Lourenço. Barão de Melgaço (MT). 17•49'5 e 55•59'WGr. Folha 
SE21·X·A. 

Situaç4o, declive e cobertura vegetal sobre o perfil- Coleladoem "c«dllheira" com 
1 'lb de declive e sob cobertura vegetal de savana 

Altitude- s. 135m. 

Utologia - Sedimentos arenosos, siltic~argilosos. argilo·arenosos e arenO<ongle>
meráticos semiconsolldados e inconsotidados. 

Formaç4o geológica- Formaç4o Pantanal. 

Período - Quaternário. 

Material originário- Sedimentos do Quaternário. 

Relevo local- Plano. 

Relevo regional- Plano. 

Erosão - Nllo aparente. 

Drenagem - Bem drenado. 

Vegetação primária - Savana Arbórea Densa. 

Uso atual - Pastagem natural. 

Descrição morfológica: 

AI 

AC 

Ct 

C2 

Q-1 O em, b<u~acinzentado multo eacuro (1 OYR 3/2); areia; grAos sim· 
pies; so~o. so~o. não plástico e nAo pegajoso; transiç4o plana e clara. 

1 Q-30 em, b<uno (1 OYR 5/4); are ta; grlos simples; solto, solto, não 
plástico e nao pegajoso; transiç4o plana e gradual. 

30· 70 em, b<une>-pálido (1 OYR 8/3, úmido), mosqueado abundante, pe· 
queno e distinto, b<uno forte (7.5YR 5/8, úmido); areia; grtos simples; 
solto, solto. não plástico e nlo pegajoso; traneiç4o plana e difusa. 

70. t 60 em•, cinzentO< lato (1 OYR 7/2, úmido), mosqueado abundante, 
pequeno e médio e distinto, amarele>-avarmelhado (7.5YR 6/8, úmido); 
areia; grlos simples; solto, solto, nlo plástico e nlo pegajoso. 

Oba; concreçoas duras no horizonte C1 e brandas no horizonte C2, de 1 a 2 em de 
dllmetro e aproximadamente 5 a 10% do volume do solo. 

Análises !laicas e qulmicas Lab.; SNLC5(78.2285·2288) 

Horizonte Fraç08ada Comp. granulométnca 
amostra total 'lb 'lb Arg. 

dl&- Grau 'lbSilte 
Areia persa de Terra Areia Silte 

Prol. Celh. case. fina grossa fina 0,05· Argila em floc. 'lbArg. 
5ímb. >20 20.2 0,20· <o,oo• água 'lb em <2 2.(),20 0,002 

mm mm 0.05 mm 'lb mm mm 
mm 

mm 

A 0·10 o o 100 59 31 5 5 1 60 
AC -30 o o 100 66 25 2 5 2 60 
C1 ·70 o o 100 57 30 8 5 2 60 
C2 ·160 o 1 99 61 24 9 6 4 33 

pH (1:2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 

VAiorT 
(soma) 

5,4 4,8 1,3 0,2 0,08 0.01 1,6 o 2,0 3,6 
5.S 4.6 0,7 0.04 0.01 0,8 o 1,1 1,9 
4,9 4,2 0.4 0,04 0.01 o.s o 1.0 1,5 
5.0 4,1 0,1 0.07 0,02 0,2 o 1.0 1,2 

c c Ataque por HtSO• (d ~ 1,47) e s;o. Si O. Al,o, 
N -- --(orgâ· -- Na..CO• (5%) 'lb --nico) 

'lb 

0,44 
0,16 
0.08 
0,04 

Sat.c/ 

'lb 

0,06 
0,03 
0,03 
0,03 

Pasta 

N 

7 
6 
3 
1 

sód•o saturada 
('lbde 
Na· CEdo 

trocá· extrato Agua velno mmhos/ 
valor 
n 

< 1 
1 
1 
2 

ema 
25•C 

PERFIL N.• 74 

De!ICriç4o geral; 

Data- 25/11/78. 

'lb 

SiO•I AltO• I Fe.O•I TiO. I P,o. 
Alo_(), R. o, 
(Ki) (Kr) 

Sa•s sohJveis 
1extrato 1 :5) 

100AI''' 
---

ca·•IMg··l K· l Na• H CO i S+AI••• so.· co,· 
--mE/100g--

o 
o 
o 
o 

Fe.O, 

p 
assi· 
mo lá· 
vel 

ppm 

1,00 
0,40 
1,60 
1,50 

Valor V 
(sat.de 
haliAR) 

'lb 

44 
42 
33 
17 

Equiv. 
de 

c.ca. 
'lb 

Eou~V. 
de 

um1· 
da de 

'lb 

4 
3 
3 
5 

Oasaificaç4o -Areia Quartzoaa Alica A moderado rele'iO plano. QullrtZifXSllmrnents. 

Unidade de mapeamento- AOa2. 

Locallzaçlo, municlpio, estado e coordenadas - A 56,7 km de Fátima, em direçllo a 
Cuiabé. na antiga estrada Roodonópolis-Cuiabé.Jaciara (MT). 16•14'5 e 55•17WGr. 
Folha SE21·X·B. 

Situaçlo, dacli-..e e cobertura vegetal sobre o perfil-Trincheira situada em local com 
1 'lb de declive e sob cobertura da savana 

Alt~ude-"' 800 m. 

Utologia- Arenitos. 

Formação geológica- Formação Fumas. 

Periodo- Siluriane>-Davoniano. 

Material originârlo- Produto da deoompoeiçllo de aranhos. 

Relevo local- Plano. 

Relevo regional - Suave ondulado. 

Eroelo- Moderada. 

Drenagem- ElCÇ8S8ivamenta drenado. 

Vegeteçlo primária- Savana Albórea Aberts. 

Uso atual- Putaoam natural. 
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Descrição morfológica: 

A 

AC 

C1 

C2 

Q-13 em. bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/3); areia; grãos simples; 
solto, solto, não plástico e não pegajoso; transição plana e gradual 

13·34 em, bruno-avermelhado-escuro (5YR 3 5/3), areia; grãos simples; 
solto, solto, não plástico e não pegajoso; transição plana e difusa 

34·61 em, bruno-avermelhado (5YR 4/3); areia; grãos simples; solto, 
solto, não plástico e não pegajoso; transição plana e difusa 

61·130 em+, bruno (7 5YR 4/4); areia; grãos simples; solto, solto, não 
plástico e não pegajoso 

Raizes: finas abundantes no A. AC e C1 e muitas no C2; médias poucas noA.AC e C1 e 
grossas raras em todos horizontes. 

Análises fisicas e químicas Labc SN LCS (80.0031-0034) 

Horizonte Frações da Comp granulométrica 
amostra total% % Arg 

dis· Grau %Sme 
Terra Areia 

Areia 
Silte persa de 

Prol Cal h Case fina fina 0,05- Argila em floc %Arg Símb >20 20-2 grossa 
0.20· <0,002 água % em <2 2-0.20 0,002 

mm mm mm mm 0,05 mm mm % 
mm 

A 0·13 o o 100 65 30 1 4 o 100 0,25 
AC ·34 o o 100 65 23 2 6 1 63 0,33 
C1 -61 o o 100 57 34 2 7 2 71 0,29 
C2 -130 o o 100 60 31 1 8 6 25 0,13 

pH (1:2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V 

4,6 
4.8 
4,9 
5,0 

c 
(orgã-
nico) 

% 

0,53 
0,33 
0.24 
0,10 

Sat c/ 
sódio 
(%de 
Na+ 

trocá-

4,0 0,1 0,01 0,01 0,1 
4,1 0,1 0,01 0,01 0,1 
4,3 0,1 0,01 0,01 0,1 
4,4 0,1 0,01 0,01 0,1 

c 
Ataque por H,so. (d = 1.47) e 

N -- Na,co, (5%)% 
% 

N 
Sio,l Al,o,l Fe,o,l TiO, I p,o, 

0,06 
0,04 
0,03 
0,02 

Pasta 

9 
8 
8 
8 

saturada 

CEdo 
extrato 

1,5 
1,5 
2,3 
2,3 

2,3 
2.4 
3,1 
3,5 

1,1 
1,2 
1,3 
1.4 

0,10 
0,10 
0,14 
0,16 

Sais soluveis 
(extrato 1 :5) 

ValorT 
(soma) 

0,7 2,1 2,9 
0.4 1,6 2,1 
0,3 1,5 1,9 
0.2 1,0 1,3 

Si o, si o, AI,O, 

Al,o, R, o, Fe,o, 
(Ki) (Kr) 

1,11 0.85 3.26 
1,06 0,81 2,13 
1,26 0,96 3,23 
1,12 0,89 3,90 

p 
1 OOAI+++ assi-

(sal. de 
bases) 

% 

3 
5 
5 
8 

Equiv 
de 

CaCO. 
% 

Equiv 
de 

--- milá· um i-
Ca••IMg<+l K+ I Na• 

vel no mmhos/ Água HCO,- so •. S+AI+++ vel da de 
% co,· % valor 

n 

<1 
<1 

1 
1 

ema 
25•C 

PERFIL N• 109 

Descrição geral: 

Data- 24/11/79 

--mE/100g--

88 
ao 
75 
67 

ppm 

5 
4 
5 
4 

Classificação- Areia Quartzosa álica A moderado relevo plano Quartzipsamments 

Unidade de mapeamento- AQa4 

Localização, municlpio, estado e coordenadas - A 2 km da borda da escarpa do 
pantanal, na estrada que liga o pantanal à BR-163, próximo do Posto São Francisco 
ltiquira (Mn. 17004'8 e 54•55'WGr. Folha SE21·X·D 

Situação, déclive e cobertura vegetal sobre o perfil- Trincheira em local plano e sob 
cobertura vegetal de savana 

Alti!ude - "' 450 m 

Litologia- Arenitos 
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Formação geológica- Formação Furnas 

Período- Siluriano-Devoniano 

Material originário- Produto da decomposição de arenitos. 

Relevo local - Plano 

Relevo regional- Plano e suave ondulado 

Erosão - Não aparente 

Drenagem - Excessivamente drenado 

Vegetação primária- Savana Arbórea Aberta 

Uso atual- Cultura de arroz 

Descrição morfológica: 

A Q-24 em, vermelho-escuro (2 5YR 3/2); areia; grãos simples; solto. não 
plástico e não pegajoso; transição plana e gradual 

AC 

c 

24-83 em, bruno-avermelhado-escuro (2 5YR 3/4);areia;grãossimples; 
solto, não plástico e não pegajoso; transição plana e difusa 

83·150 em, bruno-avermelhado (2 5YR 4/4); areia; grãos simples; solto, 
não plástico e não pegajoso 

Raízes: finas abundantes no A e finas muito, médias poucas e grandes poucas no AC; 
não observadas no C 

Obsc perfil coletado até 11 o em em trincheira, o restante com Irado "caneco" 

Análises fisicas e químicas Lab: SNLCS (80 0079-0081) 

Horizonte Frações da Comp granulométrica 
amostra total% % Arg 

dis· Grau 
%Si~e 

Terra Areia Areia Silte persa de 

Prol Cal h Case fina 
fina 0,05- Argila em floc %Arg 

Símb >20 20-2 
grossa 

0,20- <0,002 água % em mm mm 
<2 2-0.20 0,05 

0,002 
mm % mm mm mm 

mm 

A 0·24 o o 100 67 21 4 8 3 63 0,50 
AC -83 o o 100 65 23 2 10 6 40 0,20 
c -150 o o 100 65 20 3 12 2 83 0,25 

pH(1:2,5) Complexo sortivo mE/100g Valor V 
(sal de 

Água ValorT bases) 
(soma) % 

4,5 4,0 0,1 0,01 0,01 0,1 0,9 2,9 3,9 3 
4.9 4,2 0,1 O,Q1 0,01 0,1 0,6 1,0 1,7 6 
4.8 4.3 0,1 0,01 0,01 0,1 0,3 0.4 0,8 13 

c c 
Ataque por H,so, (d = 1.47) e Sio, si o, AI,O, Equiv 

N -- -- de (orgã- -- Na,co, (5%) % 
nico) 

% 

0,67 
0,31 
0,11 

Sat c/ 
sódio 
(%de 
Na• 

trocá-
vel no 
valor 

n 

<1 
1 
1 

% 

0,07 
0,03 
0,03 

N 

10 
10 

4 

Pasta 
saturada 

CEdo 
extrato Água 
mmhos/ % 

ema 
25•C 

PERFIL N.• 160 

Descrição geral: 

Data- 30/10/79. 

sio,l Al,o,l Fe,o,l TiO, I p,o, 

3,6 
4,6 
5,6 

3,2 
4,2 
4,7 

1,7 
2,1 
2.4 

0,10 
0,14 
0,16 

Sais soluveis 
(extrato 1 :5) 

AI,O, R, o, 
F e, o, (Ki) (Kr) 

t,9L.3,14 2,56 
1.86 4,12 3,15 
2,02 4,62 3,07 

p 
100AI++< assi-
--- milá· 

Ca••IMg++ I K• I Na• HCQ,- S+AI+++ vel 
co,· so.· 

--mE/1 OOg --

90 
86 
75 

ppm 

2 
1 
1 

CaCO. 
% 

Equiv 
de 

um i-
da de 

% 

5 
5 
6 

Classificação - Areia Quartzosa állca A moderado relevo suave ondulado Quartzl· 
psamments. 



Unidade de mapeamento- AQa5 

Localização, municfpio, estado e coordenadas - A 3 km da Fazenda Lajeadão, na 
estrada Jauru-Fazenda Lajeadão (a 3 km do ribeirão Lajeadão) Coxim (MS) 18•30'S 
e54•21'WGr FolhaSE21-Z·B 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil-Trincheira com 2 a3%de declive e 
sob cobertura de savana 

Altitude-"' 400 m 

Litologia- Arenitos 

Formação geológica- Formação Botucatu 

Perfodo- Jurássico-Cretáceo 

Material originário- Produto da decomposição de arenitos 

Relevo local - Suave ondulado 

Relevo regional - Suave ondulado. 

Erosão - Ligeira 

Drenagem - Excessivamente drenado 

Vegetação primária - Savana Arbórea Aberta 

Uso atual- Pastagem natural. 

Descrição morfológica: 

A G-18 em, cinzento-avermelhado-escuro (5YR 4/2); areia; fraca muito 
pequena granular; solto, solto, não plástico e não pegajoso; transição 
plana e gradual 

AC 

c 

18-72 em, bruno-avermelhado (5YR 4/4); areia; grãos simples; solto, 
solto, não plástico e não pegajoso; transição plana e difusa 

72-120 em, vermelho-amarelado (5YR 5/8); areia; grãos simples; solto, 
solto, não plástico e não pegajoso 

Raizes: finas abundantes e médias muitas no A; fi nas poucas e médias muito poucas no 
AC e ausentes no C 

Obs: perfil descrito e coletado em trincheira de 120 em, utilizou-se trado"caneco" até 
200cm 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (791388·1390) 

Horizonte Frações da Comp granulométrica 
amostra total% % Arg 

dis- Grau %Silte 
Terra Areia Areia 

Silte persa de 

Prol Cal h Case fina 
fina 

0,05- Argila em floc %Arg. Símb >20 20-2 
grossa 0,20- <0,002 água % em <2 2-0,20 0,002 

mm mm 
mm mm 

0,05 
mm mm % 

mm 

A 0-18 o o 100 82 12 4 2 o 100 2,00 
AC -72 o o 100 77 15 4 4 3 25 1,00 
c -120 o o 100 73 16 4 7 5 29 0,57 

pH(1:2,5) Complexo sortivo mE/100g Valor V 

Água 

5,3 
5,0 
5,0 

c 
(orgã-
nico) 

% 

0,49 
0,15 
0,06 

Sat c/ 
sódio 
(%de 
Na+ 

trocá-
velno 
valor 
n 

<1 
1 
3 

3,9 0,5 0,06 0,01 0,6 
3,8 0,2 0,03 0,01 0,2 
3,8 0,2 0,03 0,02 0,02 

c Ataque por H,so. (d = 1 ,47) e 
N -- Na,COa (5%) % 
% N 

sio,, Al,oal Fe.oal TiO•I p,o, 

0,05 
0,04 
0,03 

10 
4 
2 

Pasta 
saturada 

CEdo 
extrato 

2,0 
2,5 
3,8 

1,4 
1,8 
2,8 

0,3 
0,3 
0,4 

0,04 
0,02 
0,08 

Sais soluveis 
(extrato 1 :5) 

ValorT 
(soma) 

0,2 1,4 2,2 
0,5 0,8 1,5 
0,3 0,7 0,6 

SiQ, Si O, AI,Oa -- --
AhOa R20a Fe,Oa (Ki) (Kr) 

2,43 2,13 7,21 
2,37 2,14 9,26 
2,30 2,11 11,00 

p 

(sal de 
bases) 

% 

27 
13 
19 

Equiv 
de 

CaCO. 
% 

Equiv 
100AI++• assi- de 
--- milá· um i· 

Ca++IMg++ I K• I Na+ 
mmhos/ Água H COa- so.- S+AI+++ vel da de 

% co,· % ema 
25•C 

--mE/1 OOg --

25 
71 
70 

ppm 

3 
1 
1 

3 
4 
6 

3.4.3.22 -Solos Aluviais eutróficos 

São solos minerais, pouco desenvolvidos, profundos, com seqüên
cia de horizontes A, C ou A, li C, li IC etc. 

São tlpicos de áreas baixas, com drenagem imperfeita, e possuem 
um horizonte A do tipo moderado assente sobre um horizonte C 
constitu (do por camadas sedimentares superpostas de natureza d iver
sa, geralmente sem nenhuma relação pedogenética entre si. 

As diferenças entre os diversos tipos de sedimentos que formaram 
estes solos condicionam características muito diversificadas aos mes
mos, Quimicamente, apresentam elevada soma e saturação de bases, o 
que se traduz em boa reserva de elementos nutritivos para os vegetais. 

Ocorrem sob vegetação de floresta em relevo plano e apresentam, 
nas camadas inferiores, ind(cios de gleização e/ou mosqueados refle
tindo as condições de drenagem interna imperfeita, tendo porém a 
parte superficial, até no mlnimo 50 em, livre de quaisquer característi
cas de hidromorfismo. 

Representam uma ótima opção para agricultura, principalmente 
para espécies de ciclo vegetativo curto, desde que seja exercido rigoro
so controle das épocas de plantio e colheita, devido ao possível exces
so de água a que estão sujeitas estas áreas. A horticultura e o plantio 
de cereais são boas perspectivas para o uso dessas áreas. 

Ocupam uma superfície de 436 km 2
, correspondentes a 0,22% do 

total, ocorrem numa pequena mancha na região centro-oeste da área 
entre os rios Paraguai e São Lourenço e correspondem, pela "Soil 
Taxonomy" de 1975, ao grande grupo Tropofluvents 

3.4.3.23- Vertissolo 

Os solos desta classe apresentam seqüência de horizontes A, C, forma
dos a partir de sedimentos transportados, referentes ao Quaternário. O 
horizonte A é do tipo chernozêmico ou moderado e o horizonte C 
apresenta-se com coloração escura. São argilosos, com argilas de ativi
dade alta, alcalinos, e com baixo grau de floculação. Apresentam sem
pre slickensides, estrutura em blocos subangu lares grandes e fortemen
te desenvolvidas. 

Predominam as argilas do tipo 2:1 (smectitas), cuja expansão e 
contração afetam toda a massa do solo, quando se alternam períodos 
chuvosos e secos. Em conseqüência, formam-se fendas consideráveis e 
rachaduras à superfície nas épocas de estiagem pronunciada. São solos 
de consistência dura a muito dura, muito pouco porosos e moderada
mente a imperfeitamente drenados. Geralmente são alcalinos, apresen
tando ou não bonecas calcárias e efervescência a HCI em todo o perfil. 

Quanto ao uso, possuem boa disponibilidade de nutrientes para as 
plantas, mas têm suas principais limitações devido às suas proprieda
des físicas, como, por exemplo, o endurecimento e o fendilhamento 
na época seca e o encharcamento quando molhados, dificultando a 
mecanização e o desenvolvimento das raizes. 

São originados a partir de sedimentos da Formação Pantanal e 
estão localizados na parte sul da área entre os rios Aquidauana e 
Paraguai e, ao norte, próximos do rio Cuiabá, na região de Poconé 
(Fig. 3.1 0). 

Ocupam uma área de 3.468 km2 equivalentes a 1,79% do total 
mapeado, e correspondem, na "Soil Taxonomy" de 1975, ao grande 
grupo Pel/uderts. 

PERFIL N• 132 

Descrição geral: 

Data - 4/11 /78 

Classificação- Vertissolo A moderado textura muito argilosa relevo plano Pelluderts. 

Unidade de mapeamento- PE15. 

Localização, municfpio, estado e coordenadas- A 500 m ao sul da sede da Fazenda 
São Sebastião Corumbá (MS). 18•40'S e 57•37'WGr Folha SD21·Y·B 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil- Local com 1% de declive e sob 
cobertura de floresta 

Altitude- "' 132 m 

Litologia- Areias, siltE!B, argilas, cascalhos Depósitos des planfcies de inundação 

Formação geológica- Aluviões Atuais 

Período- Holoceno Quaternário. 
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Material originário- Sedimentos do Quaternário 

Relevo local - Plano 

Relevo regional- Plano e suave ondulado 

Erosão - Não aparente 

Drenagem- Moderamente drenado 

Vegetação primária- Floresta Estacionai Decidual 

Uso atual - Pastagem de capim·colonião 

Descrição morfológica: 

A 11 0·6 em, preto (1 OYR 2/1 ); argila; moderada média blocos subangulares; 
duro, firme, plástico e muito pegajoso; transição plana e clara 

A 12 6·60 em, preto (1 OYR 2/1 ); argila; moderada média prismática; muito 
duro, muito firme, muito plástico e muito pegajoso; transição plana e 
clara 

A 13 60·90 em, cinzento muito escuro (1 OYR 3/1 ); argila; moderada média 
prismática; muito duro, muito firme, muito plástico e muito pegajoso; 
transição plana e clara 

C1 90·120 em, bruno-acinzentado (2 5Y 5/2, úmido), mosqueado peque· 
no, pouco e difuso, bruno-acinzentado (2 5Y 5 5/2, úmido); muito argi· 
loso; forte grande blocos subangulares; muito duro, muito firme, muito 
plástico e muito pegajoso; transição plana e gradual 

C2 12ü-140 em, coloração variegada constituída de bruno-amarelado 
(1 OYR 5 5/6, úmido), bruno-acinzentado (2.5Y 5.5/2, úmido) e bruno 
forte (7 5YR 5/8, úmido), muito argiloso; forte grande blocos subangu· 
lares; duro, firme, muito plástico e muito pegajoso; transição plana e 
clara 
140 em•, horizonte muito cascalhento 

Obsc o CaCO, está localizado formando corpos de até3 em de diâmetro nos horizontes 
C1 eC2; 
o horizonte C2 apresentaconcreçõesdeferroemanganês pequenas de 1 a2 mm 
de diãmetroarredondadaseapresenta também 2a4% decascalhocom3a8 mm 
de diâmetro; 
a superfície do solo apresenta rachaduras de± 20 em de profundidade e 1 em de 
largura 

Análises físicas e químicas Lab: SNLCS (79 0195·0199) 

Horizonte Frações da Comp granulométrica 
amostra total % % Arg 

dis· Grau %Siije 
Terra Areia Areia Silte persa de 

Prol Cal h Case fina 
fina 

0,05· Argila em floc %Arg Simb >20 20·2 
grossa 0,20· <0,002 água % em <2 2-Q,20 0,002 

mm mm mm mm 
0,05 

mm mm % 
mm 

A11 0-6 o o 100 6 9 34 51 36 29 0,67 
A12 -60 o o 100 4 7 34 55 50 9 0,62 
A13 ·90 o o 100 5 7 31 57 54 5 0,54 
C1 ·120 o o 100 6 6 21 67 4 94 0,31 
C2 ·140 o 1 99 8 6 22 64 2 97 0,34 

pH (1:2,5) Complexo sortivo mE/100g Valor V 
(sal de 

Água ValorT bases) 
(soma) % 

7,4 6,7 22,2 29,1 0,76 0,12 52,2 o o 52,2 100 
7,5 6,2 30,3 16,8 0,16 0,39 47,7 o o 47,7 100 
8,0 6,8 9,0 42,9 0,14 0,92 53,0 o o 53,0 100 
8,2 7,6 3,0 36,5 0,05 0,78 40,3 o o 40,3 100 
8,3 7,8 2,8 37,8 0,05 0,92 41,6 o o 41,6 100 

c c 
Ataque por H,so. (d = 1 ,47) e sio, Si02 AI,Q, Equiv 

(orgã· N -- Na,co, (5%) % -- -- de 
nico) % 

N 
Si021 AI,Q,I Fe,Q,I TiO' I p,o. 

AI,Q, R,Q, Fe,Q, eaco, 
% (Ki) (Kr) % 

4,39 0,71 6 22,9 11,5 4,8 0,43 3,39 2,67 3,76 
1,03 0,14 7 25,5 12,4 5,9 0,53 3,50 2,68 3,30 
0,65 0,10 7 26,4 12,7 5,4 0,55 3,53 2,78 3,68 
o;21 0,05 5 21,7 11,3 5,2 0,50 3,26 2,52 3,41 
0,20 0,05 4 22,8 12,4 5,0 0,49 3,13 2,49 3,88 
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Sal C/ Pasta Sais soluveis 
sódio saturada (extrato 1 :5) p Equiv 
(%de 

Ca••IMg•• I K• I Na• 

100AI+++ assi- de Na+ CEdo --- milá· um i-
trocá· extrato Água HCQ,- S+AI+++ vel da de 
velno mmhos/ so.· % co,· ppm % valor ema --mE/100g --

n 25°C 

<1 o 102 
1 o 3 
2 1,10 82 0,5 0,01 0,59 o 2 
2 2,11 72 0,4 1,1 0,01 1,03 o 1 
2 2,18 74 0,4 1,1 0,01 1,03 o 1 

3.4.3.24 - Vertissolo solódico 

Esta classe de solo é similar à anteriormente descrita, diferindo quanto 
à saturação com sódio, que nesta apresenta valores superiores a 6%, 
possuindo em alguns casos condutividade elétrica superior a 4mmhos/ 
em, o que lhe confere o caráter salino. 

Neste caso fica ainda mais limitado o seu uso, devido à alta satu· 
ração com sódio, que é prejudicial ao desenvolvimento das plantas 
cultivadas. 

Os solos são originados de sedimentos da Formação Pantanal e 
estão localizados próximos do rio Paraguai ao sul da área, sendo utili· 
zados com pastagem natural, aproveitando-se as espécies nativas. 
Ocorrem em áreas deprimidas, com cotas baixas, sendo solos com 
deficiência de drenagem, supostamente responsável pela salinidade dos 
mesmos. 

Sua utilização fica restrita à pastagem natural, pois as gram(neas 
existentes se prestam bem a esse fim, e, devido aos alagamentos a que 
estão sujeitas estas áreas, as práticas de recuperação tornam-se inviá
veis técnica e econômicamente. 

Ocupam uma área de 963 km 2
, equivalentes a 0,49% da Folha, e 

correspondem, pela "Soil Taxonomy" de 1975, ao grande grupo 
Pelluderts. 

PERFIL No 180 

Descrição geral: 

Data- 11/11/78 

Classificação - Vertissolo solódico A moderado textura argilosa relevo plano Pe/· 
luderts. 

Unidade de mapeamento- VS 

Localização, município, estado e coordenadas- A 11 km da Fazenda Carandazal na 
estrada Porto de Manga-Fazenda Carandazal Corumbá (MS) 19°04'S e 57°05'WGr 
FolhaSE21·Y·D 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil- Local com declive de 3% e sob 
cobertura de floresta 

Altitude - "' 85 m 

Litologia - Sedimentos arenosos, siltico-argilosos, argila-arenosos e areno-conglo
meráticos semiconsolidados e inconsolidados 

Formação geológica- Formação Pantanal 

Período- Quaternário 

Material originário- Sedimentos do Quaternário 

Relevo local- Plano 

Relevo regional- Plano 

Erosão- Não aparente 

Drenagem- Imperfeitamente drenado 

Vegetação primária- Floresta Estacionai Decidual 

Uso atual- Pastagem natural 

Descrição morfológica: 

A ü-15 cm,cinzento muito escuro(1 OYR 3/1 ); franco·argilo-arenoso; forte 
pequenà blocos angulares e subangulares; duro, firme, muito plástico e 
muito pegajoso; transição plana e clara 



AC 

Cg 

15·35 em, cinzento-escuro (1 OYR 4/1, úmido), mosqueado pouco, pe
queno e distinto, amarelo-avermelhado (7 5YR 6/6, úmido); argila: forte 
pequena e média blocos subangulares; presença de sllckens1des; duro, 
muito firme, muito plástico e muito pegajoso; ~transiçao plana e clara 

35·11 O em+, cinzento (1 OYR 5/1 ); argila; forte pequena e média blocos 
angulares e subangulares; muito duro, muito firme, muito plástico e 
muito pegajoso 

Obs; rachaduras na superficie e nos 30 em iniciais do perfil; 
descriçao em corte de barranco; 
presença de concreções de calcário em AC e Cg; 
solo apresenta forte efervescência com HCI a frio 

Análises flsicas e químicas Lab: SNLCS (79 0174-Q176) 

Horizonte Frações da Comp granulométrica 
amostra total % % Arg 

Símb 

A 
AC 
Cg 

Água 

6,6 
8,5 
8,8 

c 
(orgâ· 
nico) 

% 

1,55 
0,44 
0,31 

Sal c/ 
sódio 
(%de 
Na• 

trocá· 
vel no 
valor 

T) 

3 
7 
1 

dis· Grau %Sme 
Terra Areia Areia 

Silte persa de 

Prol Cal h Case fina grossa 
fina 

0,05· Argila em floc %Arg 
em 

>20 20·2 <2 2-(),20 0,20· 
0,002 <0,002 água % 

mm mm mm mm 0,05 
mm mm % 

mm 

0·15 o o 100 9 39 19 33 28 15 0,58 
·35 o 1 99 6 23 19 52 47 10 0,37 
·110 3 6 91 10 19 21 50 43 14 0,42 

Complexo sortivo mE/100g Valor V 
(sal de 

ValorT bases) 
(soma) % 

5,7 6,3 18,6 0,19 0,96 26,1 o 2,2 28,3 92 
6,9 11,2 24,6 0,13 2,78 38,7 o o 38,7 100 
7,6 14,1 14,5 0,04 0,37 29,0 o o 29,0 100 

c 
Ataque por H,so. (d = 1 ,47) e sio, Si02 AbQ, Equiv 

N -- Na,co, (5%1% de 
% N 

Sio,IAI,o,l Fe,o,l Tio,l p,o, 
AI,Q, R,Q, 

Fe,o 
eaco, 

(Ki) (Kr) % 

0,16 
0,07 
0,07 

10 13,3 6,5 
6 21,0 10,5 
4 19,1 9,3 

Pasta 
saturada 

4,2 
7,1 
5,6 

0,91 
1,06 
0,91 

Sais soluveis 
(extrato 1 :5) 

Ca••IMg" I K' I Na' 
CEdo 
extrato Água HC03 
mmhos/ 

ema 
25•C 

0,65 
0,72 
1,12 

% 

48 
72 
80 

--mE/100g--

0,2 
0,2 
0,3 

0,01 0,44 
0,01 1,07 
0,02 0,90 

co,· 

3,48 2,46 2,42 
3,40 2,38 2,32 
3,49 2,52 2,61 

so.· 

100AI"' 
---
S+AI'" 

o 
o 
o 

p 
8SSI-

ffillá· 
vel 

ppm 

2 
1 
1 

EQUIV 
de 

um1-
da de 

% 

26 
38 
41 

3.4.3.25 - Rendzina 

Esta classe compreende solos rasos a pouco profundos, alcalinos, que 
apresentam um horizonte A chernozêmico assente sobre a rocha ma
triz de natureza calcária. Tem seqüência de horizontes A, R ou A, C, 
R, e a espessura mlnima constatada é de 20 em. 

Geralmente apresenta concreções ou fragmentos da rocha matriz 
ao longo do perfil e uma caracterlstica importante na caracterização 
de campo é a efervescência que ocorre quando a amostra é tratada 
com HCI. 

Ocorre com textura média ou argilosa, freqüentemente em relevo 
forte ondulado ou montanhoso, associado ao Brunizém Avermelhado 
e com a presença constante de afloramentos de rocha. 

Apresenta teores de silte relativamente elevados e a estrutura mo
derada pequena e média granular e quimicamente é eutrófica com 
argila de atividade alta, sendo os valores de Ca e Mg elevados. 

Sua principal ocorrência é na serra da Bodoquena a sudeste da 
área, relacionada aos calcários da Formação Bocaina do Grupo Co
rumbá e nas proximidades da cidade de Corumbá como inclusão na 
Unidade de Mapeamento BV2. 

Tem como maior limitação ao uso agr(cola a pequena profundida
de, o relevo desfavorável à mecanização, assim como a grande ocorrên
cia de afloramentos de rocha, também dificultando a mecanização. 

São solos mais aconselháveis para relforestamento e/ou pastagem em 
sistemas de manejo que não utilizem mecanização. 

Ocupam uma área de 90 km2
, equivalentes a 0,04%, e correspon

dem, na "Soil Taxonomy" de 1975, ao grande grupo Rendolls. 

PERFIL N • 169 

Descnçao geral: 

Data- 10/11/78 

Classificação- Rendzina textura média relevo forte ondulado Rendo/ls 

Unidade de mapeamento- Re2 

Localização, município, estado e coordenadas - Na estrada que liga Corumbá a 
Paiolzinho, próxima do Bairro Guarani Corumbá (MS) 19•04'8 e 57•36'WGr Folha 
SE21·Y·D 

Situaçao, declive e cobertura vegetal sobre o perfil- Local com 15% de declive e sob 
cobertura de floresta 

Altitude - "' 300 m 

Litologia- Granito, gnaisse, calcário, quartzito, xistos e filitos 

Formação geológica- Grupo Jacadigo-Formação Urucum 

Período- Pré-Cambriano 

Material originário- Calcários 

Relevo local- Forte ondulado 

Relevo regional- Forte ondulado e montanhoso 

Erosão- Laminar moderada 

Drenagem- Bem drenado 

Vegetação primária- Floresta Estacionai Decidual 

Uso atual - Reserva florestal 

Oescriçao morfológica: 

A Q-30 em, preto (1 OYR 2/1 ); franco; moderada pequena e média granular: 
friável, plástico e ligeiramente pegajoso; transição abrupta 

R 30 em+, rocha matriz 

Obs: solo apresenta forte efervescência com HCI a frio; 
concreções calcárias e rocha calcária apresentam efervescência com HCI a frio 

Análises físicas e químicas lab: SNLCS (0173) 

Horizonte 
Frações da Comp granulométrica 

amostra total % % Arg 
dis· Grau 

%Si~e 
Terra Areia Areia Silte persa de 

Prol Cal h Case fina grossa fina 0,05· Argila em floc %Arg. 
Sfmb em 

>20 20·2 <2 2-(),20 0,20· 0,002 <0,002 água % 
mm mm mm mm 0,05 mm mm % 

mm 

A ü-30 o 7 93 28 18 34 20 14 30 1,70 

pH (1:2,5) Complexo sortivo mE/100g Valor V 
(sat de 

Água ValorT bases) 
(soma) % 

7,5 7,2 19,7 5,0 0,23 0,11 25,0 o o 25,0 100 

c c 
Ataque por H,so.(d = 1,47) e si o, Si o, Ar,o, Equiv 

(orgâ· N -- Na:zCQ, (5%)% -- -- -- de 
nico) % N 

SiQ,lAI,Oal Fe,Q, I TiO, I p,Q, 
AI,Q, R,Q, Fe,o, lcaCOa 

% (Ki) (Kr) % 

3,00 0,26 12 6,8 4,0 2,8 0,18 2,89 2,00 2,24 

Sal c/ Pasta Sais soluveis 
sódio saturada (extrato 1 :5) p EQUIV 
(%de 

Ca++IMg" I K• I Na• 

100AI'" 8SSI· de Na• C E do 
trocá- extrato --- milá· um1-

vel no mmhos/ 
Água HCO,- so •. S+AI+++ vel dade 

valor 
% 

--mE/100g--
co,· ppm % ema 

T) 25•C 

<1 o 96 22 
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3.4.3.26 -Solos Lit61icos álicos, distr6ficos e eutr6ficos 

Os solos representativos desta classe caracterizam-se por apresentar 
seqüência de horizontes dos tipos A, R ou A, C e R, com profundida
des inferiores a 50 em. O horizonte A tem, assim como o C, caracta
rlsticas muito variadas, geralmente em função do material originário, e 
é mais freqüentemente dos tipos moderado e chernozêmico. 

Quanto à sua distribuição na área em estudo, excetuando-se as 
depressões, plan fcies e pantanais, encontram-se em todas as demais 
paisagens, sempre relacionados a locais com relevo movimentado e 
bordas de platôs (Fig. 3.161. 

As caracterlsticas flsicas são muito diversificadas, ocorrendo solos 
com textura desde arenosa a muito argilosa, com e sem cascalhos, 
concracionários e sem concreções; quanto às caracterfsticas qufmicas 
podem ser álicos, distr6ficos ou eutr6ficos. Os eutr6ficos têm maior 
expressão na Provfncia Serrana (serra das Araras), estando relaciona
dos aos calcários da Formação Araras; a sudeste, nas proximidades da 
cidade de Corumbá, nos Planaltos Residuais do Urucum-Amolar, 
também estão relacionados a calcários, porém da Formação Urucum, 
e a nordeste, no Planalto dos Guimarães (região da serra da Petrovinal, 
referentes à litologia da Formação Palermo. 

Os distr6ficos e álicos têm sua maior ocorrência na parte leste, 
correspondente aos planaltos, nas bordas e em relevo residual sobre os 
mesmos. 

Quanto às possibilidades de uso, esta classe apresenta uma série de 
limitações naturais, como posicionamento topográfico desfavorável 
para mecanização, pequena profundidade e em muitos casos presença 
excessiva de cascalhos e/ou concreções. que funcionam como impedi· 
mento ao desenvolvimento de raízes, além das limitações de ordem 
qufmica, no caso dos ;Micos e distr6ficos. 

Além destes fatores devemos ainda considerar que, em virtude de 
ocorrerem em relevo movimentado, estes solos são altamente susca
tfveis à erosão, principalmente os de textura arenosa e média. Isto faz 
com que a sua utilização seja mais aconselhável com pastagem, princi
palmente no caso dos eutr6ficos, para aproveitamento da fertilidade 
natural, ou então à preservação da vegetação nativa. 

Ocupam no total uma área de 9.381 km2 , equivalentes a 4,83% da 
área total trabalhada, e correspondem, na ' 'Soil Taxonomy" de 19}5, 
ao grande grupo Ustorthents. 

Fig. 3.16 - Padrlo de imagem de Soloe litólicos. nas bordaa de platO. Folha 
SE.21·Z·D. 

PERFilN.•05 

Oeac:riçlo geral: 

Data - 10108178. 

Classificaçlo - Solo litólico álico A moderado teKtura média relevo forte ondulado. 
Ustorthents. 

Unidade de mapeamento- PVd5. 

270/PEDOLOGIA 

localizaçao, municlpío, eatado e OOOfdenadaa- Cácefea (MT). 16006'5 e 59•27WGr. 
Folhll SE.21·V·A. 

Situaçto. declive e cobeftura vegetal aobte o perfil-local com 15'16 de declive e sob 
cobertura de ftoreeta. 

Altitude - • 900 m. 

litologia- Metuailtitoa aericfticoe, tílitoa e ardóeias. 

Formaçlo geológica- Grupo Aguapef-Formaç4o Vale da Promiaalo. 

Perlodo- Pré-Cambriano. 

Material O<iginério - Metaaelltltoa. 

Relevo local- Forte ondulado. 

Relevo regional- Forte ondulado. 

Eroslo -laminar moderada. 

Oreneoem- Bem drenado. 

Vegetaç4o primária- Floresta Estacionai Semidecidual. 

Uao atua.l - Reserva florestal. 

Oeac:riçlo morfológica; 

A11 Q-l5cm. bruno-acinzentado-escuro ( t OYR 5/4); tranco-slltoso; fraca 
pequena granular. friável. pléstico e pegajoso; transiçio clara. 

A12 15-30 em, bruno-amarelado (10YR 5/4); franco-si ltoao; fraca pequena 
granular; trlével. pléstíco e pegaJoso; transiç4o abrupta. 

R 30 em. rocha malriz. 

Raizes: finas e médias abundantes no A 1l e médias poucas no A l2. 

Anllises ffaicaa e qulmicaa Lab.: SUDESUl (07389-07 390) 

Horizonte Granulome1rla% 

51mb. 

A11 
A12 

Areia 
multo 
fina 

Prof. Calh. 

em 2<>2 
em 

()-15 o 
·30 o 

Caac. 
2<12 
em 

o 
o 

Granulometna 'lb 

Sitie 

Areia Areia grossa Areia 
muito média 

grossa l<I.S 2<1,2 0,5· 
2·1 mm mm 0.25 
mm mm 

12 2,2 6.0 2,1 
1,7 1.3 s.o 1.4 

Grau 
Sitte 

Argila 
deito· 

(0,05· 
Argila nal 0,002) 

0,05· 0,02· <0,002 '16 
culaçlo 

0,1<1,05 0.002 0.002 mm % Argila 
mm 

3.5 
3.0 

Ki 

mm mm 

63,l 43.5 25.6 
64,5 45,1 26,l 

AltOs 
Kr --

Fe.Ot 

Cart>o-
natos 

'16 

o 
o 

5.8 
6,3 

77 
76 

pH (1:1) 

H.O I KCI 

4.7 
4.9 

3.8 
3.9 

2.46 
2,47 

c 
% 

4,3 
1.0 

Complexo eortivo mE/l OOg 

0,25-
0.1 
mm 

2,3 
2.0 

Areia fina 

0,2· 
0.02 
mm 

24,9 
23,8 

0,2· 
0.05 
mm 

5,3 
4.4 

Ataque por HzSO•% 

Si O. At.o. 

N MO 
% % 

0,29 7,41 
0,20 1,72 

Fa.o. 

C/N 

15 
5 

ea•• Mg•• K• Na• 51 82 

NH. I KCI NH. I KCI NH• I HCI NH•I HCI NH. KCie 
ON; OAc OH: ON; ON; HCI 

0,32 
O,l8 

o.3o o.oa o.o6 o,2e 0.24 0.06 o.04 o,7o o.64 
O,l5 0,03 0,02 O,H 0,19 0,03 0,02 0,41 0,38 

Complexo aortivo mE/1 OOg 

T N;idez AJ+• trocável T Mat. 
colo! da I 

KCI pH81 pH7 pH81 pH7 pH81 pH7 

3,4 25,84 19,42 26,54 20,12 104 78 
2.5 18,63 l2,22 19,04 12,63 73 48 

v 
'16 

pH81 pH7 

3 
2 

3 
3 

100 AJ+> 
- - -
Al+>+$1 

83 
83 

100 AJ•• ---
AJ••+S2 

85 
67 
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Descrição geral: 

Data- 31/08/77 

Classificação -Solo Litólico distrófico A moderado textura média relevo forte ondu-
lado Ustorthents · 

Unidade de mapeamento- Rd4 

Localização, municlpio, estado e coordenadas- A 20,4 km de Cáceres na direção 
Cuiabá-Cáceres (MD. 16009'S e 57•34'WGr Folha SÉ21·V·B. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil- Local com 15% de declive e sob 
cobertura de savana 

Altitude-"' 420 m 

Litologia- Arenitos ortoquartzfticos e feldspáticos. 

Formação geológica- Grupo Alto Paraguai Formação Raizama 

Período- Pré-Cambriano 

Material originário- Produto da decomposição de arenitos. 

Relevo local- Forte ondulado 

Relevo regional- Escarpado e forte ondulado 

Erosão- Laminar moderada 

Drenagem - Bem drenado 

Vegetação primária- Savana Arbórea Aberta 

Uso atual - Savana Arbórea Aberta 

Descrição morfológica: 

A11 0-20 em, cinzento muito escuro (10YR 3/1 ); franco-arenoso; grãos sim· 
pies; solto, solto, não plástico e não pegajoso; transição gradual 

A12 

c 

R 

20·40 em, bruno-escuro (1 OYR 3/3); franco-arenoso; fraca muito pe
quena granular, macio, muito friável, não plástico e não pegajoso; tran· 
sição gradual 

40-70 em, bruno-amarelado-escuro (10YR 3/4); franco-arenoso; fraca 
muito pequena granular, macio, muitofriável, não plástico e ligeiramente 
pegajoso; transição abrupta 

70 em, rocha semi-intemperizada 

Análises tísicas e químicas Lab: CES(1798·1800) 

Horizonte 

Símb 

A11 
A12 
c 

Argila 
natural 

% 

7,4 
7,2 
7,5 

Prol 
em 

0·20 
-40 
·70 

Grau 
de 

flocu· 
lação 

% 

55 
50 
42 

Areia 
muito 

grossa 
2·1 mm 

2,0 
1,9 
1,8 

Silte 
---
Argila 

0,42 
0,47 
0,69 

Areia 
grossa 
1·0,5 
mm 

11,0 
10,0 
12,1 

pH 

H.o 

4,8 
4,8 
4,9 

Comp granulométrica (tfsa)% 

Areia 
média 
0,5· 
0,25 
mm 

30.7 
28,6 
32,4 

KCIN 

4,4 
4,1 
4,2 

Areia 
fina 

0,25-
0,10 
mm 

28,0 
30,6 
28,4 

c 
% 

2,2 
1,4 
0,6 

Areia 
muito 
fina 

0,10-
0,05 
mm 

4,9 
7,7 
3,3 

Areia 
2· 

0,05 
mm 

76,6 
78,8 
78,0 

Óxido 

MO de ferro 

% livre· 
Fe.o, 

% 

3,79 0,7 
2,41 0,7 
1,03 1,1 

Complexo sortivo mE/100g 

ea•• I Mg+• I K+ I Na+ I s I w I AI+' I CTC 

3,61 0,45 0,12 0,03 4,21 0,21 0,09 9,35 
2,13 0,43 0,08 0,02 2,66 0,15 0,34 7,24 
1,48 0,33 0,08 0,02 1,91 0,17 0,24 4,89 

PERFIL N• 29 

Descrição geral: 

Data - 13/08/77 

Silte 
0,05· 
0,002 

mm 

7,0 
6,8 
9,0 

/PO: 
mE/ 
100g 

0,03 
0,02 
0,02 

v 
% 

45 
37 
39 

Argila 
<0,002 

mm 

16,4 
14,4 
13,0 

A c 
total 

(CaOAc) 
mE/ 
100g 

5,14 
4,58 
2,98 

100AI+3 

AI+3+S 

2 
11 
'11 

Classificação- Solo Litólico eutrófico A moderado textura média cascalhenta relevo 
suave ondulado Ustorthents. 

Unidade de mapeamento- PE4 

Localização, municfpio, estado e coordenadas- A 93 km de Cáceres em direção 110 
Destacamento Corixa e a 38 km do Aio Jauru Cáceres (MD 16•19'S e 58•15'WGr 
Folha SE21·V·B 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil- Local com 8% de declive e sob 
cobertura de savana 

Altitude-"' 21Om 

Litologia- Calcários calcfticos com intercalações de margas e siltitos. 

Formação geológica- Grupo Alto Paraguai-Formação Araras 

Perfodo- Pré-Cambriano 

Material originário- Calcário 

Relevo local- Suave ondulado 

Relevo regional - Suave ondulado 

Erosão- Laminar ligeira. 

Drenagem- Bem drenado 

Vegetação primária- Savana Arbórea Densa 

Uso atual - Reserva Florestal 

Descrição morfológica: 

A11 0-30 em, cinzento muito escuro (1 OYR 3/1 ); franco-cascalhento; fraca 
muito pequena granular, solto, so~o. não plástico e não pegajoso; 
transição clara 

A12 30-50 em, bruno(? 5YR 4/4); franco·argilo-arenosocascalhento; grãos 
simples; solto, solto, não plástico e não pegajoso; transição abrupta 

R 50 em+, rocha semi-intemperizada 

Análises físicas e químicas Lab: CES(1745·1746) 

Horizonte Comp granulométrica (tfsa)% 

Slmb 

A11 
A12 

Argila 
natural 

% 

9,4 
21,3 

Prol 
em 

Q-30 
·50 

Grau 
de 

floco-
I ação 

% 

43 
24 

Areia 
muito 

grossa 
2·1 mm 

4,8 
8,1 

Silte 
--
Argila 

2,38 
0,94 

Areia 
grossa 
1-0,5 
mm 

6,0 
6,5 

pH 

H.o 

6,3 
6,3 

Areia 
média 
0,5· 
0,25 
mm 

8,3 
6,8 

KCIN 

5,8 
5,2 

Areia 
tina 

0,25· 
0,10 
mm 

17,6 
14,1 

c 
% 

3,1 
0,9 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Areia 
muito Areia Sille 
fina 2· 0,05· 

0,10- 0,05 0,002 
OP5 mm mm 
mm 

7,9 44,6 39,0 
10,2 45,7 26,3 

Óxido 
de ferro PO"' 

MO 4 

% livre· mE/ 
Fe.o, 100g 

% 

5,34 2,1 0,16 
1,55 1,9 0,03 

v 

Argila 
<0,002 

mm 

16,4 
28,0 

A c 
total 

(CaOAc) 
mE/ 
100g 

1,62 
1,10 

100 Al+3 

Ca+2 I MgH I K+ I Na+ I S I H+ I Al+3 I CTC 
% AI+'+S 

6,87 3,41 0,48 opa 10,82 0,18 0,02 12 87 o 
2,26 2,50 0,24 0,03 5,03 0,17 0,07 6 82 1 

3.5 - Legenda 

Em função das diversas combinações das unidades pedogenéticas, fo
ram identificadas na área 190 unidades de mapeamento. 

Devido à complexidade de arranjamento dos solos e em conformi
dade com o nfvel generalizado do mapeamento, a legenda foi organi
zada em unidades de mapeamento compostas por associações de solos 
com, normalmente, dois ou três componentes, havendo ocorrência de 
casos de unidades que abrangem um ou quatro componentes. 

Figuram em primeiro lugar, nas associações, os componentes que 
ocupam maior extensão no terreno, considerando a área de cada uni· 
dade de mapeamento, e determinam os sfmbolos e cores representa
dos no mapa. Quando dois solos têm a mesma expressão em superff
cie, foi citado em primeiro lugar o que foi considerado mais importan
te sob o ponto de vista de uso agrfcola. Em ordem decrescente se· 

PEDOLOGIA/271 



guern-sé os solos subdominantes e, finalmente, as inclusões, ou seja, 
solos que ocupam menos de 20",(, da área de uma unidade de mapea
mento, e quando ocorrem têm sua citação entre parênteses, após cada 
unidade, na legenda que consta no relatório. 

Não foram citadas as fases de vegetação e substratos geralmente 
utilizadas para separação de unidades de mapeamento, em virtude do 
grande número de unidades de mapeamento que ocorrem na área 
(vide 1 -Geologia e 4- Vegetação). 

Em cada unidade de mapeamento constam os nomes dos compo
nentes, o caráter álico, distrófico ou eutrófico, além da textura e do 
relevo, ou outro caráter especifico do solo. Quando não especificada a 
fase de relevo de um componente, significa que possui a mesma fase 
do componente posterior. 

A ordenação das classes de solos na legenda seguiu a proposta pela 
Série Miscelânea, 1 (Reunião Técnica de Levantamento de Solos, 
1979). 

Seguem as unidades de mapeamento encontradas na área, que 
compõem a legenda. 

LEGENDA DE IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES DE 
MAPEAMENTO 

Latossolo Vermelho-Escuro álico 

LEa1 -

LEa2 

Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado textura ar
gilosa e muito argilosa, Podzólico Vermelho-Amarelo Eu
trófico argila de atividade baixa A moderado e chernozê
mico textura média/argilosa e Latossolo Vermelho-Escuro 
álico A moderado textura média relevo suave ondulado. 
(Inclusão de Podzólico Vermelho-Amarelo álico argila de 
atividade baixa pl íntico A moderado textura média/argi
losa cascalhenta e Solos Litólicos álicos A moderado tex
tura indiscriminada cascalhenta,) 

Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado textura ar
gilosa relevo plano. 

LEa3 - Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado textura ar
gilosa e Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado 
textura média relevo plano e suave ondulado. 

LEa4 - Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado textura ar
gilosa e Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado 
textura média relevo suave ondulado. (Inclusão de Podzó
lico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de atividade baixa 
A chernozêmico textura média/argilosa.) 

LEa5 - Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado textura ar
gilosa, Latossolo Roxo distrófico A moderado textura ar
gilosa e Areias Ouartzosas álicas A moderado relevo suave 
ondulado. (Inclusão de Latossolo Roxo álico A moderado 
textura argilosa.) 

LEa6 - Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado textura ar
gilosa, Latossolo Vermelho-Amarelo álico A moderado 
textura argilosa cascalhenta e Latossolo Vermelho-Ama
relo álico A moderado textura argilosa relevo suave ondu
lado. (Inclusão de Latossolo Vermelho-Escuro álico A mo
derado textura média e Solos Litólicos álicos A moderado 
textura indiscriminada.) 

LEa7 - Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado textura ar
gilosa relevo suave ondulado, Podzólico Vermelho-Ama
relo Eutrófico argila de atividade baixa A chernozêmico 
textura média/argilosa relevo ondulado e Solos Litólicos 
álicos A moderado textura indiscriminada relevo forte on
dulado. 

LEaB - Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado textura mé
dia e Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado tex
tura argilosa relevo plano e suave ondulado. 

LEa9 - Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado textura mé
dia e Areias Ouartzosas álicas A moderada relevo plano e 
suave ondulado. 

LEa10- Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado textura mé
dia, Latossolo Vermelho-Amarelo álico A moderado tex-
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tura média e Areias Quartzosas álicas A moderado relevo 
suave ondulado e plano. 

LEa11 - Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado textura mé
dia e Areias Quartzosas álicas A moderado relevo suave 
ondulado. (Inclusão de Latossolo Vermelho-Amarelo álico 
A moderado textura média e Latossolo Vermelho-Ama
relo álico plfntico A moderado textura média.) 

LEa12- Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado textura mé
dia, Latossolo Vermelho-Amarelo álico A moderado tex
tura argilosa e Areias Quartzosas álicas A moderado relevo 
suave ondulado. 

Latossolo Roxo distrófico 

LRd1-

LRd2-

Latossolo Roxo distrófico A moderado textura argilosa e 
muito argilosa e Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A 
moderado textura argilosa relevo suave ondulado. 

Latossolo Roxo distrófico A moderado textura argilosa e 
muito argilosa, Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A 
moderado textura argilosa e Latossolo Roxo eutrófico A 
moderado textura argilosa e muito argilosa relevo suave 
ondulado. (Inclusão de Terra Roxa Estruturada distrófica 
latossólica A moderado textura muito argilosa e Solos Li
tólicos eutróficos A moderado textura argilosa.) 

Latossolo Roxo eutrófico 

LRe- Latossolo Roxo eutrófico A moderado textura argilosa 
relevo suave ondulado, Latossolo Roxo distrófico A mo
derado textura argilosa relevo plano e suave ondulado e 
Terra Roxa Estruturada eutrófica latossólica A moderado 
textura argilosa relevo suave ondulado. (Inclusão de Terra 
Roxa Estruturada distrófica latossól ica A moderado tex
tura argilosa.) 

Latossolo Vermelho-Amarelo ál ico 

LVa1-

LVa2-

LVa3-

LVa4-

LVa5-

LVa6-

LVa7-

Latossolo Vermelho-Amarelo álico A moderado textura 
argilosa, Latossolo Vermelho-Amarelo álico A moderado 
textura média e Areias Ouartzosas álicas A moderado rele
vo plano e suave ondulado. 

Latossolo Vermelho-Amarelo álico A moderado textura 
argilosa e Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado 
textura argilosa relevo suave ondulado. 

Latossolo Vermelho-Amarelo álico A moderado textura 
argilosa, Podzólico Vermelho-Amarelo álico argila de ativi
dade baixa A moderado textura média/argilosa e Latos
solo Vermelho-Escuro álico A moderado textura argilosa 
relevo suave ondulado. (Inclusão de Areias Ouartzosas áli
cas A moderado.) 

Latossolo Vermelho-Amarelo álico A moderado textura 
média, Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado tex
tura argilosa e Podzólico Vermelho-Amarelo álico argila 
de atividade baixa A moderado textura média e argilosa 
relevo plano e suave ondulado. 

Latossolo Vermelho-Amarelo álico A moderado textura 
média e Latossolo Vermelho-Amarelo álico plfntico A 
moderado textura média relevo suave ondulado, 

Latossolo Vermelho-Amarelo álico A moderado textura 
média e Areias Ouartzosas álicas A moderado relevo suave 
ondulado. (Inclusão de Latossolo Vermelho-Amarelo álico 
plfntico A moderado textura argilosa.) 

Latossolo Vermelho-Amarelo álico A moderado textura 
média, Solos Litólicos álicos A moderado textura indiscri
minada e Podzólico Vermelho-Amarelo álico argila de ati
vidade baixa A moderado textura arenoso/média relevo 
suave ondulado. (Inclusão de Latossolo Vermelho-Ama
relo álico plfntico A moderado textura argilosa e Areias 
Quartzosas álicas A moderado.) 



LVa8-

LVa9-

Latossolo Vermelho-Amarelo âlico concrecionârio A mo
derado textura argilosa e Latossolo Vermelho-Amarelo âli
co A moderado textura média relevo suave ondulado. 
(Inclusão de Latossolo Vermelho-Escuro álico A mode
do textura argilosa e Laterita Hidromórfica âlica argila de 
atividade baixá A moderado textura média/argilosa.) 

Latossolo Vermelho-Amarelo álico A moderado textura 
argilosa/argilosa cascalhenta e média/média cascalhenta, 
Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado textura ar
gilosa e Podzólico Vermelho-Amarelo álico argila de ativi
dade baixa A moderado textura média e argilosa relevo 
plano e suave ondulado. (Inclusão de Podzólico Verme
lho-Amarelo Eutrófico argila de atividade baixa A mode
rado textura média.) 

Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico 

LVd1-

LVd2-

LVd3-

LVd4-

Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado tex
tura argilosa, Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A mo
derado textura argilosa e Latossolo Vermelho-Amarelo 
distrófico A moderado textura média relevo plano (I nclu
são de Areias Ouartzosas distróficas A moderado.) 

Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico e álico A modera
do textura média e argilosa e Areias Quartzosas álicas A 
moderado relevo suave ondulado. (Inclusão de Latossolo 
Vermelho-Escuro distrófico A moderado textura média.) 

Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado tex
tura média e Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argi
la de atividade baixa A moderado textura média relevo 
plano e suave ondulado. 

Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado tex
tura média, Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila 
de atividade baixa A moderado textura média e Areias 
Quartzosas distróficas A moderado relevo plano e suave 
ondulado. (Inclusão de Areias Ouartzosas H idromórficas 
distróficas A moderado.) 

Terra Roxa Estruturada Similar eutrófica latossólica 

TSLe- Terra Roxa Estruturada Similar eutrófica latossólica A 
moderado textura argilosa relevo plano e suave ondulado 
e Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado tex
tura argilosa relevo suave ondulado. (Inclusão de Aflora
mentos Rochosos.) 

Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico 

PE1 

PE2 -

PE3 -

PE4 -

Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de ativida
de baixa A moderado textura média/argilosa relevo plano 
e suave ondulado, Laterita Hidromórfica distrófica argila 
de atividade alta A moderado textura média/argilosa rele
vo plano e Cambissolo distrófico e eutrófico argila de ati
vidade alta A moderado textura argilosa relevo plano e 
suave ondulado. 

Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de ativida
de alta abrúptico A moderado textura arenosa/média, 
Cambissolo eutrófico argila de atividade alta A moderado 
textura média, Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico ar
gila de atividade baixa A moderado textura arenosa/média 
e Areias Quartzosas distróficas A moderado relevo ondu
lado. (Inclusão de Brunizém Avermelhado textura média e 
Solos Litólicos eutróficos A moderado e chernozêmico 
textura arenosa e média.) 

Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de ativida
de baixa A moderado textura argilosa e Podzólico Verme
lho-Amarelo distrófico argila de atividade baixa A mode
rado textura argilosa e média relevo suave ondulado e 
plano. 

Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de ativida
de baixa A moderado textura argilosa, Podzólico Verme
lho-Amarelo distrófico argila de atividade baixa A mode-

PE5 -

PE6 -

PE7 -

PEB -

PE9 -

PE10-

PE11-

PE12-

PE13-

PE14-

PE15-

rado textura média e Solos Litólicos eutróficos A mode
rado textura indiscriminada relevo suave ondulado. 

Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de ativida
de baixa A moderado e chernozêrnico textura média/argi
losa, Podzólico Vermelho-Amarelo álico argila de ativida
de baixa concrecionário A moderado textura média/argi
losa e Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado tex
tura argilosa relevo suave ondulado e ondulado. (Inclusão 
de Brunizém Avermelhado textura argilosa e Cambissolo 
eutrófico argila de atividade baixa A chernozêmico textu
ra argilosa e média.) 

Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de ativida
de baixa A moderado textura média/argilosa relevo suave 
ondulado, Planossolo eutrófico solódico argila de ativida
de baixa A moderado textura média relevo plano. 

Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de ativida
de baixa A moderado textura média/argilosa e Solos 
Litólicos eutróficos A moderado textura argilosa casca
lhenta relevo suave ondulado. 

Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de ativida
de baixa A moderado textura média/argilosa relevo suave 
ondulado e ondulado e Podzólico Vermelho-Amarelo 
distrófico argila de atividade baixa A moderado textura 
arenosa/média relevo suave ondulado 

Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de ativida
de baixa A moderado textura média/argilosa relevo suave 
ondulado e ondulado, Podzólico Vermelho-Amarelo Eu
trófico argila de atividade baixa A moderado textura mé
dia cascalhenta/argilosa cascalhenta fase concrecionária re
levo ondulado e Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A 
moderado textura argilosa relevo plano e suave ondulado. 

Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de ativida
de baixa A moderado textura arenosa/média e média/argi
losa e Areias Quartzosas distróficas A moderado relevo 
plano. 

Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de ativida
de baixa A chennozêmico textura arenosa/média, Cambis
solo eutrófico argila de atividade alta A chernozêmico 
textura média e Solos Litólicos eutróficos A chernozêmi
co textura média relevo ondulado. 

Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de ativida
de baixa A chernozêmico textura média cascalhenta/argi
losa cascalhenta relevo ondulado e forte ondulado, Solos 
Litólicos eutróficos A chernozêmico textura indiscrimina
da cascalhenta relevo forte ondulado e Podzólico Verme
lho-Amarelo Eutrófico argila de atividade baixa A mode
rado textura média relevo ondulado 

Podzólico Vermelho-Amarelo E utrófico argila de ativida
de baixa plíntico A chernozêmico textura média/argilosa, 
Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de ativida
de baixa A chernozêmico textura média cascalhenta/argi
losa cascalhenta e Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico 
argila de atividade baixa plíntico A moderado textura mé
dia./argilosa relevo ondulado e suave ondulado. (Inclusão 
de Brunizém Avermelhado textura argilosa e Latossolo 
Vermelho-Escuro distrófico A moderada textura argilosa.) 

Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófica argila de ativi
dade baixa concrecionário A moderado textura média/ar
gilosa, Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de 
atividade baixa plíntico A moderado textura média/argilo
sa relevo suave ondulado e Laterita Hidromórfica distrófi
ca argila de atividade baixa A moderado textura média/ar
gilosa relevo plano. (Inclusão de Podzólico Vermelho
Amarelo distrófico argila de atividade baixa abrúptico A 
moderado textura arenosa/média.) 

Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de ativida
de baixa abrúptico A moderado textura média/argilosa e 
arenosa/média relevo suave ondulado. (inclusão de Vertis-
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solo textura argilosa, Podzólico Vermelho-Amarelo distró
fico argila de atividade baixa abrúptico A moderado tex
tura média e Podzólico Vermelho-Amarelo álico argila de 
atividade baixa A moderado textura média.) 

Podzólico Vermelho-Amarelo álico 

PVa1 - Podzólico Vermelho-Amarelo álico argila de atividade bai
xa A moderado textura arenosa/média e Areias Quartzo
sas álicas A moderado relevo plano. 

PVa2 - Podzólico Vermelho-Amarelo álico argila de atividade bai
xa A moderado textura arenosa/média e Areias Quartzo
sas álicas A moderado relevo suave ondulado. 

PVa3 - Podzólico Vermelho-Amarelo álico argila de atividade 
baixa A moderado textura média relevo suave ondulado 
e ondulado, Solos Litólicos álicos A moderado textura 
indiscriminada relevo ondulado e forte ondulado e Cam
bissolo álico argila de atividade baixa A moderado textura 
média relevo suave ondulado. 

PVa4 - Podzólico Vermelho-Amarelo álico argila de atividade bai
xa A moderado textura arenosa/média, Solos Litólicos áli
cos A moderado textura indiscriminada e Latossolo Ver
melho-Amarelo álico A moderado textura média relevo 
ondulado e suave ondulado. 

Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico 

PVd1 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico e álico argila de 
atividade baixa A moderado textura média/argilosa relevo 
plano e suave ondulado e Podzólico Vermelho-Amarelo 
álico argila de atividade baixa plíntico textura arenosa/ 
média relevo plano 

PVd2 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativida
de baixa A moderado textura média/argilosa e Laterita 
Hidromórtica distrótica argila de atividade baixa A mode
rado relevo plano e suave ondulado. 

PVd3 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativida
de baixa A moderado textura média/argilosa, Podzólico 
Vermelho-Amarelo álico latossólico A moderado textura 
média e Solos Litólicos distróficos A moderado textura 
média relevo suave ondulado. 

PVd4 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativida
de baixa A moderado textura média/argilosa e Solos Litó
licos distróficos A moderado textura média relevo suave 
ondulado e ondulado. 

PVd5 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativida
de baixa A moderado textura/argilosa e Solos Litólicos 
distróficos A moderado textura média relevo forte ondu
lado. 

PVd6 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativida
de baixa A moderado textura argilosa e média, Podzólico 
Vermelho-Amarelo distrófico argila de atividade baixa A 
moderado textura argilosa cascalhenta e Laterita Hidro
mórfica distrófica argila de atividade baixa A moderado 
textura arenosa/média relevo plano. 

PVd7 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativida
de baixa A moderado textura média/argilosa e arenosa/ 
média, Areias Quartzosas distróficas A moderado e Lateri
ta Hidromórfica distrófica argila de atividade baixa A mo
derado textura arenosa/média relevo plano. 

PVd8 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativida
de baixa A moderado textura média e Podzólico Vermelho
Amarelo Eutrófico argila de atividade baixa A moderado 
textura média/argilosa relevo plano e suave ondulado. 

PVd9 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativida
de baixa A moderado textura média e Podzólico Verme
lho-Amarelo distrófico argila de atividade baixa A mode
rado textura média/argilosa relevo suave ondulado e pla
no. 
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PVd10- Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativida
de baixa A moderado textura média e Latossolo Verme
lho-Amarelo distrófico A moderado textura média relevo 
suave ondulado. (Inclusão de Podzólico Vermelho-Ama
relo distrófico argila de atividade baixa concrecionário A 
moderado textura média.) 

PVd11 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativida
de baixa A moderado textura média e Laterita Hidromór
fica álica argila de atividade baixa A moderado textura 
média relevo suave ondulado. 

PVd12- Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativida
de baixa A moderado textura média e Solos Litólicos dis
tróficos argila de atividade baixa A moderado textura mé
dia cascalhenta relevo suave ondulado e ondulado. 

PVd13- Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativida
de baixa A moderado textura arenosa/média e Areias 
Quartzosas ál icas A moderado relevo plano. 

PVd14- Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativida
de baixa A moderado textura arenosa/média, Late r i ta H i
dromórfica distrófica argila de atividade baixa A modera
do textura média e Solos Litólicos distróticos A mode
rado textura indiscriminada relevo plano e suave ondu
lado. 

PVd15- Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativida
de baixa A moderado textura arenosa/média, Podzólico 
Vermelho-Amarelo distrófico argila de atividade baixa A 
moderado textura média/argilosa e Areias Ouatzosas dis
tróficas A moderado relevo suave ondulado. 

PVd16- Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativida
de baixa concrecionário A moderado relevo suave ondula
do e ondulado e Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico 
concrecionário A moderado textura média. 

PVd 17 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativida
de baixa A moderado textura média muito cascalhenta/ 
argilosa muito cascalhenta, Solos Litólicos distróficos A 
moderado textura média e argilosa muito cascalhenta rele
vo suave ondulado e ondulado e Podzólico Vermelho
Amarelo distrófico argila de atividade baixa A moderado 
textura média/argilosa relevo suave ondulado. 

PVd18- Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativida
de baixa concrecionário A moderado textura média, 
Areias Quartzosas distróficas A moderado e Latossolo 
Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura média 
relevo plano. 

PVd19- Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativida
de baixa concrecionário A moderado textura média e 
Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativida
de baixa plíntico A moderado textura média relevo plano 
e suave ondulado (Inclusão de Laterita H idromórfica dis
trófica argila de atividade baixa A moderado textura mé
dia/argilosa e Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A 
moderado textura média.) 

PVd20- Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativida
de baixa abrúptico A moderado textura arenosa/média e 
média/argilosa e Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico 
argila de atividade baixa A moderado textura média casca
lhenta/argilosa cascalhenta relevo plano e suave ondulado. 

PVd21 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico e álico argila de 
atividade baixa abrúptico A moderado textura arenosa/ 
média, Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico e álico ar
gila de atividade baixa plíntico A moderado textura are
nosa/média e Areias Quartzosas distróficas A moderado 
relevo plano. 

PVd22- Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativida
de baixa plíntico e concrecionário A moderàdo textura 
argilosa e Laterita Hidromórfica distrófica argila de ativi-



dade baixa A moderado textura média/argilosa relevo sua
ve ondulado. 

Podzol Hidromórfico 

HP1-

HP2-

HP3-

Podzol Hidromórfico A moderado textura arenosa e 
Areias Quartzosas H idromórficas distróficas A moderado 
relevo plano. 

Podzol Hidromórfico A moderado textura arenosa, Areias 
Quartzosas H idromórficas distróficas A moderado e 
Planossolo distrófico e álico argila de atividade baixa A 
moderado textura arenosa/média e arenosa/argilosa relevo 
plano. 

Podzol Hidromórfico A moderado textura arenosa, Areias 
Quartzosas Hidromórficas A moderado e Areias Quartzo
sas distróficas e eutróficas A moderado. (Inclusão de Solo
netz Solodizado argila de atividade baixa A moderado tex
tura arenosa/média.) 

Brunizém Avermelhado 

BV1-

BV2-

BV3-

Brunizém Avermelhado textura argilosa relevo plano e 
suave ondulado e Vertissolo textura argilosa relevo plano. 

Brunizém Avermelhado textura argilosa, Podzólico Ver
melho-Amarelo Eutrófico argila de atividade baixa A mo
derado textura média e Latossolo Vermelho-Escuro dis
trófico textura média relevo suave ondulado. 

Brunizém Avermelhado textura argilosa cascaihenta relevo 
ondulado, Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila 
de atividade baixa A moderado textura média cascalhen
ta/argilosa cascalhenta relevo suave ondulado. 

Planossolo ál i co 

PLa1-

PLa2-

Planossolo álico argila de atividade baixa pllntico A mode
rado textura arenosa/argilosa e Laterità Hidromórfica áli
ca argila de atividade baixa abrúptica A moderado textura 
arenosa/média relevo plano. 

Planossolo álico argila de atividade baixa plíntico A mode
rado textura arenosa/média e arenosa/argilosa e Laterita 
Hidromórfica álica argila de atividade baixa abrúptica A 
moderado textura média/argilosa relevo plano. 

Planossolo distrófico 

PLd1 Planossolo distrófico argila de atividade baixa A modera
do textura arenosa/argilosa e Laterita Hidromórfica dis
trófica argila de atividade baixa abrúptico A moderado 
textura arenosa/argilosa e média/argilosa relevo plano. 

PLd2 - Planossolo distrófico argila de atividade baixa A modera
do textura arenosa/média e arenosa/argilosa, Podzol H i
dromórfico A moderado textura arenosa e Areias Quart
zosas Hidromórficas distróficas A moderado relevo plano. 

PLd3 - Planossolo distrófico e álico argila de atividade baixa A 
moderado textura arenosa/média e arenosa/argilosa, Late
rita Hidromórfica distrófica argila de atividade baixa A 
moderado textura média e Podzólico Vermelho-Amarelo 
Eutrófico argila de atividade baixa A moderado textura 
argilosa relevo plano. 

PLd4 - Planossolo distrófico argila de atividade baixa A modera
do textura arenosa/média e arenosa/argilosa, Laterita Hi
dromórfica distrófica argila de atividade baixa abrúptica A 
moderado textura arenosa/argilosa e Podzol Hidromórfico 
A moderado textura arenosa relevo plano. 

PLd5 - Planossolo distrófico argila de atividade baixa A modera
do textura arenosa/média e arenosa/argilosa, Laterita 
Hidromórfica distrófica argila de atividade baixa abrúptica 
A moderado textura arenosa/argilosa e Areias Quartzosas 
distróficas A moderado relevo plano. 

PLd6 - Planossolo distrófico e álico argila de atividade baixa A 
moderado textura arenosa/média e Podzólico Vermelho-

Amarelo distrófico argila de atividade baixa abrúptico A 
moderado textura arenosa/média relevo plano. 

PLd7 - Planossolo distrófico argila de atividade baixa A modera
do textura arenosa/média e Glei Pouco Húmico distrófico 
argila de atividade baixa A moderado textura indiscrimi
nada relevo plano. 

PLd8 - Planossolo distrófico e álico argila de atividade baixa A 
moderado textura arenosa/média, Podzólico Vermelho
Amarelo distrófico argila de atividade baixa abrúptico A 
moderado textura arenosa/média e Solonetz Solodizado 
argila de atividade baixa A moderado textura arenosa/ 
média relevo plano. 

PLd9 - Planossolo distrófico argila de atividade baixa A modera
do textura arenosa/média, Podzólico Vermelho-Amarelo 
distrófico argila de atividade baixa abrúptico textura are
nosa/média e Areias Quartzosas H idromórficas distróficas 
A moderado relevo plano. 

PLd10- Planossolo distrófico argila de atividade baixa plfntico A 
moderado textura arenosa/argilosa, L ater i ta H idromórfica 
distrófica argila de atividade baixa A moderado textura 
média/argilosa e Podzol H idromórfico A moderado tex
tura arenosa relevo plano. 

PLd11 - Planossolo distrófico argila de atividade baixa plíntico A 
moderado textura arenosa/argilosa, Laterita Hidromórfica 
distrófica argila de atividade baixa A moderado textura 
média/argilosa e Areias Quartzosas distróficas A modera
do relevo plano. 

PLd12- Planossolo distrófico argila de atividade baixa plíntico A 
moderado textura arenosa/argilosa e arenosa/média, Pla
nossolo distrófico argila de atividade baixa A moderado 
textura arenosa/média e Areias Quartzosas distróficas A 
moderado relevo plano. 

PLd13- Planossolo distrófico argila de atividade baixa plfntico A 
moderado textura arenosa/argilosa e arenosa/média e La
terita Hidromórfica distrófica argila de atividade baixa 
abrúptica A moderado textura média/argilosa relevo pla
no. 

PLd14- Planossolo distrófico argila de atividade baixa plíntico A 
moderado textura arenosa/média, Laterita Hidromórfica 
distrófica argila de atividade baixa A moderado textura 
média e argilosa e Podzol H idromórfico A moderado tex
tura arenosa relevo plano. 

Planossolo eutrófico 

PLe1-

PLe2-

PLe3-

PLe4-

PLe5-

Planossolo eutrófico argila de atividade alta A moderado 
textura média/argilosa, Glei Pouco Húmico eutrófico argi
la de atividade alta A moderado textura indiscriminada e 
Glei Húmico eutrófico argila de atividade alta A modera
do textura indiscriminada relevo plano. 

Planossolo eutrófico argila de atividade alta A moderado 
textura arenosa/média e média/argilosa e Vertissolo tex
tura argilosa relevo plano. (Inclusão de Solonetz Solodiza
do argila de atividade alta A moderado textura arenosa/ 
média.) 

Planossolo eutrófico argila de atividade alta A moderado 
textura arenosa/média e média/argilosa e Solonetz Solodi
zado argila de atividade alta A moderado textura arenosa/ 
média e arenosa/argilosa relevo plano. 

Planossolo eutrófico argila de atividade alta A moderado 
textura arenosa/média e média/argilosa e Laterita Hidro
mórfica distrófica argila de atividade baixa abrúptica A 
moderado textura arenosa/argilosa e arenosa/média relevo 
plano. 

Planossolo eutrófico argila de atividade alta A moderado 
textura arenosa/média e Areias Quartzosas distróficas A 
moderado relevo plano. 
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PLe6-

PLe7-

PLe8-

Planossolo eutráfico argila de atividade alta A moderado 
textura arenosa/média e Areias Quartzosas eutróficas A 
moderado· relevo plano. 

Planossolo eu tráfico argila de atividade baixa A moderado 
textura arenosa/argilosa e Glei Pouco Húmico eutráfico 
argila de atividade baixa A moderado textura indiscrimi
nada relevo plano. (Inclusão de Solonetz Solodizado argila 
de atividade alta A moderado textura arenosa/média e 
Planossolo eutráfico soládico argila de atividade baixa A 
moderado textura arenosa/média.) 

Planossolo eutráfico argila de atividade baixa A moderado 
textura arenosa/média e arenosa/argilosa, Laterita Hidro
márfica distráfica argila de atividade baixa abrúptica A 
moderado textura arenosa/média e Solonetz Solodizado 
argila de atividade baixa A moderado textura arenosa/ 
média relevo plano. (Inclusão de Planossolo eu tráfico so
ládico argila de atividade baixa A moderado textura are
nosa/média.) 

Planossolo eutráfico soládico 

PLSe1 - Planossolo eutráfico soládico argila de atividade alta A 
moderado textura arenosa/argilosa, Solonetz Solodizado 
argila de atividade alta A moderado textura arenosa/argi
losa e Vertissolo soládico textura argilosa relevo plano 

PLSe2- Planossolo eutráfico soládico argila de atividade alta A 
moderado textura arenosa/média e média/argilosa e Ver
tissolo soládico textura argilosa relevo plano 

PLSe3- Planossolo eutráfico soládico argila de atividade alta A 
moderado textura arenosa/média e média/argilosa e Solo
netz Solodizado argila de atividade alta textura arenosa/ 
média relevo plano. 

PLSe4- Planossolo eutráfico soládico argila de atividade alta A 
moderado textura arenosa/média e média/argilosa, Solo
netz Solodizado argila de atividade alta A moderado tex
tura arenosa/média e Laterita H idromárfica distrófica ar
gila de atividade alta abrúptica A moderado textura areno
sa/média e arenosa/argilosa relevo plano. (Inclusão de La
terita Hidromórfica eutrófica argila de atividade alta 
abrúptica A moderado textura média/argilosa) 

PLSe5- Planossolo eutráfico soládico argila de atividade alta A 
moderado textura arenosa/média, Glei Pouco Húmico eu
tráfico argila de atividade alta A moderado textura indis
criminada e Solonetz Solodizado argila de atividade alta A 
moderado textura arenosa/média relevo plano. 

PLSe6- Planossolo eutráfico soládico argila de atividade alta 
pl íntico A moderado textura arenosa/média e Laterita H i
dromárfica distráfica argila de atividade alta A moderado 
textura média/argilosa relevo plano 

Solonetz Solodizado 

SS1-

SS2-

SS3-

Solonetz Solodizado argila de atividade alta A moderado 
textura arenosa/argilosa, Vertissolo soládico salino tex
tura argilosa e Planossolo eutráfico soládico argila de ati
vidade alta A moderado textura arenosa/argilosa relevo 
plano. (Inclusão de Solonchak Solonétzico argila de ativi
dade alta A moderado textura argilosa e Planossolo eu trá
fico argila de atividade alta A moderado textura arenosa/ 
média.) 

Solonetz Solodizado argila de atividade alta A moderado 
textura arenosa/média e média/argilosa, Laterita Hidro
márfica distráfica argila de atividade alta A moderado tex
tura média/argilosa e Vertissolo textura argilosa relevo 
plano. 

,Solonetz Solodizado argila de atividade alta A moderado 
textura arenosa/média e média/argilosa e Planossolo eu
tráfico soládico argila de atividade alta textura arenas~/ 
média e média/argilosa relevo plano. 
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Cambissolo distráfico 

Cd- Cambissolo distráfico argila de atividade baixa A modera
do textura argilosa cascalhenta e Podzálico Vermelho
Amarelo distráfico argila de atividade baixa A moderado 
textura argilosa cascalhenta relevo suave ondulado 

Laterita Hidromárfica álica 

HLa1 Laterita Hidromárfica álica argila de atividade baixa A 
moderado textura argilosa/muito argilosa e Late r i ta H i
dromórfica álica argila de atividade baixa concrecionária 
A moderado textura média/argilosa relevo plano. 

HLa2 - Laterita Hidromórfica álica argila de atividade baixa A 
moderado textura argilosa, Glei Húmico distrófico argila 
de atividade alta A moderado textura argilosa e Hidromór
fico Cinzento distráfico argila de atividade alta A modera
do textura argilosa relevo plano. 

H La3 - Laterita H idromórfica álica argila de atividade baixa A 
moderado textura argilosa e média, Planossolo álico argila 
de atividade baixa A moderado textura média e argilosa e 
Areias Ouartzosas Hidromárficas distráficas A moderado 
relevo plano. 

HLa4 - Laterita Hidromórfica álica argila de atividade baixa A 
moderado textura argilosa e média, Areias Quartzosas 
Hidromárficas álicas A moderado e Glei Pouco Húmico 
álico argila de atividade baixa A moderado textura indis
criminada relevo plano. 

HLa5 - Laterita Hidromárfica álica argila de atividade baixa A 
moderado textura média/argilosa e Laterita Hidromórfica 
álica argila de atividade baixa A moderado textura argilo
sa/muito argilosa relevo plano. 

HLa6 - Laterita Hidromárfica álica argila de atividade baixa A 
moderado textura média/argilosa, Planossolo álico argila 
de atividade baixa A moderado textura arenosa/média e 
arenosa/argilosa e Areias Quartzosas A moderado relevo 
plano 

HLa7 - Laterita Hidromárfica álica argila de atividade baixa A 
moderado textura arenosa/média e média/argilosa, Planos
solo álico argila de atividade baixa plíntico A moderado 
textura arenosa/argilosa e Planossolo álico argila de ativi
dade baixa A moderado textura arenosa/argilosa e média/ 
argilosa relevo plano. 

HLa8 - Laterita Hidromórfica álica argila de atividade baixa A 
moderado textura média, Areias Ou artzosas H idromórficas 
álicas A moderado e Podzálico Vermelho-Amarelo distrá
fico argila de atividade baixa A moderado textura média 
relevo plano. 

H La9 - Laterita Hidromárfica álica argila de atividade baixa A mo
derado textura arenosa/média e Planossolo álico argila de 
atividade baixa A moderado textura arenosa/média e are
nosa/argilosa relevo plano. 

HLa10- Laterita Hidromórfica álica argila de atividade baixa 
abrúptica A moderado textura média/argilosa e Planossolo 
álico argila de atividade baixa plíntico A moderado tex
tura arenosa/argilosa e arenosa/média relevo plano 

HLa11- Laterita Hidromórfica álica argila de atividade baixa 
abrúptica A moderado textura média/argilosa, Planossolo 
álico argila de atividade baixa plíntico A moderado tex
tura arenosa/argilosa e Laterita Hidromórfica álica argila 
de atividade baixa abrúptica concrecionária A moderado 
textura média/argilosa relevo plano. 

Laterita Hidromórfica distráfica 

HLd1 

HLd2 

Laterita H idromórfica distrófica argila de atividade alta A 
moderado textura argilosa e Glei Pouco Húmico eutrófico 
argila de atividade alta A moderado textura argilosa relevo 
plano. 

Laterita Hidromórfica distrófica argila de atividade alta A 
moderado textura argilosa, Vertissolo textura argilosa e 



Glei Pouco Húmico eutrófico argila de atividade alta A 
moderado textura argilosa relevo plano. (Inclusão de So
lonetz Solodizado argila de atividade alta A moderado 
textura média/argilosa e Hidromórfico Cinzento eutrófico 
argila de atividade alta A chernozêmico textura argilosa.) 

H Ld3 - L ater i ta Hidromórfica distrófica argila de atividade alta A 
moderado textura média/argilosa e argilosa/muito argi
losa Solonetz Solodizado argila de atividade alta A mode
rad~ textura média/argilosa e Vertissolo textura argilosa 
relevo plano. (Inclusão de Planossolo eutrófico solódico 
argila de atividade alta A moderado textura média/argilosa 
e Laterita Hidromórfica álica argila de atividade baixa 
abrúptica A moderado textura arenosa/média) 

HLd4 - Laterita Hidromórfica distrófica argila de atividade alta A 
moderado textura média/argilosa, Podzólico Vermelho
Amarelo Eutrófico argila de atividade alta A moderado 
textura média/argilosa e Vertissolo textura argilosa relevo 
plano. 

HLd5 - Laterita Hidromórfica distrófica argila de atividade alta A 
moderado textura média/argilosa, Planossolo eutrófico 
argila de atividade alta A moderado textura média/argilosa 
e Vertissolo textura argilosa relevo plano. 

HLd6 - Laterita Hidromórfica distrófica argila de atividade alta 
concrecionária A moderado textura média/argilosa, Ver
tissolo textura argilosa e Podzólico Vermelho-Amarelo 
Eutrófico argila de atividade alta A moderado textura 
argilosa relevo plano. 

HLd7 - Laterita Hidromórfica distrófica argila de atividade baixa 
A moderado textura média e argilosa e Podzólico Verme
lho-Amarelo distrófico argila de atividade baixa A mode
rado textura média e argilosa relevo plano. 

HLdB - Laterita Hidromórfica distrófica argila de atividade baixa 
A moderado textura média/argilosa e Planossolo distró
fico argila de atividade baixa plíntico A moderado textura 
arenosa/média relevo plano. 

HLd9 - Laterita Hidromórfica distrófica argila de atividade baixa 
A moderado textura média/argilosa, Planossolo eutrófico 
argila de atividade baixa A moderado textura arenosa/mé
dia e Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ati
vidade baixa plíntico A moderado textura média/argilosa 
relevo plano. 

HLd10- Laterita Hidromórfica distrófica argila de atividade baixa 
A moderado textura média, Podzol Hidromórfico A mo
derado textura arenosa e Planossolo distrófico argila de 
atividade baixa A moderado textura arenosa/média relevo 
plano. 

HLd11- Laterita Hidromórfica distrófica argila de atividade baixa 
abrúptica A moderado textura arenosa/argilosa e média/ 
argilosa, Solonetz Solodizado argila de atividade baixa A 
moderado textura arenosa/argilosa e Podzol H idromórfico 
A moderado textura arenosa relevo plano. (Inclusão de 
Planossolo eutrófico argila de atividade baixa A moderado 
textura arenosa/argilosa.) 

HLd12- Laterita Hidromórfica distrófica argila de atividade baixa 
A moderado textura média/argilosa e Podzólico Verme
lho-Amarelo distrófico argila de atividade baixa plíntico A 
moderado textura argilosa e média relevo plano. 

HLd13- Laterita Hidromórfica distrófica e álica argila de atividade 
baixa abrúptica A moderado textura arenosa/argilosa, Pla
nossolo distrófico e álico argila de atividade baixa A mo
derado textura arenosa/argilosa e Podzólico Vermelho
Amarelo distrófico argila de atividade baixa A moderado 
textura arenosa/média relevo plano. 

HLd14- Laterita Hidromórfica distrófica argila de atividade baixa 
abrúptica A moderado textura arenosa/argilosa e arenosa/ 
média, Planossolo eutrófico argila de atividade baixa A 

moderado textura arenosa/argilosa e Solonetz Solodizado 
argila de atividade baixa A moderado textura arenosa/argi
losa relevo plano. 

Laterita H idromórfica eutrófica 

HLe- Laterita H idromórfica eutrófica argila de atividade alta A 
moderado textura média/argilosa, Podzólico Vermelho
Amarelo Eutrófico argila de atividade baixa A moderado 
textura média/argilosa e Solonetz Solodizado argila de ati
vidade baixa A moderado textura arenosa/media relevo 
plano. 

Laterita Hidromórfica eutrófica solódica 

HLSe- Laterita Hidromórfica eutrófica solódica argila de ativida
de alta abrúptica textura arenosa/média e arenosa/argilosa 
e Planossolo eutrófico solódico argila de atividade alta A 
moderado textura arenosa/argilosa relevo plano. (Inclusão 
de Laterita H idromórfica eutrófica argila de atividade alta 
abrúptica A moderado textura arenosa/argilosa.) 

Glei Pouco Húmico álico 

HGPa- Glei Pouco Húmico álico argila de atividade baixa A mo
derado textura indiscriminada e Planossolo álico argila de 
atividade baixa A moderado textura arenosa/média relevo 
plano. (Inclusão de Laterita Hidromórfica álica argila de 
atividade baixa A moderado textura argilosa.) 

Glei Pouco Húmico distrófico 

HGPd1 - Glei Pouco Húmico distrófico argila de atividade baixa A 
moderado textura indiscriminada e Planossolo distrófico 
argila de atividade baixa A moderado textura arenosa/ 
média e arenosa/argilosa relevo plano. 

HGPd2- Glei Pouco Húmico distrófico argila de atividade baixa A 
moderado textura indiscriminada e Laterita Hidromórfica 
distrófica argila de atividade baixa A moderado textura 
média/argilosa relevo plano. 

HGPd3- Glei Pouco Húmico distrófico argila de atividade baixa A 
moderado textura indiscriminada e Areias Quartzosas 
Hidromórficas distróficas A moderado relevo plano. 

Glei Pouco Húmico eutrófico 

HGPe1 - Glei Pouco Húmico eutrófico argila de atividade alta A 
moderado textura argilosa e Planossolo eutrófico argila de 
atividade alta A moderado textura média/argilosa relevo 
plano. 

HGPe2- Glei Pouco Húmico eutrófico argila de atividade alta A 
moderado textura argilosa e Areias Quartzosas H idromór
ficas distróficas A moderado relevo plano 

HGPe3- Glei Pouco Húmico eutrófico argila de atividade alta A 
moderado textura argilosa, Planossolo eutrófico solódico 
argila de atividade alta A moderado textura arenosa/argi
losa e arenosa/média e Laterita Hidromórfica distrófica 
argila de atividade alta A moderado textura média/argilosa 
relevo plano. (inclusão de Laterita Hidromórfica eutrófica 
solódica argila de atividade baixa A moderado textura mé
dia.) 

HGPe4- Glei Pouco Húmico eutrófico argila de atividade alta A 
moderado textura indiscriminada e Solos Aluviais eutró
ficos argila de atividade alta A moderado textura indiscri
minada relevo plano. (Inclusão de Glei Pouco Húmico 
eutrófico vértico A moderado textura argilosa ) 

HGPe5- Glei Pouco Húmico eutrófico argila de atividade alta A 
moderado textura indiscriminada, Glei Húmico eutrófico 
argila de atividade alta A moderado textura indiscrimina
dil e Planossolo eutrófico argila de atividade alta A mo
deradotexturaarenosa/médiae média/argilosa relevo plano 
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HGPe6 - Glei Pouco Húmico eutrófico argila de atividade alta A 
moderado textura indiscriminada, Vertissolo textura argi
losa e Laterita Hidromórfica distrófica argila de atividade 
alta A moderado textura argilosa relevo plano. 

HGPe7 - Glei Pouco Húmico eutrófico argila de atividade alta A 
moderado textura indiscriminada, Vertissolo textura argilo
sa e Laterita Hidromórfica eutrófica solódica argila de ativi
dade alta A moderado textura média/argilosa relevo plano. 

HGPe8- Glei Pouco Húmico eu tráfico e distrófico argila de atividade 
alta e baixa A moderado textura indiscriminada, Areias 
Ouartzosas Hidromórficas distróficas A moderado e Planos
solo distrófico argila de atividade baixa A moderado textura 
arenosa/média e arenosa/argilosa relevo plano. 

HGPe9- Glei Pouco Húmico eutrófico argila de atividade baixa A 
moderado textura indiscriminada, Areias Quartzosas Hidro
mórficas distróficas A moderado e Solonetz Solodizado 
argila de atividade baixa A moderado textura arenosa/mé
dia relevo plano. 

Areias Ouartzosas H idromórficas álicas 

HAQa1 -Areias Quartzosas Hidromórficas álicas A moderado e 
Areias Ouartzosas álicas A moderado relevo suave ondula
do. 

HAQa2 -Areias Quartzosas Hidromórficas álicas A moderado, Areias 
Ouartzosas álicas A moderado e Glei Pouco Húmico álico 
indiscriminado A moderado textura indiscriminada relevo 
suave ondulado. 

Areias Quartzosas Hidromórficas distróficas 

HAQd1 -Areias Quartzosas Hidromórficas distróficas A moderado, 
Podzol Hidromórfico A moderado textura arenosa e Glei 
Pouco Húmico distrófico argila de atividade baixa A mode
rado textura indiscriminada relevo plano. 

HAQd2- Areias Quartzosas Hidromórficas distróficas A moderado, 
Planossolo distrófico argila de atividade baixa A moderado 
textura arenosa/média e Solonetz Solodizado argila de ati
vidade baixa A moderado textura arenosa/média relevo 
plano. 

Areias Ouartzosas álicas 

A0a1 -Areias Quartzosas álicas A moderado e Latossolo Vermelho
Amarelo distrófico A moderado textura média relevo plano 
e suave ondulado. (Inclusão de Latossolo Vermelho-Amare
lo distrófico concrecionário A moderado textura média.) 

AQa2 -Areias Quartzosas álicas A moderado, Latossolo Vermelho
Amarelo distrófico A moderado textura média e Latossolo 
Vermelho-Escuro distrófico A moderado textura argilosa e 
média relevo plano e suave ondulado. 

AQa3 -Areias Quartzosas álicas A moderado e Latossolo Vermelho
Escuro álico A moderado textura média relevo suave ondu
lado e plano. 

AQa4 -Areias Quartzosas álicas A moderado, Latossolo Vermelho
Amarelo álico A moderado textura média e Latossolo Ver
melho-Escuro álico A moderado textura média relevo plano 
e suave ondulado. (Inclusão de Areias Ouartzosas H idromór
ficas álicas A moderado.) 

AQa5 -Areias Quartzosas álicas A moderado relevo suave ondulado. 
(Inclusão de Podzólico Vermelho-Amarelo álico argila de 
atividade baixa A moderado textura arenosa/média e Areias 
Quartzosas Hidromórficas álicas A moderado.) 

AQa6 -Areias Quartzosas álicas A moderado e Podzólico Vermelho
Amarelo álico argila de atividade baixa A moderado textura 
arenosa/média relevo suave ondulado. (Inclusão de Latos
solo Vermelho-Amarelo álico A moderado textura média e 
Glei Pouco Húmico eu tráfico e d istrófico argila de atividade 
alta e baixa A moderado textura indiscriminada.) 
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AQa7 -Areias Quartzosas álicas A moderado e Areias Quartzosas 
Hidromórficas álicas A moderado relevo suave ondulado 
(Inclusão de Planossolo eutrófico argila de atividade alta 
plfntico A moderado textura média/muito argilosa.) 

AQa8 -Areias Quartzosas álicas A moderado relevo suave ondulado 
e Solos Litólicos álicos A moderado textura arenosa relevo 
ondulado. 

AQa9 -Areias Quartzosas álicas A moderado, Latossolo Vermelho
Amarelo álico A moderado textura média e Latossolo Ver
melho-Escuro álico A moderado textura média relevo suave 
ondulado. 

AQa10- Areias Quartzosas álicas A moderado, Solos L itálicos álicos 
A moderado textura indiscriminada e Podzólico Vermelho
Amarelo álico argila de atividade baixa A moderado textura 
arenosa/média relevo suave ondulado e ondulado. 

Areias Quartzosas distróficas 

AQd1 -Areias Quartzosas distróficas A moderado e Podzol Hidro
mórfico A moderado textura arenosa relevo plano. 

AQd2 -Areias Quartzosas distróficas A moderado e Planossolo dis
trófico argila de atividade baixa A moderado textura areno
sa/média relevo plano. 

Aluvial eutrófico 

Ae- Aluvial eutrófico argila de atividade baixa A moderado textura 
indiscriminada, Glei Pouco Húmico eu tráfico argila de atividade 
baixa A moderado textura argilosa e Laterita Hidromórfica 
distrófica argila de atividade baixa A moderado textura argilosa 
relevo plano. 

Vertissolo 

V1 - Vertissolo textura argilosa e muito argilosa relevo plano (Inclu
são de Brunizém Avermelhado textura argilosa.) 

V2- Vertissolo textura argilosa e Planossolo eutrófico solódico argila 
de atividade alta A moderado textura média/argilosa relevo 
plano. 

V3- Vertissolo textura argilosa e Solonetz Solodizado argila de ativi
dade baixa A moderado textura arenosa/média e média/argilosa 
relevo plano. 

V4- Vertissolo textura argilosa e Laterita Hidromórfica distrófica 
argila de atividade alta A moderado textura média/argilosa rele
vo plano. 

V5- Vertissolo textura argilosa, Planossolo eu tráfico argila de ativi
dade alta A moderado textura média/argilosa e Glei Pouco 
Húmico eu tráfico argila de atividade baixa A moderado textura 
argilosa relevo plano. 

V6- Vertissolo textura argilosa, Hidromórfico Cinzento eutrófico 
argila de atividade alta A moderado textura argilosa e Solonetz 
Solodizado argila de atividade alta A moderado textura arenosa/ 
argilosa relevo plano. 

V7- Vertissolo textura argilosa, Planossolo eutrófico argila de ativi
dade alta A moderado textura média/argilosa e Solonetz Solo
dizado argila de atividade alta A moderado textura arenosa/ 
média relevo plano. 

Vertissolo solódico 

VS - Vertissolo solódico textura argilosa relevo plano. (Inclusão de 
Vertissolo solódico salino textura argilosa e Planossolo eutrófico 
solódico argila de atividade alta A moderado textura média/ 
argilosa e arenosa/média.) 

Rendzina 

RZ- Rendzina textura argilosa e média, Afloramentos Rochosos rele
vo ondulado e Brunizém Avermelhado textura média e argilosa 



relevo plano e suave ondulado. (lnclusio de Terra Roxa Estrv· 
turada Similar eutrófica A moderado textura muito argilosa e 
Vertissolo textura argi losa.! 

Solos Lítblicos álicos 

Ral - Solos Litól icos álicos A moderado textura indiscrimincda rele· 
vo forte ondulado, Podzólico Vermelho-Amarelo álico argila de 
atividade baixa A moderado textura arenosa/média relevo su'a· 
ve ondulado e ondulado e Areias Ouartzosas álicas A moderado 
relevo suave ondulado. 

Ra2 -Solos Litólicos álicos A moderado textura arenosa e Areias 
Ouartzosas álicas A moderado relevo suave ondulado. 

Ra3 - Solos Litólicos álicos A moderado textura indiscriminada cas
calhenta relevo ondulado e forte ondulado, Cambissolo ál ico 
arg ila de atividade baixa A moderado textura méd ia relevo 
ondulado e forte ondulado e Podzólico Vermelho-Amarelo 
álico argila de atividade baixa A moderado textura média 
relevo ondulado. (Inclusão de A florarnentos R ochosos.l 

Ra4 - Solos Litólicos álicos A moderado textura média muito casca· 
lhenta e Podzólico Vermelho-Amarelo álico argila de atividade 
baixa A moderado textura média muito cascalhenta relevo 
ondulado. 

Ra5 - Solos Lit61icos álicos A moderade textura média muito casca
lhenta relevo forte ondulado, Cambissolo d istrófico argila de 
atividade baixa A moderado textura média c~alhenta relevo 
ondulado e forte ondulado e Podzólico Vermelho-Amarelo 
distr6fico argila de atividade baixa raso A moderado textura 
I'Mdia cascalhenta/argilosa cascalhenta e média/argilosa relevo 
ondulado. 

Solos Litólicos distróficos 

Rd1 - Solos Litólicos distr6ficos A moderado textura indiscriminada 
relevo forte ondulado, Podz61ico Vermelho-Amarelo distr6fico 
argila de atividade baixa A moderado textura arenosa/m41dia 
relevo ondulado e forte ondulado e Latossolo Vermelho-Am• 
ralo distr6fico A moderado textura média relevo suave ondula· 
do. 

Rd2 -Solos Litólicos d istr6ficos A moderado textura indiscriminada. 
Podzblico Vermelho-Amarelo distrófico e álico argila de at ivi· 
dade baixa A moderado textura média relevo ondulado e forte 
ondulado e Afloramentos Rochosos relevo forte ondulado e 
escarpado. 

Rd3 - Solos Lítólicos distr6ficos A moderado textura indiscriminada 
relevo montanhoso e forte ondulado e Afloramentos Rochosos 
relevo escarpado e montanhoso. 

Rd4 - Solos Lit61icos distróficos A moderado textura indiscriminada 
relevo escarpado e forte ondulado, Afloramentos Rochosos 
relevo escarpado e Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico ar
gila de atividade baixa A moderado textura indiscriminada 
relevo ondulado e suave ondulado. (Inclusão de Solos Litólicos 
eutróficos A chernozêmico e moderado textura média casca· 
lhenta.l 

Rd5 - Solos Litblicos distróficos A moderado textura indiscriminada 
cascalhenta relevo ondulado e forte ondulado e Podzólico 
Vermelho-Amarelo distr6fico argila de at ividade baixa raso 
concrecionário A moderado textura argilosa relevo ondulado. 
(Inclusão de Cambissolo distrófico argila de atividade baixa A 
moderado textura indiscriminada.) 

Solos Lit61icos eutróficos 

Re1 - Solos Litólicos eutróficos A moderado textura indiscriminada, 
Solos Litólicos distróficos A moderado textura indiscriminada 
relevo ondulado e forte ondu lado e Afloramentos Rochosos 
relevo escarpado. (Inclusão de Latossolo Vermelho-Escuro 
distrófico A moderado textura argilosa e Latossolo Roxo eu
tr6fico A moderado textura argilosa.) 

Re2 - Solos Litólicos eutróficos A moderado textura indiscriminada 
relevo forte ondulado e montanhoso, Podzólico Vermelho-

Amarelo Eutr6fico argila de atividade baixa A moderado textu· 
ra argilosa relevo ondulado e forte ondulado e Afloramentos 
Rochosos relevo escarpado. (Inclusão de Rendzina textura IM· 
dia.) 

Re3- Solos Litólicos eutr6ficos A moderado e chernozêmico textura 
indiscriminada cascalhenta e não cascalhenta, Podz611co Ver
melho-Amarelo Eutr6fico argila de atividade baixa A modera· 
do e chernozêmico textura média cascalhenta/argilosa case• 
lhenta e média/argilosa e Cambissolo eutr6fico argila de ativi· 
dade baixa A moderado e chernozêmico textura média casca· 
lhenta relevo forte ondulado e ondulado. 

Re4- Solos Litólicos eutróficos A moderado textura indiscriminada 
cascalhenta e não cascalhenta relevo forte ondulado e ondula· 
do, Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de atividade 
baixa A moderado textura média/argilosa cascalhenta e média/ 
argilosa relevo ondulado e forte ondulado e Afloramentos 
Rochosos relevo escarpado. 

3.6 - USO ATUAL 

Toda a área é de uma ou outra forma utilizada e de forma mais 
intensa quando os solos têm melhores qualidades e as regiões são bem 
servidas de vias de comunicação, facil itando o escoamento da p rodu· 
ção agrícola. 

A parte leste, caracterizada por planaltos, é praticamente toda 
util izada, concentrando-se os solos de maior fertilidade, p róximo a 
Rondonópolis, Camapuã, Rio Negro, Tabaco e a leste de Coxim (em 
uma estreita faixa no sentido no rte-sull . ocorrendo quase totalmente 
em relevo bastante movimentado que restringe o uso agrícola, devido 
aos impedimentos à mecanização. O Podzólico Vermelho-Amarelo 
Eutrófico ocorre em maior proporção. sendo as principais culturas o 
milho, o feijão, o café e as pastagens de capim-colonião. 

Latossolos Vermelho-Escuros, em grande maioria álicos, situam-se 
em relevo plano, e são largamente util izcdos com soja, arroz, café e 
pastagem de Brachiaria sp. (F ig. 3.171. 

A ocorrência de Latossolo Roxo é pequena, apenas definida por 
uma área de agricultura intensa. com bom desenvolvimento de cu i tu· 
ras, diversificadas. incluindo desde hortaliças até culturas perenes. 

Ainda na parte leste da área é mais intenso o uso com pastagem, 
sobressaindo a Brachiaria sp. como gramfnea mais d ifundida, cuja 
adaptação às Areias Ouartzosas é fato notório. 

Os Latossolos Vermelho-Amarelos têm sua forma de ut ilização 
semelhante às Areias, salvo os de textu ra argilosa nos quais se cultivam 
arroz e soja (F ig. 3.18). 

Os solos Litólicos não são utilizados, pois, além de serem rasos, 
encontram-se em relevo desfavorável às práticas agn'colas. 

F'og.3.17 -Pad~ode ima,oemclaunodadede mapeamentoondeoLatossoloVermel~ 
Eacuro é o SOlo dominante, no Planalto do Taquan-ltiquira. Fotha SE21 ·X·D. 
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Fig.3.18- Padrêodeimagem dediferentesunldadesdemapeamentona borda de um 
pjatO. Folha 56.21-X-D. 

3.7 - CONSID ER Aç0ES SOBRE A POTENCIALIDADE AGRI: 
COLA 

Estudos sobre considerações desta natureza ficam sujeitos a pesquisas 
mais profundas sobre o aproveitamento dos solos, bem como das 
necessidades de aproveitamento dos mesmos, devido não só à carência 
de dados sobre a produção como do retorno do capital que porven· 
tura venha a ser aplicado. 

A utilização tradicionalista, sem tendência para aplicar técnicas 
modernas de cultivo ou criação de gado, restringe também a utilização 
dos solos. 

A parte da área que abrange o Pantanal · Mato-Grossense, na sua 
totalidade, é utilizada como pastagem natural , pr incipalmente para 
cria e recria do gado. Qualquer outro tipo de exploração implica uma 
introdução da insumos que, devido a dificuldades de transporte a à 
falta de conhecimento sobra sua aplicação, ainda há dúvida se rever
teria numa produtividade compensadora aos investimentos. 

De acordo com Cunha (1981), principalmente na Plan(cie Sedi
mentar do Rio Taquari, onde se vêm desenvolvendo pesquisas no 
sentido de melhorar as pastagens existentes, com um manejo adequa
do e/ou Introdução de espécies exóticas que ali se adaptem e propi
ciem uma produtividade compensatória, a melhoria das pastagens 
deveria seguir a seguinte seqüência: 
- remoção dos cerrados e estabelecimento de forragairas cultivadas, 
com espécies nativas ou exóticas; 
- remoção do capim-carona (Eiíonuru5 candidu5) e estabelecimento 
de forrageiras exóticas, se houver , ou nativas adaptáveis à seca, ao leve 
hidromorfismo e à baixa fertilidade; a 
-utilização de pastos nativos nas áreas mais alagáveis. 

O aproveitamento dessas terras, quanto ao tipo da uso, poderia ser 
questionado devido às caractar(sticas sócio-econOm icas da região. 
Cunha (1981) considera que seria normal uma pesquisa convencional 
que quantificasse os nfveis de elementos a serem adicionados a cada 
forrageira exótica que apresentasse boa produtividade nas "cordilhei· 
ras". As maiores limitações estariam ligadas à cartncía de meios da 
transporta de adubos, à possibilidade da pecuária de cria a recria 
comportar assas investimentos e à aceitação, pelos fazendeiros, das 
recomendações da pesquisa. A realidade regional é da exploração 
extrativa, e a simples cogitaÇão da uso de insumo na pastagem é sair 
de um equil lbrio econômico para outro cuja rentab ilidade é ainda 
desconhecida. ' 

Todo o Pantanal Mato-Grossense deve desenvolver-se mediante 
pesquisas dirigidas, pois a região por ele englobada não possui s imilar e 
os fatores que davam ser considerados são inerentes à região. 

O aproveitamento das cordilheiras com pastagem exótica é uma 
prática aconselhável, devido à sua part icularidade de não alagamento 
durante as inundações, devendo entretanto ser feito um manejo ade
quado no sentido de resguardar as pastagens para a época das cheias, 
não deixando o gado sobre ala durante o perfodo seco. 
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A introduçio de culturas de arroz irrigado em solos eutróficos 
deve ser considerada, visto que um controle severo das épocas de 
colheita e plantio será suficiente para uma utilização plena desses 
tolos. Além disso, os tratos cultural$ dispensados a esta cultura ser
virão para implantação de futuras pastagens adaptadas, contrbuindo 
para melhorar o desenvolvimento Gestas. 

Os Podzólicos Vermelho-Amarelos Eutróficos, localizados nas pro
ximidades da confluência do Rio ltiquira e Cuiabá, podem ser utili· 
zados com qualquer tipo da cultura ai aclimatada, respeitando-se no 
entanto a época de plant io, para que não coincida com o período 
saco. As pastagens formadas de colonião sobre esses solos apresentam
se com um aspecto bastante satisfatório, correspondando plenamente 
aos investimentos a( aplicados. Práticas como adubação da manu· 
tllf!Ção, para evitar um esgotamento do solo, bem como irrigação, que 
propiciariam um aumento do perlodo agricultével, podem ser conside
radas viáveis. 

Vala ressaltar a salinidade, que é um caráter presente praticamente 
em todo o Pantanal Mato-Grossense, podando influenciar no desen
volvimento de culturas que aí sejam estabelecidas. Variedades adap
tadas, e que wportem bem esta limitação, poderiam ser in troduzidas, 
visto que · já existem estudos concretos sobre tipos de plantas 
adaptáveis, principalmente arroz. 

Basicamente deve-se procurar utilizar o Pantanal Mato-Grossense 
de forma racional, visando antes de mais nada a sua preservação, pois 
a área é uma das que merecem atenção neste aspecto, devido ao 
aqu il lbrio ecológico em que se encontra. 

Na parte leste da área formada pelos Planaltos do Guimarães, 
Taquari-1 tiqu ira e Campo Grande-Maracaju, os principais solos en
contrados são Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico, Latossolo Ver
melho-Escuro, latossolo Vermelho-Amarelo, Areia Quartzosa e Solo 
Litólico. 

O primeiro apresenta boa disponibilidade da nutrientes para as 
plantas, porém encontra-se em relevo movimentado, que diminui a 
utitilização agrfcola. Práticas conservacionistas de solo devem ser 
aplicadas, para um controle eficaz de erosão. Qualquer tipo de cultura 
climaticamente adaptada pode ser introduzido, observando-se a época 
do plantio, para que não coincida com o perfodo seco. Adubações de 
manutenção devam ser real izadas, para evitar um esgotamento do 
solo. 

Apresentam-se com boas condições Hsicas para o desenvolvimento 
das raízes, salvo nas áreas mais íngremes, onde estão localizados solos 
rasos e cascalhentos. Possuem uma boa retenção de água, o que 
contribui para minimizar a deficiência h (drica durante o perfodo seco. 

Os latossolos localizados nesta parta da área são em sua quase total i· 
dade propícios à utilização agdcola, devendo no entanto proceder-se 
adubações e calagens sempre Que forem cultivados, pois são solos de 
baixa fert ilidade natural e na sua maioria apresentam elevada acidez 
nociva. São porosos a muito permeáveis; a adubação verde e a incor
pOração de rastos de cultura a estes solos melhoram e muito a 
retenção de umidade, contribuindo para diminuir a deficiência hídrica 
durante o perfodo seco. Estes solos são totalmente mecanizâveis, mas 
a utilização de mecanização constante pode provocar uma compacta· 
ção excessiva, podendo ser evitada com uma utilização racional das 
máquinas. A rotação de culturas, principalmente gramíneas e legumi· 
nosas, favorece o desenvolvimento das mesmas, pois já é fato compro· 
vado que culturas de arroz, após cultivos com soja, têm bastante 
melhorada a sua produtividade. A utilização de irrigação pode ser 
objeto de estudos, pois C$ta prática possib ilitaria até duas colheitas 
anuais para determ inadas culturas. Com relação à pastagem , a consor· 
ciação de gram(neas com leguminosas favorece o desenvolvimento, 
bem como o valor nutritivo dos pastos, visto que estas culturas se 
complementam no sentido de um melhor balanceamento nadisponibi· 
lidada de carboidratos e protefnas. Ainda com referência às pasta
gens, deve-se util izar a divisão de pastos de forma eficaz, contribuindo 
com isso para um melhor aproveitamento dos mesmos, além da 
favorecer a adubação orgânica. 

As Areias Quartzosas, que são os solos de maior ocorrência nos 
planaltos, apesar de não serem aconselhâvais para utilização com a 
maior parte das culturas, devem ser aqui consideradas, pois em muitos 
casos comportam-se como Latossolos de textura média, sendo em sua 
maioria utilizadas com pastagem. Estes solos não são aconselháveis 
para práticas como irrigação etc., mas se comportam razoavelmente 



bem com pastagem. Um manejo adequado, levando-se em conta a 
capacidade de suporte desses pastos, a divisão dos pastos e o armaze
namento da pastagem excedente durante o período das chuvas seriam 
práticas recomendáveis. Nas partes mais movimentadas de relevo mais 
íngreme, estão localizados os Solos Litólicos, que, devido aos impe
dimentos físicos, devem ser preservados com a vegetação nativa, pois 
são, além disso, altamente suscetíveis à erosão 

Nos Planaltos Residuais do Urucum-Amolar e no Planalto da 
Bodoquena os solos são férteis, sendo os principais Podzólico Verme
lho-Amarelo Eutrófico, Brunizém Avermelhado, Terra Roxa Estrutu
rada Similar latossólica, Solo Litólico e Rendzina. Os primeiros são 
solos de boas características físicas e qu imicas, e exigiriam somente 
adubação de manutenção para evitar esgotamento 

~ de se esperar uma resposta favorável em termos de produti
vidade, para qualquer cultura aclimatada, visto que estes solos reúnem 
todas as características para um bom desenvolvimento agrícola. Junta
mente com estes, ocorrem Solo Litólico e Rendzina, que, apesar de 
possu irem boa reserva de nutrientes para as plantas, estão localizados 
em relevo não favorável à mecanização e manejo, devendo nas partes 
mais íngremes ser aproveitados para conservação da flora e da fauna 

Na Depressão do Rio Paraguai e do Guaporé os solos de maior 
ocorrência são os Podzólico Vermelho-Amarelo álico e distrófico e 
Latossolo Vermelho-Amarelo álico e distrófico. Adubações e calagens 
são indicadas para qualquer tipo de cultura, pois existe necessidade de 
se suprir a deficiência de fertilidade natural. A mecanização pode ser 
usada, pois estão localizados em relevo propício. Práticas com irriga
ção foram constatadas, e sua utilização deve ser considerada para 
suprir a deficiência de água durante a época seca A adubação verde e 
a rotação de cultura são recomendadas, uma vez que não dependem 
de grande investimento e melhoram sobremaneira o desenvolvimento 
das plantas. Na Depressão do Guaporé são também encontrados solos 
sujeitos a um período de alagamento, com comportamento idêntico 
aos encontrados no Pantanal Mato-Grossense 

As regiões geomorfologicamente denominadas Província Serrana e 
Planaltos Residuais do Alto Guaporé apresentam na sua maioria Solos 
Litólicos, com características físicas desfavoráveis para uma agricul
tura desenvolvida. Nos vales, concentra-se toda a agricultura da região, 
os solos dominantes são os Podzólicos Vermelho-Amarelos Eutróficos, 
nos quais práticas agrícolas podem ser utilizadas levando-se em conta 
as necessidades de cada cultura. 

O uso de variedades adaptadas à região se constitui num fator 
primordial para o bom rendimento das mesmas. Para que se consigam 
variedades adaptáveis e de boa produtividade, é necessário um incre
mento da pesquisa neste sentido, pois os resultados deste trabalho 
implicarão um maior desenvolvimento da área 

3.8 -CONCLUSÕES 

Em função de suas características geomorfológicas, pedológicas e 
possibilidades de uso, a área pode ser dividida em duas grandes 
regiões: a região das Planícies e Pantanais Mato-Grossenses e a região 
compreendida pelos planaltos e depressões 

As Plan(cies e Pantanais Mato-Grossenses representam uma região 
constitu(da predominantemente por solos hidromórficos e sujeita a 
excesso de água e regime de inundação no período de maior precipi
tação pluviométrica. Ocupam uma área de 112.496 km2

, correspon
dentes a 58% da área total. A vocação natural de uso é principalmente 
para a cria e recria do gado, utilizando-se a pastagem nativa. Qualquer 
outro tipo de utilização necessitará de pesquisas, as quais deverão ser 
orientadas, levando-se em consideração as características dos solos e 
regimes de inundações a que estão sujeitas. A este respeito, esta região 
pode ser subdividida em: 
-área ao norte do pantanal, situada entre o Rio ltiquira e a Depres
são do Rio Paraguai. Há predominância de solos de textura média/ 
argilosa e argilosa. O solo dominante é Laterita Hidromórfica secun
dada por Planossolo. Destaca-se a ocorrência de Podzólico Vermelho
Amarelo Eutrófico, encontrado nas proximidades da confluência do 
Rio ltiquira e Rio Cuiabá; 
-área central representada pela Planície Sedimentar do Rio Taquari. 
Há predominância de solos de constituição granulométrica arenosa O 
solo dominante é Podzol Hidromórfico, ocorrendo em menor escala 
Planossolo textura arenosa/média, A rei as Quartzosas e A rei as Quart
zosas H idromórficas; 

- área <~o sul do pantanal, situada entre o R i o Negro e a Depressão do 
Rio Paraguai, estendendo-se até o limite do Brasil com a Bolívia. Há 
predominância de solos com textura argilosa e teores de saturação de 
sódio superior a 6%. São encontrados principalmente Solonetz Solo
dizado, Planossolo solódico, Vertissolo so16dico e Vertissolo; e 
- planície aluvial recente do rio Paraguai e seus afluentes. Há pre
dominância de Glei Pouco Húmico e Glei Húmico textura argilosa 

Estas áreas encontram-se subordinadas a regimes de inundações de 
durações variáveis, os quais somente poderão ser determinados em 
estudos a níveis mais detalhados. 

A região compreendida peJos planaltos e depressões ocupa 
81.464 km 2

, equivalentes a 42% da área total, sendo constituída por 
solos não hidromórficos na sua quase totalidade Considerando-se os 
fatores limitantes dos solos, pode ser subdividida em: 
- área constituída de solos com média e alta fertilidade, sem impe
dimentos à utilização agrícola, pois são encontrados em relevo favorá
vel à mecanização, não apresentando limitações significativas quanto 
ao excesso de água e suscetibilidade à erosão. Ocupa 6 789 km 2

, 

correspondentes a 3,5% da área total São os solos de maior po~encia
lidade agrícola, sendo representados pelo Podzólico Vermelho-Ama
relo Eutrófico, Terra Roxa Estruturada Similar eutrófica latossólica, 
Brunizém Avermelhado e Latossolo Roxo eutrófico. Estão localizados 
principalmente próximos de Corumbá, Miranda e Rondonópolis; 
-área constituída de solos com baixa fertilidade natural, porém sem 
impedimentos à utilização agrícola, quanto ao excesso de água, susce
tibilidade à erosão e mecanização. Para serem usados satisfatoriamente 
requerem adubação e calagem desde o primeiro plantio. Ocupa 
27.154 km 2

, equivalentes a 14% da área total. Os principais solos que 
ocorrem são Latossolo Vermelho-Escuro álico e distrófico, Latossolo 
Vermelho-Amarelo álico e distrófico, Latossolo Roxo distrófic<;> e 
Podzólico Vermelho-Amarelo álico e distrófico. São encontrados ao 
norte e a leste da área; 
-área constituída de solos cuja maior limitação à utilização agrícola é 
a forma de relevo em que ocorrem, tornando impraticável ou dim i
nu ido sensivelmente o rendimento das miquinas agrícolas Ocupa 
10.668 km 2

, equivalentes a 5,5% da área total. Os solos de maior 
distribuição são os Podzólicos Vermelho-Amarelos Eutróficos, ocor
rendo em relevo ondulado e forte ondulado, sendo encontrados pró
ximos de Rondonópolis e Camapuã; 
- áreas cuja maior vocação é a utilização com pastagem e refloresta
mento, sendo constituída de solos com baixa fertilidade natural e 
constituição granulométrica arenosa, representados pelas Areias Quart
zosas. Ocupa 25 205 km 2

, equivalentes a 13% da área total. Estes 
solos são encontrados principalmente a leste da área; e 
-área constituída de solos cujas limitações agrícolas são suficiente
mente fortes para tornar desaconselhável o seu uso. A pouca profun
didade efetiva, presença excessiva de pedras e matacões, relevo forte 
ondulado, montanhoso e escarpado são as principais limitações à sua 
utilização. Ocupa 15 506 km 2

, equivalentes a 8% da área total, onde 
são encontrados Solos Litólicos e Rendzina. 

As áreas e percentuais são referentes às unidades de mapeamento, 
considerando-se os solos dominantes, existindo dentro destas compo
nentes ou inclusões para os quais estas considerações muitas das vezes 
não são vá I idas. 

Quanto ao aspecto climático, a área total possui um período seco 
de 5 meses na sua maior parte, exceto uma faixa ao sul do Planalto de 
Campo Grande-Maracaju, cujo período seco varia de 3 a 4 meses. 
Para contornar esta limitação, é aconselhável o uso com espécies 
vegetais de ciclo curto, observando-se as épocas de plantio e colheita 
ou estudos de viabilidade de irrigação, o que proporcionará mais de 
uma colheita por ano, aumentando o período agricultável. 

3.9- DADOS ANALITICOS COMPLEMENTARES 

Compõem-se de duas tabelas onde constam os resultados anal(ticos de 
841 amostras referentes a 179 perfis de solos para classificação (Tab. 
3.1) e os resultados analfticos de 65 amostras de solos para avaliação 
da fertilidade natural, correspondentes a 28 pontos (Tab. 3.11) Foram 
utilizados no corpo do relatório perfis cujas caracten'sticas físicas, 
qufmicas e morfológicas fossem mais representativas das classes de 
solos mapeadas. De modo geral todos os perfis foram importantes 
para este trabalho. 
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TA6ELA31 
Resultados analíticos das amostras de perfis de solos para classificação 

Horizonte Composição granulométrica (lisa) % 

Esque- Areia Grau 
Prol Areia Areia Areia Argila de Silte Umid 

Solo Perfil leto Areia muito Silte Lab muito média fina Argila natural flocu· --- equiv 
Localização n• Prol % grossa fina 0,05· CES Simb grossa 0,5· 0,25· < 0,002 % lação Argila % 

em >2mm 2·1 1·0,5 0,25 0,10 
0,10- 0,002 mm % 

mm mm mm mm 
0,05 mm 
mm 

PETb 1779 A1 0·10 5,9 20,8 29,4 20,0 3,7 5,5 14,7 5,1 65 0,37 
médJarg 

03 
1780 A3 ·30 6,4 14,3 23,7 21,3 6,2 10,0 18,1 16,6 o 0,55 

Lat 16•04'8 1781 61 -60 3,1 13,1 20,0 17,5 5,6 10,5 30,2 9,1 70 0,34 
Long 58•45 'WG r 1782 62 ·110 5,5 16,3 16,3 10,0 3,7 11,3 36,9 5,3 86 0,30 

PVdTbab 1677 A1 0·10 3,1 11,2 22,5 20,9 4,4 15,4 22,5 14,9 33 0,68 
méd/arg 

06 
1678 A3 ·30 3,6 11,7 25,1 23,8 2,4 12,1 21,3 16,6 22 0,57 

La! 16•07'8 1679 61 ·60 2,7 10,0 18,9 15,6 2,6 9,6 40,6 31,1 23 0,24 
Long 59•54'WGr 1680 62 ·110 5,1 8,3 11,6 12,1 2,5 7,4 53,0 1,2 97 0,14 

PVaTb 1672 A1 0·15 2,7 15,8 28,8 28,8 6,3 10,3 7,3 6,1 16 1,41 

méd 1673 A3 -40 4,8 13,7 20,5 24,6 4,5 14,1 17,8 13,2 25 0,79 

Lat 16•10'8 07 1674 61 ·70 6,1 17,9 19,3 17,2 5,0 7,5 27,0 2,1 79 0,27 

Long 59•43'WGr 1675 621 ·130 4,5 15,0 18,7 19,2 5,6 13,5 23,5 1,4 94 0,57 
1676 622 ·170 5,1 15,4 17,1 18,7 5,5 14,5 23,7 1,2 95 0,61 

PVdTb 1783 A1 0·15 0,7 6,2 26,9 36,6 9,5 11,2 8,9 5,3 40 1,26 

aren/méd 1784 A3 ·30 1,2 7,0 33,5 30,3 7,4 8,4 12,2 11,1 9 1,10 

La! 16•10'8 08 1785 61 ·60 0,7 7,0 22,4 32,2 7,8 10,9 18,5 17,5 5 1,06 

Long 58•59'WGr 1786 62 ·95 0,3 4,7 19,6 31,2 8,7 10,4 25,1 18,4 26 1,36 
1787 63 ·120 0,9 6,2 20,8 27,7 4,3 13,8 26,3 22,1 16 1,19 

1656 A1 0·20 3,0 14,3 24,5 25,1 6,7 15,5 10,9 4,9 55 1,42 

PV dTbab 1657 A2 -40 5,3 13,7 20,0 23,8 6,4 21,7 9,1 6,0 34 2,38 

arenJméd 1658 61 -65 3,6 12,2 17,8 19,6 6,9 24,1 15,8 10,6 33 1,52 

La! 16•13'8 10 1659 621 ·85 2,6 9,8 14,9 15,5 7,6 21,5 28,1 3,2 89 0,76 

Long 59•02'WGr 1660 622 ·115 1,8 8,9 14,0 16,8 7,5 22,1 28,9 2,3 92 0,76 
1661 623 ·145 2,5 9,0 16,3 20,1 8,1 21,4 22,6 1,8 92 0,94 
1662 63 ·165 3,1 9,3 14,2 19,5 7,8 23,9 22,2 1,7 92 1,07 

PETbab 1705 A1 0·10 7,8 29,4 28,4 15,2 2,9 10,3 6,0 4,5 25 1,72 

aren/méd 
1706 A21 ·35 7,8 24,3 28,3 19,6 4,0 9,4 6,6 4,7 29 1,42 

La! 16•13'8 11 1707 A22 ·70 14,4 20,2 21,2 18,0 5,1 11,5 9,6 8,7 9 1,20 

Long 59•34'WGr 1708 621 ·115 8,0 19,8 18,2 13,8 4,4 10,4 25,4 1,6 94 0,41 
1709 622 ·155 8,7 17,3 18,1 14,6 4,6 9,9 26,8 1,4 95 0,37 

PV dTbab 
1710 A1 0·15 3,8 14,8 28,5 20,1 7,7 20,9 4,2 3,2 24 4,98 

aren/méd 
1711 A3 ·35 4,6 13,6 28,4 20,4 7,7 HÍ,9 5,4 4,5 17 3,69 

Lat 16•14'8 12 1712 61 -60 5,0 17,1 26,6 16,6 6,9 21,2 6,6 5,9 11 3,21 

Long 59•14'WGr 
1713 621 ·100 3,3 15,8 23,0 14,7 6,0 23,0 14,2 3,9 73 1,62 
1714 622 ·130 3,6 13,2 21,2 13,8 0,1 28,6 19,5 1,8 91 1,47 

HLa Tb 1663 A1 0·5 1,7 9,1 14,7 17,1 9,5 33,7 14,2 10,9 23,23 2,37 

méd/arg 13 
1664 A3 ·20 1,7 9,7 13,7 17,1 5,8 33,5 18,5 14,2 30,28 1,81 

Lat 16•16'8 1665 61pl ·55 2,5 7,7 8,8 10,6 6,1 32,6 31,7 1,6 94,95 1,02 

Long 59•18'WGr 1666 62pl ·110 0,9 3,6 5,3 8,7 5,8 33,2 42,5 1,7 96,00 0,78 

PETb 1667 A1 0·15 6,2 18,7 24,3 20,2 5,1 15,2 10,3 9,2 10 1,12 

médJarg 1668 A3 ·40 4,3 12,8 18,0 19,8 8,1 13,1 23,9 18,8 21 1,27 

La! 16•17'8 14 1669 61 ·70 3,0 10,8 15,0 17,3 10,0 8,8 35,1 23,1 34 1,52 

Long 59•22'WGr. 1670 62 ·130 3,6 10,1 14,9 19,2 8,2 14,9 29,1 2,9 90 10,03 
1671 B3 ·160 5,1 8,2 13,5 16,1 9,9 15,6 31,6 1,0 97 31,60 
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Lab:CES 

pH Complexo sortivo mE/100g 

Óxido Ac 

c N MO 
de ferro pa-, total v 100AI+' 

C/N livre- . (CaOAc) ---
H,Q KCIN % % % Fe,o, mE/100g mE/ Ca+ 2 Mg+2 K+ Na+ s H+ Al+3 CTC % AI+'+S 

% 100g 

5,4 4,9 1,5 2,58 0,4 0,03 2,40 1,70 0,78 0,21 0,29 2,98 0,22 0,02 5,38 55 1 

5,1 4,6 1,0 1,72 0,5 0,02 2,40 1,22 0,62 0,13 0,34 2,31 0,28 0,11 4,71 49 5 

5,1 4,6 0,6 1,03 0,4 0,02 2,48 1,25 0,78 0,35 0,29 2,67 0,24 0,13 5,15 44 5 

4,8 4,3 0,6 1,03 0,5 0,01 2,86 1,27 1,01 0,54 0,03 2,85 0,28 0,31 5,71 50 10 

5,7 5,0 2,9 5,0 2,1 0,03 3,64 3,76 1,68 0,35 0,04 5,83 0,21 0,06 9,47 61 1 

5,2 4,0 1,1 1,9 2,2 0,02 3,06 1,70 0,67 0,14 0,03 2,54 0,25 0,05 5,60 45 2 

5,0 4,3 0,9 1,5 3,2 0,01 3,40 1,57 0,81 0,17 0,06 2,61 0,16 0,16 6,01 43 6 
5,0 4,4 0,4 0,7 3,7 0,01 3,20 1,05 0,55 0,17 0,02 1,79 0,27 I 0,27 4,99 36 13 

4,7 4,0 0,6 1,03 0,4 0,04 2,70 0,77 0,45 0,20 0,02 1,44 0,20 0,22 4,14 35 13 
4,2 3,6 0,6 1,03 0,3 0,01 3,20 0,17 0,14 0,11 0,04 0,46 0,32 0,12 3,66 12 71 
4,3 3,7 0,5 0,86 0,9 0,01 3,10 0,12 0,53 0,11 0,02 0,78 0,43 1,30 3,88 20 63 
4,2 3,7 0,3· 0,52 0,9 0,01 3,22 0,12 0,02 0,13 0,02 0,29 ' 0,44 1,25 3,51 8 81 
4,3 3,7 0,1 0,17 0,8 3,10 0,10 0,02 0,10 0,02 0,24 I 0,24 1,55 3,34 7 87 

5,7 5,3 1,3 2,24 0,4 0,19 2,50 2,43 0,90 0,39 0,03 3,75 0,21 0,02 6,25 60 1 
5,1 4,6 0,6 1,03 0,5 0,03 2,40 1,40 0,50 0,35 0,03 2,28 0,18 0,10 4,68 49 4 
4,6 4,1 0,4 0,69 0,4 0,02 2,70 1,12 0,44 0,07 0,02 1,65 0,28 0,24 4,35 38 13 
4,4 3,8 0,4 0,69 0,7 0,02 2,84 1,05 0,33 0,06 0,02 1,37 0,31 0,58 4,33 34 30 
4,5 3,8 0,3 0,52 0,8 0,01 3,26 1,07 0,22 0,08 0,02 1,39 0,34 0,60 4,65 30 30 

4,9 4,2 1,0 1,72 0,3 0,04 2,50 1,10 0,45 0,09 0,01 1,65 0,20 0,20 4,15 40 11 
4,4 3,8 0,6 1,03 0,3 0,02 2,44 0,62 0,29 0,05 0,02 0,98 0,28 0,52 3,42 29 35 
4,3 3,6 0,5 0,86 0,3 0,02 2,76 0,60 0,33 0,04 0,01 0,98 0,22 0,88 3,74 26 47 
4,3 3,6 0,4 0,68 0,5 0,01 3,38 1,02 0,64 0,06 0,02 1,74 0,18 1,22 5,12 34 41 
4,3 3,7 0,3 0,51 0,6 0,01 2,96 1,07 0,78 0,06 0,02 1,93 0,44 0,95 4,89 39 33 
4,3 3,7 0,3 0,51 0,5 0,01 2,72 0,80 0,58 0,06 0,02 1,46 0,13 0,84 4,18 35 37 
4,3 3,6 0,3 0,51 0,5 0,01 2,70 0,57 0,45 0,06 0,02 1,10 0,15 1,20 3,80 29 52 

5,7 5,3 2,7 4,65 0,4 0,17 1,12 2,86 0,71 0,10 0,03 3,7 0,22 0,05 4,82 77 1 
5,8 5,3 0,8 1,38 0,4 0,05 0,32 1,00 0,30 0,05 0,02 1,4 0,16 0,05 1,69 81 3 
5,6 4,9 0,3 0,52 0,6 0,01 0,62 0,82 0,62 0,06 0,02 1,5 0,14 0,07 2,14 71 4 
5,0 4,1 0,4 0,69 1,3 0,01 1,38 0,95 0,36 0,19 0,02 1,5 0,32 0,23 2,90 52 13 
4,8 4,3 0,3 0,52 1,6 0,01 0,98 1,02 0,30 0,14 0,02 1,5 0,27 0,22 2,46 60 13 

5,3 4,5 0,9 1,55 0,3 0,03 0,94 1,05 0,30 0,10 0,02 1,47 0,23 0,12 2,41 61 8 
4,7 4,0 0,6 1,03 0,2 0,02 1,08 0,55 0,10 0,06 0,02 0,73 0,17 0,42 1,81 40 37 
4,7 3,9 0,3 0,51 0,3 0,01 0,86 0,60 0,10 0,06 0,04 0,80 0,34 0,35 1,66 48 30 
4,6 3,8 0,2 0,34 0,8 0,01 1,18 0,62 0,24 0,08 0,02 0,96 0,34 0,65 2,14 45 40 
4,6 3,8 0,1 0,17 0,9 0,01 1,18 0,85 0,30 0,13 0,03 1,31 0,40 0,52 2,49 53 28 

4,9 4,0 0,9 1,55 0,3 0,03 3,20 1,35 0,43 0,23 0,11 2,12 0,25 0,35 5,32 40 14 
4,6 3,6 0,6 1,03 0,8 0,03 3,72 0,50 0,53 0,07 0,08 1,18 0,42 1,40 4,90 24 54 
4,6 3,6 0,5 0,86 2,1 0,05 5,74 0,30 0,02 0,07 0,15 0,54 0,42 3,35 6,28 8 86 
4,7 3,5 0,3 0,51 5,9 0,01 7,02 0,40 0,08 0,09 0,22 0,79 0,56 4,02 7,81 10 84 

5,8 5,2 1,3 2,24 0,6 0,11 2,02 2,15 0,98 0,31 0,03 3,47 0,15 0,12 5,49 63 3 
5,5 4,8 0,7 1,21 1,0 0,01 2,42 2,10 0,67 0,21 0,03 3,01 0,16 0,10 5,43 55 3 
5,2 4,4 0,4 0,69 1,4 0,01 2,46 2,12 0,67 0,16 0,03 2,86 0,20 0,12 5,44 55 4 
5,3 4,6 0,3 0,52 1,4 0,01 1,96 1,75 0,67 0,05 0,02 2,49 0,19 0,08 4,45 ! 56 3 
5,5 5,0 0,3 0,52 1,7 0,01 2,00 1,87 0,81 0,14 0,03 2,85 0,19 0,06 4,85 59 2 
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TABELA 3 I-Continuação 

Horizonte Composição granulométrica (lisa) % 

Esque- Areia 
Grau 

Prol Areia Areia Areia Argila de Silte Umid 
Solo Perfil Lab leio muito Areia média fina muito Silte Argila natural flocu- --- equiv 

Localização n• CES Sfmb Prol. % grossa 0,5- 0,25- fina 0,05- <0,002 % I ação Argila % em >2mm grossa 
1.0,5 0,1D- 0,002 

2-1 0,25 0,10 mm % 
mm 0,05 mm 

mm mm mm mm 

HGPeTa 1811 A1 0·20 0,2 0,7 6,0 20,8 14,4 28,3 29,6 10,3 65 0,95 
arg 15 1812 A3g ·50 1,1 2,0 7,2 22,6 12,2 19,9 35,0 18,8 46 0,57 Lat 16•01'8 1813 Cg -120 0,1 0,3 5,2 22,7 2,0 31,8 37,9 23,0 39 0,84 
Long 57•15'WGr 

AQd 1795 A o-s 0,1 4,2 46,3 37,0 0,8 2,0 9,6 2,6 73 0,20 
Lat.16•02'S 16 1796 C1 ·50 0,1 4,6 45,6 40,3 4,7 1,5 3,2 2,6 19 0,46 
Long 57•43'WGr 1797 C2 -100 0,2 5,3 45,5 39,6 4,4 0,7 3,8 1,8 53 0,18 

PETbcn. 1806 Ap D-15 0,6 1,5 8,9 28,9 14,0 24,3 21,8 13,0 40 1,11 

médJarg 1807 A3cn -35 0,4 1,8 8,5 27,2 11,6 26,6 23,9 9,0 62 1,11 

Lat 16•03'8 17 1808 B1cn -70 0,2 0,4 4,2 21,7 8,7 27,8 37,0 19,5 47 0,75 

Long 57•16'WGr 1809 B2cn -120 2,3 2,0 6,3 19,23 12,9 17,5 39,7 17,6 56 0,44 
1810 B3cn -160 3,3 4,4 6,4 13,5 11,8 20,9 39,7 1,8 95 0,52 

1565 A1 0·20 0,1 2,1 38,1 39,0 4,9 7,4 8,4 5,9 29,76 0,88 
PVdméd 1566 A3 -40 1,1 25,5 40,8 10,3 8,0 14,3 10,1 29,37 0,55 
Lat 16•04'8 18 1567 81 -60 2,2 1,5 33,5 37,3 5,5 2,6 17,4 11,4 34,48 0,14 
Long 57•47'WGr 1568 821 -90 1,8 32,1 34,2 5,8 6,1 20,0 3,0 85,00 0,30 

1569 822 -120 0,3 1,2 22,8 37,1 5,2 7,0 26,4 3,6 86,36 0,26 

HGPeTa 1560 A1 0-15 0,3 0,5 0,7 0,9 1,7 61,3 34,6 20,1 42 1,77 

arg 1561 A3g -35 0,4 0,6 0,7 1,6 54,7 42,0 20,0 52 1,30 

Lat 16•05'8 19 1562 C1g -60 0,1 0,3 0,3 0,8 58,1 40,4 22,2 45 1,43 

Long 57"41 'WGr 1563 C2g -95 0,2 0,9 4,4 5,9 44,6 44,0 7,7 83 1,01 
1564 IIC3g -115 0,4 11,9 66,3 14,2 2,1 0,7 4,4 3,7 16 0,15 

PLaTb 1570 A1 0-20 1,3 8,0 33,9 38,0 8,3 7,3 3,2 2,5 21 2,28 
arenJméd 

20 
1571 A3 -40 1,0 7,0 25,7 38,8 11,1 8,8 7,6 2,2 71 1,16 

Lat 16•06'8 1572 81 -70 2,6 7,6 21,8 25,8 16,4 17,7 8,1 2,5 69 2,19 
Long 57•52'WGr 1573 821 -120 1,5 5,4 17,7 30,0 11,3 13,5 20,6 1,6 92 0,66 

PVaTb 1768 A1 D-15 8,6 11,9 23,0 25,5 5,5 6,5 19,0 15,8 17 0,34 

méd)arg 1769 A3 -45 6,8 9,8 20,8 29,5 5,0 5,7 22,4 17,0 24 0,25 

Lat 16°14'8 25 1770 81 -80 4,8 8,3 16,6 24,4 6,9 6,0 33,0 6,3 81 0,18 

Long 58•07'WGr 1771 821 -110 2,5 4,6 10,1 20,1 7,0 12,3 43,4 3,8 91 0,28 
1772 822 -140 3,0 6,1 10,4 17,3 5,4 11,1 46,7 4,5 90 0,24 

1801 A1 0-5 2,0 6,7 21,3 30,1 6,6 15,9 17,4 8,0 54 0,91 
LVd arg 1802 A3 -25 3,4 9,1 20,5 28,9 4,2 9,5 24,4 15,2 38 0,38 
La! 16•16'8 26 1803 81 -55 3,6 8,5 18,6 23,3 6,6 8,7 30,7 2,1 93 0,28 
Long 57•36'WGr 1804 821 -110 4,0 8,0 14,8 20,7 9,3 12,0 31,2 1,9 94 0,38 

1805 83 -140 2,9 5,1 10,8 18,8 6,6 4,9 50,9 1,7 97 0,09 

1773 A1 0-20 2,8 5,6 15,8 19,0 2,7 31,2 22,9 15,0 35 1,36 

LEaarg 1774 A3 -50 1,2 5,2 14,5 20,0 6,7 14,8 37,6 6,9 82 0,39 

Lat 16°16'8 27 1775 81 -80 1,7 4,8 13,7 19,9 5,0 15,0 39,9 4,0 89 0,38 

Long. 58•09'WGr 1776 821 -110 1,4 4,1 12,1 18,0 6,3 17,4 40,7 4,4 92 0,43 
1777 822 -140 0,8 3,7 9,4 15,3 7,6 12,5 50,7 4,2 92 0,25 
1778 823 -170 1,1 3,8 10,0 16,1 7,9 14,7 46,4 4,4 91 0,32 
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Lab: CES 

pH Complexo sortivo mE/100g 

Óxido Ac 

c N MO 
de ferro pQ"3 total v 100 AI+' 

CIN livre- • (CaOAc) ---
H,Q KCIN % % % Fe,Qa mE/100g mE/ Ca+ 2 Mg+' K+ Na+ s H+ Al+3 CTC % A1+ 3 +S 

% 100g 

5,6 4,9 1,0 1,72 1,2 0,15 3,30 9,01 3,57 0,91 0,20 13,69 0,21 0,02 16,99 80 o 
5,9 4,9 0,4 0,69 1,4 0,01 2,66 9,98 5,37 0,18 0,29 15,82 0,22 0,03 18,48 86 o 
7,3 6,5 0,2 0,34 1,3 0,07 0,86 13,01 5,96 0,19 0,37 19,53 0,09 0,01 20,39 96 o 

5,0 4,3 1,2 2,06 0,6 0,06 2,72 0,67 0,17 0,15 0,02 1,01 0,17 0,20 3,73 27 17 

4,5 4,0 0,1 0,17 0,1 0,01 1,84 0,20 0,02 0,27 0,02 0,51 0,27 0,24 2,12 13 32 

4,4 4,2 0,7 1,21 0,6 0,01 0,60 0,22 0,02 0,20 0,01 0,45 0,20 0,17 0,87 31 27 

5,7 5,3 1,3 2,24 1,8 0,05 2,40 3,61 1,18 0,57 0,24 5,60 0,23 0,08 8,00 70 1 

5,5 4,8 0,6 1,03 1,8 0,01 2,90 1,70 1,36 0,64 0,21 3,91 0,21 0,03 6,81 57 1 

5,3 4,6 0,5 0,86 2,8 0,01 2,98 1,62 1,43 0,30 0,18 3,53 0,27 0,03 6,51 54 1 

5,3 4,7 0,4 0,68 3,6 0,03 2,64 1,62 1,62 0,45 0,15 3,84 0,25 0,03 6,48 59 1 

5,6 5,2 0,2 0,34 4,7 0,15 2,60 1,48 2,59 0,86 0,20 5,13 0,22 0,02 7,73 66 o 

5,3 4,6 0,9 1,55 0,3 0,14 2,52 1,32 0,67 0,15 0,03 2,17 0,19 0,08 4,69 46 4 
4,1 4,0 0,4 0,69 0,3 0,02 2,52 0,75 0,33 0,06 0,04 1,18 0,13 0,34 3,70 32 22 
4,7 3,9 0,3 0,52 0,4 0,02 2,36 0,85 0;27 0,07 0,06 1,25 0,21 0,43 3,61 35 26 
4,4 3,8 0,3 0,52 0,4 0,06 2,66 0,87 0,17 0,09 0,07 1,20 0,28 0,45 3,86 31 27 
4,5 3,9 0,2 0,34 0,5 0,11 2,24 1,07 0,33 0,04 0,05 1,49 0,16 0,35 3,73 40 19 

4,5 3,6 2,7 4,65 1,0 0,11 11,02 5,59 3,18 0,84 0,16 9,77 0,59 1,91 20,79 47 16 
4,4 3,3 0,9 1,55 0,6 0,06 6,68 3,61 3,09 0,90 0,22 7,82 0,20 2,32 14,50 54 29 
4,5 3,2 0,6 1,03 0,8 0,04 7,68 3,16 4,13 0,80 0,24 8,33 0,30 4,20 '16,01 52 34 
4,5 3,2 0,4 0,68 0,8 0,03 9,32 2,26 4,13 1,32 0,32 8,03 0,53 6,41 17,35 46 44 
4,6 3,8 0,1 0,17 0,2 0,06 2,00 0,42 0,39 0,06 0,04 0,91 0,20 0,55 2,91 31 38 

4,7 4,1 0,5 0,86 0,06 1,72 0,37 0,02 0,08 0,05 0,52 0,10 0,30 2,24 23 37 
4,4 4,0 0,4 0,69 0,1 0,02 1,34 0,27 0,02 0,05 0,05 0,39 0,17 0,24 1,73 22 38 
4,6 3,9 0,2 0,34 0,2 0,01 1,86 0,35 0,02 0,06 0,09 0,52 0,21 I 0,55 2,38 22 51 
4,6 3,7 0,1 0,17 0,3 0,01 3,50 0,57 0,53 0,06 0,22 1,38 0,30 1,59 4,88 28 81 

4,8 4,1 1,6 2,75 2,0 0,03 4,66 1,17 1,22 0,31 0,07 2,77 0,20 0,37 7,43 37 12 
4,2 3,7 0,8 1,37 2,3 0,02 4,56 0,37 0,67 0,16 0,04 1,24 0,47 1,08 5,80 21 47 
4,0 3,7 0,8 1,37 2,5 0,02 5,24 0,17 0,43 0,65 0,16 1,41 0,58 1,74 6,65 21 55 
4,0 3,7 0,6 1,03 2,1 0,01 5,70 0,17 0,33 0,65 0,04 1,19 0,40 2,05 6,89 17 63 
3,9 3,7 0,5 0,86 3,2 0,01 5,74 0,17 0,30 0,60 0,27 1,34 0,30 2,15 7,08 19 62 

5,0 4,7 1,3 2,24 1,2 0,15 4,38 2,86 1,66 0,32 0,22 5,06 0,24 0,03 9,44 54 1 
4,6 3,9 0,4 0,68 1,2 0,01 3,76 0,90 0,71 0,42 0,22 2,35 0,22 0,83 6,01 37 2 
4,4 3,8 0,4 0,68 1,2 0,01 4,04 0,67 0,49 0,44 0,20 1,80 0,20 1,44 5,84 31 44 
4,5 3,9 0,3 0,51 1,8 0,01 3,46 0,40 0,36 0,98 0,17 1,91 0,24 1,52 5,37 35 44 
4,4 3,8 0,2 0,34 1,8 0,02 4,76 0,17 0,28 0,57 0,26 1,28 0,44 2,29 6,04 21 64 

5,3 4,9 1,9 3,28 3,2 0,04 4,20 3,61 2,02 0,56 0,08 6,27 0,20 0,06 10,47 60 1 
4,4 3,9 0,8 1,38 3,8 0,02 4,20 0,50 0,47 0,21 0,32 1,50 0,31 0,87 5,70 26 37 
4,2 3,8 0,5 0,86 4,4 0,01 4,32 0,20 0,52 0,07 0,29 1,08 0,34 1,23 5,40 20 58 
4,2 3,8 0,5 0,86 4,3 0,01 4,20 0,22 0,17 0,08 0,28 0,75 0,35 1,29 4,95 15 63 
4,2 3,8 0,3 0,52 4,7 0,01 4,50 0,22 0,24 0,07 0,26 0,79 0,38 1,25 5,29 15 61 
4,3 3,8 0,3 0,52 4,8 0,01 3,94 0,22 0,43 0,15 0,33 1,12 0,53 1,02 5,07 22 48 
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TABELA 3 1- Continuação 

Horizonte Granulometria% 

Solo Perfil Prol Calhau Cascalho 
Areia Areia grossa Areia Areia fina 

Localização n• Lab Símbolo Prol 20-2 2-{),2 
muito média 

em em em 
grossa 1-{),5 2-{),2 0,5-0,25 

0,25-0,1 0,2-0,02 0,2-0,05 2-1 mm mm 
mm mm mm mm mm 

PETbab 7379 A1 0-15 o o 8,8 41,2 58,9 2,4 12,9 15,0 10,8 
méd/ 7380 A3 -30 o o 8,9 18,9 51,9 20,3 15,9 21,8 16,3 
arg 01 7381 81 -55 o o 5,3 13,3 33,5 12,7 11,5 18,5 14,4 
La! 16•03'S 7382 821 -100 o o 4,2 8,7 27,1 11,3 12,3 19,2 12,6 
Long 59•53'WGr 7383 B22en -160 o 16,2 6,8 11,6 32,5 11,6 12,6 21,8 16,3 

7391 A1 0-15 1,6 5,4 10,1 0,4 6,1 35,6 7,9 
PVdTb 7392 A3 -30 1,5 1,9 6,9 1,9 2,7 34,5 6,4 
méd/arg 02 7393 81 -65 1,2 1,1 3,4 0,8 1,0 26,3 5,6 
Lat 16•03'S 7394 82 -110 1,0 1,3 3,7 1,0 1,5 24,2 4,4 
Long 59•19'WGr 7395 83 -150 1,3 1,5 4,2 1,2 1,1 25,3 5,9 

7384 A1 0-15 0,0 0,0 14,0 34,9 76,1 24,2 10,2 12,8 8,5 
AQd 7385 A3 -30 0,0 0,0 10,3 32,3 73,4 27,3 14,3 17,1 13,9 
Lat 16•10'S 09 7386 C1 -70 0,0 0,0 13,2 24,9 69,1 26,0 16,7 20,5 13,3 
Long 59•13'WGr 7387 C2 -110 0,0 0,0 10,0 27,4 65,0 24,3 14,6 22,5 16,8 

7388 C3 -150 0,0 0,0 14,0 25,1 67,5 24,3 13,9 19,1 13,0 

5417 A1 0-15 0,0 0,0 2,75 5,00 38,95 23,25 32,70 44,99 37,95 
SSTa 5418 A3 -30 0,0 0,0 0,10 1,40 10,06 6,48 23,08 61,23 55,30 
aren/méd 48 5419 8211 -80 0,0 0,0 0,10 1,45 13,99 8,80 27,78 59,38 53,37 
La! 16•01 'S 5420 8221 -130 0,0 0,0 0,15 2,21 13,45 8,71 20,15 41,39 46,98 
Long 56•27'WGr 5421 8231 -170 0,0 0,0 0,05 3,14 20,30 14,56 18,12 40,24 40,08 

8664 A1 0-10 0,0 0,0 0,3 5,0 52,7 39,1 39,0 43,7 43,7 

HP aren 
8665 A2 -20 0,0 0,0 0,1 2,7 52,4 34,1 50,5 45,1 41,7 

Lat 19•09'S 184 
8666 8hir -60 0,0 0,0 0,1 5,3 52,4 39,2 36,6 44,1 42,0 

Long 55•40'WGr 
8667 IIA2 -80 0,0 0,0 0,1 3,6 58,1 37,4 48,6 40,7 38,2 
8668 118ir -120 0,0 0,0 0,0 3,8 45,5 34,8 37,3 47,6 44,4 
8669 li C -150 0,0 0,0 0,1 3,0 49,5 32,0 47,1 44,1 40,5 

Complexo 

Solo Perfil Prol 
Garbo- c N MO natos C/N Ca+2 Mg+' K+ 

Localização n• Lab % % % % 

NH,OAe KCI NH,QAe KCI NH,QAe HCI 

PETbab 
7379 0,0 1,7 0,15 2,93 11 3,68 1,58 0,43 0,40 0,18 0,16 
7380 0,0 1,1 0,10 0,90 11 2,82 2,15 0,30 0,24 0,06 0,06 

méd/arg 01 7381 0,0 0,5 0,05 0,95 10 2,10 1,20 0,18 0,16 0,23 0,18 
Lat 16•03'8 7382 0,0 0,3 0,03 0,52 10 0,63 0,48 0,20 0,16 0,32 0,30 
Long 59•53'WGr 7383 0,0 0,3 0,03 0,52 10 0,70 0,50 0,31 0,17 0,26 0,28 

PVdTb 7391 0,0 1,2 0,13 2,07 9 0,45 0,30 0,35 0,28 0,40 0,38 

méd/arg 7392 0,0 0,8 0/J? 1,38 11 0,20 0,18 0,30 0,26 0,39 0,38 

La! 16•03'S 02 7393 0,0 0,5 0,06 0,86 8 0,23 0,19 0,50 0,40 0,50 0,41 

Long 59" 19'WGr 7394 0,0 0,4 0,05 0,69 8 0,32 0,23 0,36 0,30 0,40 0,39 
7395 0,0 0,3 0,04 0,43 8 0,30 0,26 0,40 0,32 0,36 0,35 

7384 0,0 0,7 0,07 1,21 10 0,83 0,78 0,17 0,15 0,10 0,10 
AQd 7385 0,0 0,3 0,03 0,60 10 0,47 0,32 0,22 0,16 0,08 0,08 
La! 16•10'8 09 7386 0,0 0,3 0,03 0,60 10 0,45 0,33 0,15 0,13 0,06 0,05 
Long 59"13'WGr 7387 0,0 0,2 0,02 0,34 10 0,38 0,26 0,10 0,08 0,05 0,05 

7388 0,0 0,1 0,01 0,17 10 0,20 0,18 0,08 0,08 0,05 0,05 

SSTa 5417 0,0 1,6 0,06 2,76 27 0,65 0,89 0,35 0,40 0,78 0,60 

aren/méd 5418 0,0 0,4 0,04 0,69 10 0,38 0,60 0,17 0,18 0,48 0,45 

La! 16•01'8 48 5419 0,0 0,2 0,02 0,35 10 0,12 0,12 0,08 0,06 0,01 0,04 

Lon!J 56•27'WGr 
5420 0,0 0,5 0,03 0,86 17 0,15 0,25 0,20 0,10 0,07 0,05 
5421 0,0 0,5 0,02 0,86 25 0,30 0,40 0,15 0,15 0,07 0,05 

8664 0,0 0,8 0,05 1,38 16 0,35 0,20 0,10 0,06 0,03 0,03 

HParen. 8665 0,0 0,2 0,04 0,34 5 0,30 0,18 0,10 0,06 0,01 0,02 

Lat 19•09'S 184 
8666 0,0 0,1 0,02 0,17 5 0,30 0,17 0,15 0,07 0,01 0,01 

Long 55•40'WGr 8667 0,0 0,1 0,01 0,17 10 0,32 0,19 0,16 0,09 0,04 0,06 
8668 0,0 0,1 0,01 0,17 10 0,50 0,23 0,25 0,12 0,07 0,09 
8669 0,0 0,1 0,01 0,17 10 0,45 0,25 0,37 0,18 0,07 0,09 
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Lab' 8UDE8UL 

Ataque por H,80•% pH (1:1) 

Grau de 8ilte 
Areia 

8ilte 
Argila flocu- (0,05- AI. O, 

muito fina Argila natural I ação 0,002) Ki Kr ---
<0,002 % 

% --- 8iO, A h O.. Fe,Q, Fe203 H,Q KCI 
0,1-ü,05 0,05-0,002 0,02-0,00 mm Argila 

mm mm mm 

4,4 14,2 10,0 16,1 4,3 73 0,88 8,61 13,26 1,02 1,)0 1,05 13 6,5 5,6 
4,2 13,1 7,6 18,7 5,0 73 0,70 10,08 14,10 1,24 1,22 1,15 11 6,9 6,1 
5,1 9,8 5,7 42,3 6,3 85 0,40 13,14 17,72 2,80 1,26 1,15 7 6,9 6,0 
3,2 11,5 4,9 48,8 5,7 88 0,23 14,59 18,48 2,87 1,34 1,22 6 5,9 5,0 
6,2 11,1 5,6 40,1 5,7 86 0,28 16,81 17,15 3,94 1,67 1,45 4 5,4 4,6 

4,5 59,3 31,6 22,7 9,9 56 2,61 11,03 14,15 6,09 1,33 1,04 2,32 4,9 4,2 
4,4 56,5 28,4 31,1 13,9 55 1,82 15,43 16,10 6,06 1,63 1,31 2,66 5,2 4,1 
4,9 41,6 20,9 49,4 10,4 79 0,84 16,38 17,23 6,81 1,62 1,29 2,53 5,4 4,2 
3,3 39,4 19,6 52,5 14,3 73 0,75 17,85 18,61 6,98 1,63 1,32 2,67 5,7 4,3 
5,0 39,8 20,4 50,1 22,0 56 0,79 17,82 18,10 8,63 1,67 1,28 2,10 5,7 4,3 

1,3 11,1 6,8 4,3 1,6 63 2,58 5,9 4,1 
3,1 8,9 5,7 3,8 1,6 58 2,34 6,1 4,6 
1,6 13,8 6,6 3,8 1,4 63 3,63 6,2 4,6 
5,5 14,1 8,4 4,1 2,1 49 3,44 5,9 4,3 
3,2 14,1 8,0 5,4 2,6 52 2,61 5,9 4,3 

13,20 13,76 6,72 6,34 0,34 94 2,17 6,3 5,9 
34,30 22,93 17,00 11,71 0,74 94 1,96 6,4 5,5 
29,13 21,28 15,17 11,46 0,64 94 1,86 7,3 4,6 
19,21 10,31 5,90 39,26 9,60 76 0,26 7,2 5,3 
14,51 17,61 7,51 31,95 11,94 63 0,55 8,6 6,0 

13,0 2,3 2,3 1,3 0,5 61,5 1,77 2,21 1,02 0,50 3,68 2,81 2,04 5,8 4,4 
6,7 4,9 1,5 1,0 0,4 60,0 4,90 1,39 0,94 0,90 2,51 1,56 1,04 5,6 4,5 

13,2 3,5 1,4 2,1 0,6 71,4 1,66 1,60 0,86 0,90 3,16 1,90 0,95 5,8 4,9 
6,6 3,0 0,5 0,7 0,4 42,8 4,28 1,39 0,68 0,23 3,47 2,86 2,95 6,1 5,4 

14,0 4,1 0,9 6,0 1,9 68,3 0,68 2,93 1,78 0,97 2,80 2,08 1,83 5,4 4,1 
7,8 4,5 0,9 5,5 2,0 63,6 0,81 2,86 1,83 0,63 2,66 2,18 2,90 5,1 3,7 

sortivo mE/1 00 g 
v 100 AI+J 100 AI+' 

T % Na+ 81 82 Al+3 Acidez trocável T Mal coloidal 
--- ---
Ai+' +S1 Ai+' +S2 

NH,OAc HCI NH,OAc KCI eHCI KCI pH8 pH7 pHB pH7 pHB pH7 pH8 pH7 

0,06 0,04 4,35 2,18 0,0 3,58 1,65 7,93 6,00 49 37 55 72 o o 
0,06 0,04 3,24 2,49 0,0 1,51 0,68 4,75 3,92 25 21 68 83 o o 
0,03 0,02 2,54 1,56 0,0 1,54 0,56 4,08 3,10 10 7 62 82 o o 
0,03 0,02 1,18 0,96 0,0 4,18 2,43 5,36 3,61 11 7 22 33 o o 
0,07 0,04 1,34 0,99 0,2 4,23 2,26 5,57 3,60 14 9 24 37 37 o 

0,04 0,03 1,24 0,99 0,3 7,54 5,29 8,78 6,53 39 29 14 19 19 23 
0,03 0,02 0,92 0,84 0,5 5,58 4,00 6,50 4,92 21 16 14 19 35 37 
0,03 0,02 1,26 1,02 0,8 7,13 1,92 8,39 3,18 17 6 15 40 38 44 
0,03 0,02 1,11 0,94 0,5 7,64 1,99 8,75 3,10 17 6 13 36 31 35 
0,03 0,02 1,09 0,95 0,4 7,63 3,12 8,72 4,21 17 8 13 26 26 30 

0,03 0,02 1,13 0,27 0,1 2,56 1,87 3,69 3,00 86 70 31 38 8 27 
0,02 0,02 0,79 0,58 0,1 1,68 1,21 2,47 2,00 65 53 32 40 11 15 
0,03 0,02 0,69 0,53 0,1 1,12 0,31 1,81 1,00 48 26 38 69 12 16 
0,02 0,02 0,55 0,41 0,1 1,10 0,43 1,65 0,98 40 24 33 56 15 20 
0,03 0,02 0,36 0,33 0,2 1,06 0,60 1,42 0,96 26 17 25 38 35 38 

0,09 0,04 1,87 1,93 0,0 1,58 0,33 3,45 2,20 54 35 54 85 o o 
0,07 0,03 1,10 1,26 0,0 0,53 0,10 1,63 1,20 14 10 68 92 o o 
0,09 0,05 0,30 0,27 0,0 0,52 0,10 0,80 0,40 7 4 37 75 o o 
1,60 2,00 2,02 2,40 0,0 0,00 0,00 2,02 2,02 5 5 100 100 o o 
3,48 3,10 4,00 3,70 0,0 0,00 0,00 4,00 4,00 13 13 100 100 o o 

0,03 0,02 0,51 0,31 0,0 2,53 1,22 3,04 1,73 233 133 16,78 29,48 o o 
0,01 0,01 0,42 0,27 0,0 1,01 0,58 1,43 1,00 143 100 29,37 42,00 o o 
0,02 0,01 0,48 0,26 0,0 0,51 0,12 0,99 0,60 47 28 48,48 80,00 o o 
0,01 0,01 0,53 0,35 0,0 0,23 0,09 0,76 0,62 108 88 69,74 85,48 o o 
0,02 0,02 0,84 0,81 0,3 1,03 0,20 1,87 1,04 31 17 44,92 80,77 26 27 
0,02 0,02 0,91 0,54 0,3 1,58 0,59 2,49 1,50 45 27 36,55 60,67 24 35 
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TABELA 31- Continuação 

' 
Horizonte Granulometria% 

Solo Perfil Prol 
Calhau 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 
Localização n• Lab Prol Cascalho muito média 

Símbolo 
em 

20-2 2-Q,2 0,5-0,25 
em em 

grossa 1-Q,5 2-Q,2 0,25-0,1 0,2-0,02 0,2-0,05 
2-1 mm mm 

mm mm mm mm mm 

8670 A11 0-10 0,0 0,0 0,8 2.Q 24,2 15,9 47,1 69,6 63,4 
PL earen/ 8671 A12 -25 0,0 0,0 0,1 1,6 30,3 17,0 62,7 66,6 62,4 
méd 

185 
8672 A2 -70 0,0 0,0 0,1 2,4 27,3 18,6 50,3 71,0 66,6 

Lat 19•14'S 8673 81 -90 0,0 0,0 0,1 1,4 25,3 14,2 58,1 63,0 58,3 
Long 55•54'WGr 8674 821 ·120 0,0 0,0 0,1 1,8 23,2 15,3 46,9 63,3 58,3 

8675 822 -160 0,0 0,0 0,0 1,1 22,5 11,9 59,6 65,3 59,4 

8676 A11 0-15 0,0 0,0 0,2 1,4 22,3 14,6 52,7 74,2 69,7 

HParen 8677 A12 ·32 0,0 0,0 0,1 1,0 24,3 13,1 67,4 67,9 67,4 

Lat 19•14'S 186 
8678 A2 -60 0,0 0,0 0,0 1,4 22,0 14,6 53,4 75,6 70,9 

Long 56• 15'WGr 8679 Bir -78 0,0 0,0 0,1 1,1 27,7 4,5 66,0 67,8 63,4 
8680 C1 -102 0,0 0,0 0,1 1,7 25,1 16,7 50,9 68,2 63,4 
8681 C2 -145 0,0 0,0 0,0 1,0 23,1 11,5 64,1 72,2 66,7 

8717 A1 0·20 0,0 0,0 0,2 1,4 29,1 16,7 63,3 65,6 61,9 
HParen 8718 A2 -40 0,0 0,0 0,1 2,4 30,3 21,4 48,8 66,3 62,5 
Lat 19•17'S 187 8719 Bir ·70 0,0 0,0 0,1 1,5 28,8 16,3 63,8 63,4 61,7 
Long 55•49'WGr 8720 C1 -90 0,0 0,0 0,0 2,2 29,0 20,4 48,8 64,5 62,1 

8721 C2 -140 0,0 0,0 0,1 1,1 28,6 16,7 59,9 64,0 58,9 

HGP dTb 
8731 A 0-25 0,0 0,0 0,2 0,4 8,7 2,0 64,6 74,0 73,2 

aren 
8732 C1 -45 0,0 0,0 0,1 0,5 9,8 4,1 59,4 77,8 68,8 

Lat 19•21'8 168 8733 IIC2 -65 0,0 0,0 0,1 1,9 19,8 11,7 33,5 59,6 45,8 

Long 55•33'WGr 
8734 IIIC3 -120 0,0 0,0 0,3 4,3 32,3 21,8 39,6 64,5 55,2 
8735 IIIC4 -150 0,0 0,0 0,2 2,8 32,5 18,6 50,1 63,0 51,6 

Complexo 

Solo Perfil Prol Garbo- c N MO 
Localização n• Lab 

natos 
% % % C/N Ca+2 Mg+' K+ 

% 

NH.OAe KCI NH,OAe KCI NH,QAe HCI 

8670 o 1,3 0,12 2,24 11 0,32 0,25 0,08 0,08 0,08 0,08 
PL e aren; 8671 o 0,3 0,04 0,52 8 0,35 0,27 0,09 0,09 0,01 0,03 
méd 185 

8672 o 0,2 0,02 0,34 10 0,26 0,12 0,05 0,04 0,01 0,02 
Lat19•14'S 8673 o 0,1 0,01 0,17 10 0,60 0,40 0,70 0,58 0,16 0,15 
Long 55•54'WG r 8674 o 0,1 0,01 0,17 10 0,63 0,43 0,95 0,78 0,17 0,16 

8675 o 0,1 0,01 0,17 10 0,80 0,50 0,55 0,45 0,17 0,16 

8676 o 0,5 0,10 0,86 5 0,42 0,25 0,08 0,06 0,12 0,10 

HP aren 8677 o 0,2 0,03 0,34 7 0,35 0,18 0,15 0,09 0,06 0,05 

Lat 1S014'S 186 
8678 o 0,2 0,02 0,34 10 0,37 0,18 0,10 0,09 0,08 0,07 

Long 56•15'WGr 8679 o 0,2 0,02 0,34 10 0,45 0,23 0,20 0,12 0,07 0,06 
8680 o 0,1 0,01 0,17 10 0,42 0,20 0,21 0,13 0,09 0,08 
8681 o 0,1 0,01 0,17 10 0,48 0,25 0,14 0,13 0,10 0,09 

8717 o 1,4 0,12 2,41 12 0,30 0,12 0,11 0,08 0,05 0,06 
HParen 8718 o 0,1 0,02 0,17 5 0,21 0,10 0,11 0,07 0,02 0,01 
Lat 19•17'S 187 8719 o 0,1 0,03 0,17 3 0,20 0,18 0,10 O.Q6 0,02 0,02 
Long 55•49'WGr 8720 o 0,1 0,02 0,17 5 0,32 0,20 0,11 0,08 0,08 0,08 

8721 o 0,1 0,02 0,17 5 0,48 0,24 0,10 0,09 0,08 0,07 

HGPdTb 8731 0,0 6,0 0,56 10,34 11 2,80 2,67 1,25 1,10 0,29 0,20 

aren 8732 0,0 0,2 0,03 0,34 7 0,73 0,45 0,15 0,12 0,10 0,10 

Lat 19•21'S 188 8733 0,0 1,2 0,10 2,06 12 0,65 0,58 0,13 0,10 0,13 0,12 

Long 55°33'WG r 8734 0,0 0,1 0,02 0,17 5 0,25 0,14 0,20 0,12 0,02 0,02 
8735 0,0 0,1 0,02 0,17 5 0,20 0,15 0,12 0,10 0,03 0,03 
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Lab: SUDESUL 

Ataque por H,so.% pH(1:1) 

Grau de 
Silte 

Areia Silte 
Argila 

flocu-
(0,05- Al,o, 

muito fina Argila natural 
I ação 

0,002) Ki Kr --
<0,002 % --- Si o, AI,O, Fe.Q, fe,Q, H,Q KCI 

0,1-0,05 0,05-0,002 0,02-0,002 mm 
% Argila 

mm mm mm 

22,2 11,4 5,2 1,0 0,6 40,0 11,4 2,86 0,91 Q,50 5,34 3,96 1,82 4,8 4,5 

11,3 6,5 2,3 0,8 0,3 62,5 8,1 2,43 0,56 0,36 7,38 5,23 1,55 5,7 4,7 

22,5 5,7 1,3 0,4 0,1 75,0 14,2 1,52 0,15 0,30 17,23 7,57 0,50 6,4 5,2 

9,8 7,3 2,6 9,1 4,9 46,1 0,80 4,36 3,11 0,63 2,38 2,11 4,94 5,2 4,2 

17,4 6,8 1,8 11,7 5,8 50,4 0,58 5,99 3,39 1,66 3,0 2,29 2,04 5,5 4,0 

9,3 8,1 2,2 10,0 4,3 57,0 0,81 5,99 3,21 1,53 3,17 2,43 2,10 4,9 3,7 

23,1 7,5 3,0 0,5 0,2 60,0 15,0 2,34 0,41 0,63 9,70 4,90 0,65 5,9 4,7 

10,1 7,6 7,1 0,7 0,3 57,1 10,8 1,60 0,56 0,86 4,86 2,45 0,65 6,4 5,1 

23,5 6,3 1,6 0,8 0,3 62,5 7,8 1,30 0,41 0,83 5,39 1,38 0,49 6,3 6,0 

9,4 5,6 1,2 3,3 1,6 51,5 1,7 1,39 0,68 0,65 3,47 2,16 1,04 7,1 5,7 

19,1 6,2 1,4 5,3 2,7 49,0 1,2 2,60 1,32 0,67 3,35 2,53 1,97 5,4 3,7 

13,2 6,7 1,2 3,5 1,7 51,4 1,9 2,78 1,48 0,70 3,19 2,45 2,11 5,1 3,7 

9,6 7,6 3,9 1,4 0,8 42,8 5.4 3,15 0,61 0,52 8,78 5,1j9 1,17 5,6 4,6 

20,1 5,8 2,0 1,4 0,2 85,7 4,1 1,89 0,45 0,52 7,14 - 0,86 6,6 5,4 

8,8 3,7 2,0 5,8 2,6 55,1 0,6 2,52 1,32 0,61 3,25 2,51 2,16 5,7 5,5 

19,7 4,1 1,7 4,8 1,7 64,5 0,8 2,99 1,42 0,67 3,58 2,75 2,12 5,0 4,5 

9,7 6,1 1,0 6,4 2,0 68,7 0,9 4,37 2,34 0,52 3,17 2,78 4,50 5,2 4,2 

14,7 1,3 0,5 10,8 5,4 67,8 0,12 22,20 9,63 1,51 3,92 3,56 6,38 4,3 4,0 
14,5 14,1 5,1 7,3 3,6 50,6 1,93 7,79 2,85 0,52 4,65 4,16 5,48 4,6 4,1 

18,0 23,6 9,8 10,8 4,4 59,2 2,18 9,92 2,90 0,63 5,82 5,11 4,60 4,5 4,0 

21,5 11,8 2,5 0,7 0,3 57,1 16,86 1,57 0,81 0,15 3,30 2,95 5,40 6,3 5,2 
12,4 13,7 2,3 2,2 1,2 45,4 6,23 2,36 0,61 0,41 6,58 4,60 1,49 6,0 5,5 

sortivo mE/1 00 g 
v 100 AI., 100 AI., 

Na' S1 S2 AI'' Acidez trocável T 
T % --- ---

Mal coloidal AI.,+S1 AI'' +52 

NH,QAc HCI NH,QAc KCI e HCI KCI pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 

0,02 0,02 0,50 0,43 0,3 5,02 3,12 5,52 3,62 552 362 9,06 13,81 37 41 
0,01 0,01 0,46 0,40 0,1 1,01 0,54 1,47 1,00 184 125 31,29 46,0 17 20 
0,01 0,01 0,33 0,19 0,0 0,15 0,07 0,48 0,40 120 100 68,75 82,50 o o 
0,06 0,05 1,52 1,18 0,1 1,51 1,11 3,03 2,63 33 29 50,17 57,79 6 8 
0,03 0,03 1,78 1,40 0,2 2,53 0,54 4,31 2,32 37 20 41,30 76 72 10 12 
0,04 0,03 1,56 1,14 0,4 2,55 0,38 4,11 1,94 41 19 37,96 80,41 20 26 

0,11 0,06 0,73 0,47 0,0 2,02 0,59 2,75 1,32 550 264 26,55 55,30 o o 
0,04 0,03 0,60 0,35 0,0 1,00 0,50 1,60 1,10 229 157 37,50 54,55 o o 
0,03 0,02 0,58 0,36 0,0 0,21 0,22 0,79 0,80 99 100 73,42 72,50 o o 
0,03 0,03 0,75 0,44 0,0 0,50 0,15 1,25 0,90 38 27 60,00 83,33 o o 
0,03 0,02 0,75 0,43 0,3 1,52 0,65 2,27 1,40 43 26 33,04 53,57 28 41 
0,02 0,01 0,74 0,48 0,3 2,07 0,56 2,81 1,30 80 37 26,33 56,92 28 38 

0,02 0,01 0,48 0,27 0,3 4,53 3,22 5,01 3,70 358 264 9,58 12,97 38 53 
0,01 0,01 0,35 0,19 0,0 0,54 0,23 0,89 0,58 636 414 39,33 60,34 o o 
0,01 0,01 0,33 0,27 0,1 0,62 0,27 0,95 0,60 16 10 34,74 55,00 23 27 
0,02 0,01 0,53 0,37 0,1 0,63 0,11 1,16 0,64 24 13 45,69 82,81 15 21 
0,02 0,02 0,68 0,42 0,1 0,60 0,02 1,28 0,70 20 11 53,13 97,14 13 19 

0,06 0,06 4,40 4,03 2,6 24,86 19,10 29,26 23,50 271 218 15,04 18,72 37 39 

0,03 0,03 1,01 0,70 0,5 3,01 2,29 4,02 3,30 55 45 25,12 30,61 33 41 

0,02 0,03 0,93 0,83 1,2 7,52 5,97 8,45 6,90 78 64 11,01 13,48 56 59 

0,01 0,01 0,48 0,29 0,0 0,50 0,15 0,98 0,63 140 90 48,98 76,19 o o 
0,01 0,01 0,36 0,29 0,0 0,52 0,24 0,88 0,60 40 27 40,91 60,00 o o 
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TABELA 31- Continuação 

Horizonte Granulometria% 

Solo Perfil Prol 
Calhau Cascalho Areia Areia grossa Areia Areia fina 

Localização n• Lab 
Símbolo Prol 

20·2 2·0,2 
muito média 

em 0,5·0,25 
em em grossa 1-(),5 2·0,2 0,25·0,1 0,2·0,02 0,2·0,05 

2·1 mm mm 
mm mm mm mm mm 

PL d Tb plínt 
8736 A1 0·15 0,0 0,0 0,0 2,4 25,3 14,5 42,9 65,6 54,2 

aren/méd 8737 A2 ·50 0,0 0,2 0,4 3,7 28,3 19,1 36,7 65,7 54,0 

Lat 19•30'S 190 8738 B21pl ·80 0,0 0,0 0,2 2,5 22,8 12,9 33,5 46,1 35,6 

Long 55• 35'WGr 
8739 B22pl ·130 0,0 0,0 0,4 2,2 20,8 11,6 30,5 49,1 36,7 
8740 83 ·160 0,0 0,0 0,3 2,8 23,0 15,2 32,7 58,9 48,6 

8712 A 0·10 0,0 0,0 0,3 0,3 4,5 2,5 10,0 33,8 20,0 
Varg 8713 C1 ·40 0,0 0,0 0,0 0,2 3,1 1,5 6,4 15,8 8,2 

Lat 19•41'S 192 8714 C2 ·70 0,0 0,0 0,2 0,7 6,3 3,7 12,2 46,2 25,5 
Long 56•14'WGr 8715 C3 ·120 0,0 0,0 0,1 0,4 5,2 2,2 18,7 40,3 30,2 

8716 C4ca ·160 0,0 6,2 0,3 0,6 5,5 3,1 13,5 48,9 36,2 

SS Ta aren/méd 
8704 A1 0·10 0,0 0,0 0,3 2,1 26,3 16,8 41,4 66,2 54,3 

Lat 19•50'S 199 
8705 A2 ·50 0,0 0,0 0,8 2,1 32,3 15,6 55,7 61,1 55,3 

Long 56•03'WGr 
8706 B21ca ·100 0,0 0,0 0,3 1,7 20,1 12,6 30,8 47,9 39,4 
8707 B22ca ·140 0,0 0,0 1,5 1,7 18,3 7,3 36,7 44,9 37,3 

PLdTb 8726 AI 0·20 0,0 0,0 1,3 12,2 62,2 36,4 31,6 31,1 25,6 
plint 8727 A2 ·60 0,0 0,0 1,7 13,0 60,7 36,1 25,1 30,0 22,8 

aren/méd 210 8728 81 ·80 0,0 0,3 1,8 11,6 45,7 27,6 19,0 33,7 24,4 
Lat 19•21 'S 8729 821 ·130 0,0 0,4 1,8 9,3 47,0 27,0 23,7 32,1 21,8 
Long 55•27'WGr 8730 822 ·160 0,0 0,0 1,0 7,5 42,8 25,0 26,5 38,8 29,0 

SSTa 8722 A11 0·30 0,0 0,0 0,3 4,9 24,7 16,1 17,0 60,0 26,5 
aren/méd 

213 
8723 A12 ·90 0,0 0,0 0,3 4,2 25,7 14,7 21,3 59,1 25,1 

Lat 19•24'S 8724 A2 ·110 0,0 0,0 1,2 5,1 27,2 15,0 19,5 60,6 25,7 
Long 55•15'WGr 8725 8 ·150 0,0 2,0 1,7 3,0 16,3 9,3 11,3 55,2 20,7 

Complexo 

Solo Perfil Prol Garbo- c N MO 
Localização n• Lab 

natos 
% % % C/N Ca+2 Mg+' K+ 

% 

NH,QAc KCI NH,QAc KCI NH,OAc HCI 

PL d Tb plínt 
8736 0,0 0,6 0,06 1,03 10 0,25 0,18 0,15 0,10 0,09 0,08 

aren/méd 
8737 0,0 0,1 0,04 0,17 3 0,20 0,10 0,20 0,08 0,04 0,05 

Lat 19•30'S 190 8738 0,0 0,3 0,05 0,52 6 0,25 0,18 1,35 1,00 0,52 0,36 

Long 55°35'WGr 
8739 0,0 0,2 0,05 0,34 4 0,40 0,30 1,10 0,98 0,50 0,34 
8740 0,0 0,1 0,03 0,17 3 0,70 0,48 1,30 1,10 0,36 0,26 

8712 0,0 1,8 0,19 3,10 9 13,88 12,16 4,38 4,08 0,56 0,38 
Varg 8713 0,0 1,1 0,15 1,89 7 17,52 14,40 6,59 4,12 0,45 0,28 
Lat 19•30'S 192 8714 0,0 0,4 0,07 0,69 6 13,96 12,16 6,39 5,56 0,16 0,12 
Long 55°35'WG r 8715 0,1 0,2 0,03 0,34 7 - 14,64 - 6,48 0,18 0,14 

8716 1,9 0,1 0,02 0,17 5 - 15,52 - 6,08 0,16 0,13 

SS Ta aren/méd 
8704 0,0 0,6 0,06 1,03 10 0,92 0,72 0,43 0,23 0,11 0,11 

Lat 19•50'S 199 
8705 0,0 0,2 0,02 0,34 10 0,95 0,45 0,15 0,08 0,08 0,08 

Long 56°03'WGr 8706 1,0 0,1 0,02 0,17 5 - 9,04 - 3,84 0,50 0,33 
8707 0,9 0,1 0,02 0,17 5 - 8,88 - 4,00 0,60 0,42 

PLdTb 8726 0,0 0,5 0,05 10 0,40 0,22 0,50 0,18 0,09 0,09 
plínt 8727 0,0 0,2 0,04 0,34 5 0,25 0,14 0,20 0,08 0,03 0,03 
aren/méd 210 8728 0,0 0,3 0,05 0,52 6 0,32 0,16 0,30 0,14 0,08 0,06 
Lat 19•2t'S 8729 0,0 0,2 0,05 0,34 4 0,27 0,16 0,25 0,15 0,04 0,04 
Long 55•27'WGr 8730 0,0 0,1 0,03 0,17 3 0,38 0,17 0,42 0,22 0,04 0,03 

SSTa 8722 0,0 0,6 0,05 1,03 12 0,70 0,58 0,23 0,20 0,08 0,07 
aren/méd 

213 
8723 0,0 0,5 0,03 0,86 17 0,72 0,60 0,28 0,21 0,06 0,06 

Lat 19•24'S 8724 0,0 0,1 0,02 0,17 5 0,30 0,18 0,50 0,26 0,04 0,05 
Long 55•15'WGr 8725 0,0 0,1 0,02 0,17 5 0,50 0,30 2,50 2,10 0,26 0,20 
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Labc SUDESUL 

Ataque por HzSO•% pH(1:1) 

Grau de Silte 
Areia Silte Argila 

flocu- (0,05- Alz03 
muito fina Argila natural 

I ação 0,002) Ki Kr ---
< 0,002 % --- SiOz Alz03 Fez O, Fe.Q, HzO KCI 

0,1-0,05 0,05-0,002 0,02-0,002 mm % Argila 
mm mm mm 

19,7 17,7 6,3 2,8 1,3 53,5 6,32 4,25 1,32 0,26 5,47 4,86 5,08 5,6 4,5 
22,4 16,3 4,6 1,4 0,8 42,8 11,64 2,20 0,61 0,26 6,13 4,82 2,34 5,7 4,6 

9,3 16,0 5,5 25,6 12.4 51,5 0,62 15,35 8,05 1,87 3,24 2,82 4,30 5,3 3,9 
12,8 18,5 6,1 24,0 11,2 53,3 0,77 15,43 7,60 2,91 3,45 2,77 2,61 5,2 3,9 
20,6 15,3 5,0 13,1 6,5 50,3 1,17 9,30 3,82 1,19 4,14 3,45 3,21 5,1 4,0 

14,4 37,3 23,5 38,2 18,1 52,6 0,98 21,44 9,63 4,56 3,78 2,91 2,11 5,4 4,2 
3,2 29,4 21,8 59,3 32.4 45,3 0,49 26,37 14,90 8,80 3,01 2,19 1,69 5,4 4,3 

15,0 29,7 9,0 38,5 20,3 47,2 0,77 20,14 10,80 3,65 3,17 2,61 2,96 5,3 5,2 
14,0 18,9 8,8 45,7 26,4 42,2 0,41 21,56 12,53 6,81 2,93 2,17 1,84 8,2 6,8 
24,2 20.4 7,7 37,9 25,8 31,9 0,54 19,35 9,82 5,75 3,35 2,44 1,70 8,1 7,1 

20,0 16,3 4,4 3,1 1,0 67,7 5,26 3,18 1,12 1,09 4,83 2,98 1,03 6,0 4,6 
13,4 9,7 3,9 2,7 1,1 59,2 3,59 2,12 0,61 1,14 5,91 2,70 0,53 6,2 4,8 
14,1 14,6 6,1 25,9 25,9 0,0 0,56 15,00 6,29 3,54 4,05 2,98 1,78 8,3 6,6 
8,4 13,1 5,5 31,3 30,0 4,1 0,42 16,70 8,52 5,16 3,33 2,40 1,65 8,0 6,3 

6,3 9,0 3,5 3,2 0,9 71,8 2,57 2,36 1,37 0,26 2,93 2,61 5,26 5,7 4,7 
7,6 12,0 4,8 4,5 1,6 64,4 2,66 3,46 1,88 0,26 3,13 2,88 7,23 5,2 4,4 

10,1 15,4 6,1 14,5 5,2 64,1 1,06 9,45 6,01 0,77 2,67 2,47 7,60 5,5 4,5 
7,0 15,5 5,2 15,7 4,7 70,0 0,98 10,39 6,34 0,93 2,79 2,55 6,82 5,4 4.4 

11 A 14,4 4,6 13,8 3,5 74,6 1,04 8,74 9,02 0,62 1,65 1,58 14,55 5,7 4,3 

12,9 43,6 10,1 5,2 1,9 63,4 8,38 4,60 1,73 0,82 4,52 3,47 2,11 5,5 4,6 
10,3 44,6 10,6 4,6 1,7 63,0 9,69 4,60 1,37 0,62 5,71 4,43 2,21 5,6 4,5 
12,1 45,6 10,7 1,5 0,7 53,3 30,40 2,20 0,61 1,30 6,13 2,60 0,47 6,5 6,1 
11,7 44,6 10,1 18,4 18,2 1,0 2,42 10,15 5,71 2,18 3,02 2,43 2,62 6,7 4,8 

sortivo mE/100 g 
v 100 Al+3 100AI+3 

Na+ S1 S2 AI+' Acidez trocável T T % 
Mal coloidal AI+3+S1 AI+' +S2 

NH.OAc HCI NH.OAc KCI e HCI KCI pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 

0,02 0,02 0,51 0,38 0,1 2,10 1,49 2,61 2,00 93 71 19,54 25,50 16 21 
0,05 0,02 0,49 0,25 0,1 0,53 0,26 1,02 0,75 73 54 48,04 65,33 16 29 
0,08 0,06 2,20 1,60 2,1 6,20 4,86 8,40 7,00 33 27 26,19 31,43 48 57 
0,07 0,06 2,07 1,68 2.2 6,52 4,23 8,59 6,30 36 26 24,10 32,86 51 57 
0,04 0,04 2,40 1,88 0,9 3,81 1,33 6,21 3,73 47 28 38,65 64,34 27 32 

0,16 0,14 18,98 16,76 0,2 15,98 8,12 34,96 27,10 91 71 54,29 70,04 1 1 
0,21 0,17 24,77 18,97 0,4 15,93 7,93 40,7 32,70 7 55 60,86 75,75 1 2 
0,20 0,17 20,71 18,01 0,0 6,36 0,49 27,07 21,20 70 52 76,51 97,69 o o 
0,30 0,28 - 21,54 0,0 0,0 0,0 26,78 26,78 59 59 100,00 100,00 o o 
0,35 0,32 - 22,05 0,0 0,0 0,0 31,89 31,89 84 84 100,00 100,00 o o 

0,05 0,04 1,51 1,10 0,0 2,52 0,99 4,03 2,50 130 81 37,47 60,4 o o 
0,06 0,06 1,24 0,67 0,0 1,03 0,26 2,27_ 1,50 84 55 54,63 82,67 o o 
3,6 3,04 - 16,27 0,0 0,0 0,0 20,41 20,41 79 78 100,00 100,00 o o 
3,6 3,08 - 16,38 0,0 0,0 0,0 20,05 20,05 64 64 100,00 100,00 o o 

0,02 0,02 1,01 0,51 0,1 1,53 0,89 2,54 1,90 79 59 39,76 53,16 9 16 
0,01 0,01 0,49 0,26 0,1 0,54 0,26 1,03 0,75 23 17 47,57 65,33 16 28 
0,02 0,02 0,72 0,38 0,4 3,56 2,38 4,28 3,10 29 21 16,82 23,23 35 51 
0,01 0,02 0,57 0,37 0,7 3,62 2,63 4,19 3,20 27 20 13,60 17,81 55 65 
0,02 0,02 0,86 0,44 0,8 2,18 1,29 3,04 2,15 22 16 28,29 40,00 48 64 

0,04 0,02 1,05 0,87 0,1 2,53 1,65 3,58 2,70 69 52 29,33 38,89 8 10 
0,03 0,03 1,09 0,90 0,1 1,53 0,74 2,62 1,83 57 40 41,60 59,56 8 10 
0,05 0,05 0,89 0,54 0,0 1,02 0,43 1,91 1,32 127 88 46,60 67,42 o o 
1,90 1,76 5,16 4,36 0,0 2,03 0,94 7,19 6,10 39 33 71,77 84,59 o o 

PEDOLOGIA/291 



TABELA 31- Continuação 

Horizontes Amostra seca Composição granulométrica Ataque por 
d = 1,47 

ao ar% (terra fina seca ao ar)% Grau 
H,so.% 

Solo Perfil Prol Argila de Silte Eq Ai, O, 

Localização no Lab Calhau Casca- Areia Areia Silte Argila natural flocu- -- umid --
Simb Prol > 20 lho grossa fina 0,05- < 0,002 % I ação Argila si o, AI,Q, Fe,o, TiO, p,o, Fe203 

em mm 20-2 2-0.2 0,2-0,05 0,002 mm % 
mm mm mm mm 

*A e Ta marg. arg 
Lat 16°08'S 21 782188 A1 0-50 o o 1 9 36 54 53 2 0,67 33 26,8 16,4 4,3 0,69 5,96 
Long 57°57'WGr 

*PVd Tb 
méd 24 782189 A1 0-24 o o 52 21 16 11 10 9 1,45 8 6,1 3,7 1,8 0,19 3,21 
Lat 16°11'S 782190 62 80-150 o 1 38 23 13 26 20 23 0,50 11 10,5 9,0 2,3 0,32 6,13 
Long 58°02'WGr 

•c e Tb arg. 
Lat 16°18'S 28 782201 B 80-120 o o 18 13 2~ 40 31 23 0,73 21 15,2 11,9 6,0 0,35 3,11 

Long 57°30'WGr 

PETbab 
782400 A1 0-15 o 1 26 37 23 14 9 36 1,64 13 5,9 4,0 1,8 0,26 3,47 

méd/arg 
782401 A3 -25 o 1 27 34 22 17 12 29 1,29 13 6,8 5,2 2,2 0,33 3,70 

Lat 16°27'S 30 782402 61 -45 o 1 25 31 22 22 16 27 1,00 14 9,6 7,3 3,0 0,37 3,81 

Long 58°09'WGr 
782403 62 -80 o 1 17 25 23 35 33 6 0,66 18 16,2 12,9 4,1 0,44 4,94 
782404 B3 -90 o 2 17 23 18 42 33 21 0,43 20 18,1 14,5 4,7 0,41 4,84 

*PL e Ta 
aren/méd 

31 782202 62 70-120 o 1 3 55 14 28 25 11 0,50 16 10,9 7,2 2,6 0,24 4,33 
Lat 16°27'S 
Long 57°02'WGr 

*HL e Ta ab 782161 A1 0-20 o o 23 54 17 6 4 33 2,83 7 
arenjarg 

32 
782162 A2 -38 o o 23 57 16 4 3 25 4,00 3 

Lat 16°32'S 782163 B1pl -90 o o 7 18 12 63 50 21 0,19 34 
Long 58°20'WGr 782164 B2pl -140 o o 15 38 14 33 25 24 0,42 20 

*RE e Tb aren 782191 A1 0-30 o o 36 46 13 5 4 20 2,60 4 
Lat 16°33'S 33 782192 A2 -150 o o 36 46 14 4 4 o 3,50 8 
Long 58°19'Wgr 782193 B -190 o o 32 45 14 9 6 33 1,56 5 

HGPe Ta 782385 A1 0-10 o o 22 46 18 14 9 36 1,29 14 6,8 3,3 0,9 0,53 5,79 
méd/arg 
Lat 16°33'S 

35 782386 C1 -50 o o 15 29 15 41 32 22 0,37 29 18,8 12,3 3,9 0,49 4,94 

Long 58°30'WGr 
782387 ltC2 -120 o 8 18 36 15 31 25 19 0,48 21 14,6 9,2 3,3 0,39 4,23 

782405 A1 0-10 o o 37 35 16 12 7 42 1,33 8 4,3 2,7 1,2 0,10 3,53 
PETb méd 782406 A3 -35 o 1 39 31 14 16 7 56 0,88 7 4,5 2,8 1.2 0,11 3,67 
Lat 16°36'S 37 782407 61 -60 o 1 36 34 20 10 8 20 2,00 8 4,2 2,6 1,2 0,12 3,40 
Long 57°41'WGr 782408 62 -120 o 3 34 28 19 19 16 16 1,00 12 8,2 6,0 2,1 0,17 4,49 

782409 B3c -150 o 1 35 25 20 20 20 o 1,00 13 8,9 6,4 1,9 0,15 5,27 

PETbab 782419 A1 0-25 o o 53 27 12 8 5 38 1,50 7 3,5 2,5 1,0 0,13 3,89 
aren/méd 38 

782420 A3 -45 o o 52 26 12 10 6 40 1,20 11 4,7 3,5 0,9 0,16 6,13 
Lat 16°39'S 782421 61 -80 o o 50 12 20 18 7 61 1,11 10 8,4 6,5 1,4 0,22 7,24 
Long 57°48'WGr 782422 62 -140 o o 45 11 23 21 16 24 1,10 13 11,0 8,7 1,5 0,26 9,07 

HP aren. 2381 A21 2-100 o o 48 41 9 2 1 50 4,50 3 

Lat 16°39'S 39 2382 A22 -1151 o o 38 46 14 2 1 50 7,00 4 

Long 57°10'WGr 
2383 61 -120 o o 33 43 19 5 5 o 3,80 6 
2384 B2hircn -160 1 3 45 36 13 6 5 o 2,17 6 

*HL e Ta 
aren/méd 40 782191 62 80-120; o o 25 33 12 
Lat 16°41'S 

30 28 7 0,40 18 12,2 8,6 2,9 0,39 4,66 

Long 58°22'WGr 

HGPeTa 782410 A1 0-10 o o 9 13 27 51 43 16 0,53 39 24,6 15,2 3,3 0,39 7,23 
arg 782411 A3 -40 o 11 17 12 23 48 34 29 0,48 39 21,9 15,1 4,6 0,39 5,14 
Lat 16°41'S 41 782412 C1g -80 o 2 5 12 26 57 18 68 0,46 39 24,7 17,0 4,1 0,49 6,51 
Long 57°49'WGr 782413 C2g -100 2 1 7 11 25 57 41 28 0,44 36 27,1 16,8 4,7 0,51 5,60 

HGPeTa 
782414 A1 0-15 o o o 5 50 45 36 20 1,11 32 20,3 10,4 3,4 0,58 4,79 
782415 A3 -30 o o o 2 44 54 41 24 0,81 33 24,3 12,9 4,5 0,61 4,44 

arg marg 42 782416 C1g -60 o o o 1 41 58 50 14 0,71 39 24,7 13,6 5,1 0,66 4,18 
Lat 16°43'S 782417 C2g -90 o o o 1 29 70 64 9 0,41 45 33,4 18,8 5,7 0,66 5,18 
Long 57°40'WGr 782418 C3g -1201 o 1 o 2 35 63 59 6 0,56 40 29,8 17,4 5,1 0,67 5,35 

*HL a Ta 
méd/arg 

43 782200 B 60-80 o o 6 15 21 58 48 17 0,36 29 24,0 17,3 3,7 0,57 7,55 
Lat.16°42'S 
Long 57°52'WGr 
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Lab: SNLCS 

pH (1:2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 

100AI•3 
CE Eq de 

Ki Kr 
c N MO 

CiN 
v -- p Na• mmhos/ caco, 

% % % % 
AI•'+S 

ppm % ema 
% 

H,O KCIN Ca+ 2 Mg+2 K• Na• s H+ Al+3 T 25"C 

2,67 2,29 7,2 5,3 0,42 0,05 0,72 8 15,9 3,0 0,09 0,85 19,8 1,9 o 21,7 91 o 1 4 

2,80 2,14 5,6 4,9 0,37 0,05 0,63 7 4,3 0,8 0,16 0,05 5,3 3,0 o 8,3 64 o 7 1 
1,98 1,71 4,9 3,8 0,18 0,03 0,31 6 0,5 0,6 0,49 0,04 1,6 1,8 0,3 3,7 43 16 1 1 

2,17 1,64 5,8 4,8 0,30 0,05 0,51 6 4,7 1,2 0,27 0,05 6,2 2,0 0,1 8,3 75 2 1 1 

2,51 1,95 5,8 5,2 1,21 0,14 2,08 9 5,5 0,9 0,25 0,03 6,7 2,8 o 9,5 71 o 4 <1 
2,22 1,75 6,0 5,2 0,68 0,13 1,17 5 4,9 0,5 0,21 0,03 5,6 1,7 o 7,3 77 o 2 < 1 
2,23 1,77 6,5 5,5 0,63 0,11 1,08 6 5,4 0,5 0,21 0,02 6,1 1,2 o 7,3 64 o 2 < 1 
2,13 1,78 6,8 5,5 0.46 0,10 0,79 5 5,8 1,3 0,16 0,02 7,3 1,0 o 8,3 88 o 1 < 1 
2,12 1,76 6,9 5,6 0,37 0,10 0,64 4 5,5 1,7 0,18 0,02 7,4 0,9 o 8,3 89 o 1 < 1 

2,57 2,09 6,6 4,9 0,02 0,03 0,03 1 3,7 4,3 0,12 0,17 8,3 0,9 o 9,2 90 o < 1 2 

5,5 4,5 0,89 0,10 1,53 9 1,5 1,3 0,10 0,04 2,9 2,0 o 4,9 59 o 2 1 
5,9 4,7 0,14 0,06 0,24 2 0,3 0,3 0,08 0,03 0,9 0,4 o 1,3 69 o 1 2 
5,7 4,7 0,70 0,06 0,12 12 16,3 4,1 0,25 0,13 20,8 3,4 o 24,2 86 o 1 1 
6,0 4,8 0,24 0,04 0,41 6 8,7 2,0 0,15 0,11 11,0 1,7 o 12,7 87 o 1 1 

5,0 4,7 0.43 0,07 0,74 o 2,4 0,1 0,07 0,04 2,6 1,7 0,1 4,4 59 4 3 1 
5,4 4,5 0,03 0,03 0,07 1 0,6 0,04 0,03 0,7 0,7 o 1,4 50 o 1 2 
7,3 5,6 0,02 0,02 0,03 1 0,9 1,5 0,05 0,39 2,8 0,4 o 3,2 88 o 1 12 

3,50 2,98 5,7 4,6 1,20 0,13 2,07 9 5,0 2,1 0,29 0,03 7,1 3,0 o 10,1 70 o 5 < 1 
2,60 2,16 6,9 5,2 0,28 0,07 0,48 4 12,9 8,0 0,14 0,11 21,2 1,2 o 22,4 95 o 1 < 1 
2,79 2,18 8,5 7,4 0,11 0,05 0,19 2 13,6 6,0 0,09 0,18 19,9 o o 19,9 100 o 1 1 

2,71 2,11 5,4 4,4 0,62 0,09 1,07 7 1,9 0,5 0,18 0,02 2,6 2,6 o 5,2 50 o 28 < 1 
2,73 2,14 5,6 4,3 0,45 0,07 0,78 6 1,5 0,5 0,12 0,02 2,1 2,4 0,1 4,6 46 5 26 <1 
2,75 2,12 5,7 4,5 0,19 0,06 0,32 3 1,1 0,2 0,08 0,01 1,4 1,3 o 2,7 52 o 6 < 1 
2,32 1,90 5,7 4,3 0,19 0,05 0,32 4 2,0 0,4 0,12 0,03 2,6 1,5 0,1 4,2 62 4 3 1 
2,37 1,99 5,8 4,4 0,18 0,05 0,31 4 2,4 0,5 0,14 0,03 3,1 1,4 o 4,5 69 o 2 1 

2,38 1,89 6,3 5,9 0,94 0,09 1,62 10 4,3 0,7 0,19 0,03 5,2 1,6 o 6,8 76 o 18 < 1 
2,28 1,96 5,9 5,1 0,31 0,06 0,53 5 1,8 0,4 0,07 0,03 2,3 1,1 o 3,4 68 o 8 1 
2,20 1,93 5,9 4,8 0,19 0,05 0,33 4 1,8 0,5 0,05 0,02 2,4 0,9 o 3,3 73 o 4 1 
2,15 1,94 6,2 4,9 0,15 0,04 0,26 4 2,0 0,5 0,05 0,03 2,6 0,7 o 3,3 79 o 11 1 

6,6 5,8 0,05 0,03 0,09 2 0,2 0,05 0,02 0,3 0,1 o 0,4 75 o 20 7 
7,2 6,4 0,03 0,02 0,05 2 0,1 0,04 0,01 0,2 o o 0,2 100 o 7 5 
6,5 ,5,2 0,03 0,02 0,05 2 0,3 0,09 0,01 0,4 0,3 o 0,7 57 o 16 1 
<.>,9 5,2 0,03 0,02 0,05 2 0,4 0,13 0,02 0,6 0,5 o 1,1 55 o 2 2 

2,41 1,99 6,6 4,7 0,05 0,03 0,09 2 4,7 2,4 0,13 0,53 7,8 1,2 o 9,0 87 o 1 6 

2,75 2,42 7,7 6,6 1,95 0,23 3,36 8 24,1 22,0 0,29 0,14 46,5 o o 46,5 100 o 10 < 1 
2,47 2,06 8,5 7,5 0,76 0,12 1 ,31 6 17,2 15,4 0,13 0,14 32,9 o o 32,9 100 o 5 <1 
2,47 2,14 8,6 7,5 0,32 0,08 0,55 4 12,6 21,8 0,14 0,18 34,7 o o 34,7 100 o < 1 1 
2,74 2,33 8,7 7,3 0,24 0,07 0,41 3 15,2 26,3 0,11 0,24 41,9 o o 41,9 100 o 1 1 

3,32 2,74 6,3 5,4 2,03 0,26 3,49 8 16,6 8,5 0,56 0,22 25,9 2,7 o 28,6 91 o 42 1 
3,20 2,61 5,9 4,1 0,73 0,13 1,25 6 13,2 12,0 0,16 1,04 26,4 3,2 0,1 29,7 89 <1 8 1 
3,09 2,49 6,3 4,1 0,32 0,10 0,55 3 12,9 12,0 0,10 1,46 26,5 1,7 0,2 28,4 93 1 6 5 0,42 
3,02 2,53 8,4 6,6 0,31 0,08 0,53 4 12,9 14,1 0,12 2,36 29,4 o o 29,4 100 o 32 8 1,00 
2,91 2,45 8,8 7,1 0,17 0,06 0,29 3 15,0 19,7 0,11 2,61 37,4 o o 37,4 100 o 16 7 0,97 

2,29 2,02 5,0 3,4 0,52 0,06 0,89 9 1,9 0,3 0,08 0,67 2,7 4,3 10,9 17,9 15 80 1 2 
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TABELA 31- Continuação 

Horizontes Amostra seca Composição granulométrica Ataque por 
d = 1,47 

ao ar% (terra fina seca ao ar)% Grau H,SO•% 

Solo Perfil Prol Argila de Si !te Eq 
AI,Q, 

Casca- Areia Areia Silte --
Localização n• Lab Prol Calhau 

lho fina 0,05-
Argila natural flocu- -- umid Fe203 

Simb > 20 grossa <0,002 % I ação Argila si o, A!,Q, Fe203 TiO, P20s 
em 20-2 2-0,2 0,2-ü,05 0,002 mm mm % 

mm mm mm mm 

PLSTa 782392 A1 0-8 o o 1 45 44 10 5 50 4,40 16 
méd/arg 44 

782393 A3 -15 o o 4 51 38 7 5 29 5,43 13 
Lat 16•44'8 782394 81 -25 o o 1 9 36 54 16 70 0,67 34 23,6 15,6 5,6 0,67 
Long 57•46'WGr 782395 B21pl -60 o o o 4 37 59 54 8 0,63 34 26,3 17,4 4,4 0,68 

•ss Ta 
782183 A1 0-20 o o 41 41 11 7 1 86 1,57 6 

aren/méd 
782184 A2 -40 o o 13 73 11 3 o 100 3,67 2 

45 782185 81 -55 o o 37 38 11 14 12 14 0,79 24 
Lat 16•45'8 782186 82 -110 o o 31 39 11 19 16 10 0,58 30 
Long 58•23'WG r 782187 Cca -145 o o 34 33 19 14 12 14 1,36 21 

*PL e Ta 782168 A1 0-17 o o 37 42 15 6 2 67 2,50 10 
aren/méd 46 782169 A2 -44 o o 48 41 9 2 2 o 4,50 2 
Lat 16•48'8 782170 81 -55 o o 41 36 7 16 14 13 0,44 14 
Long 58•27'WGr 782171 82 -90 o o 35 36 12 17 16 6 0,71 17 

782362 A1 0-10 o o 18 50 19 13 6 54 1,46 10 5,5 4,4 1,2 0,14 

LV a méd 782363 A3 -30 o 1 19 48 16 17 10 41 0,94 10 6,9 5,7 1,4 0,19 

La\ 16•05'8 49 782364 81 -60 o 1 15 49 17 19 9 53 0,89 10 7,4 6,2 1,5 0,22 

Long 56•39'WGr 782365 821 -100 o 1 16 47 18 19 6 68 0,95 11 7,7 6,5 1,7 0,23 
782366 822 -140 o 1 14 46 20 20 1 95 1,00 12 8,2 6,9 1,7 0,24 
782367 823 -170 o 1 13 43 24 20 o 100 1,20 12 8,5 7,2 1,7 0,24 

782321 AP Q-15 o 1 13 25 34 28 22 21 1,21 21 11,2 8,6 6,4 0,56 
LE a arg 782322 A3 -45 o 1 8 18 28 46 41 11 0,61 23 17,4 14,3 8,9 0,73 
Lat 16•07'8 50 782323 81 -85 o 1 8 17 26 49 8 84 0,53 24 18,4 16,0 8,9 0,74 
Long 56°49'WGt 782324 821 -140 o 1 7 17 26 50 o 100 0,52 22 18,0 16,5 8,6 0,83 

782325 822 ,170 o 1 8 19 27 46 1 98 0,59 22 17,4 14,5 8,3 0,80 

*PVa méd 
782205 A11+A12 0-20 o o 22 37 22 19 9 53 1,16 10 6,1 5,3 2,9 0,25 Lat 16•12'8 

Long 56•22'WGr 52 782206 82 80-120 o 1 19 36 22 23 1 96 0,96 10 8,4 • 7,3 3,4 0,31 

*HL e sol Ta 
aren/méd 53 

782203 A11 0-20 o o 30 38 20 9 6,4 6 2,22 8 
La! 16•15'8 782204 82 90-120 o o 20 25 27 23 2,6 7 0,96 21 
Long 56•29'WGr 

PVa Tbméd 782423 A1 0-15 3 54 12 40 36 12 6 50 3,00 13 5,0 3,7 2,8 0,22 
case 

54 782424 A3 -35 o 26 5 19 60 16 4 75 3,75 13 5,8 4,4 3,0 0,24 
Lat 16•20'8 782425 81 -55 6 35 5 17 58 20 5 i5 2,90 13 7,5 6,2 2,9 0,30 
Long 56•33'WGr 782426 82 -130 o 61 10 27 37 26 1 96 1,42 17 10,6 9,3 5,5 0,41 

HLasol Tb 782326 A11 0-12 o o 21 48 20 11 11 o 1,82 11 4,4 2,1 1,4 0,18 2,34 
ab médJ 782327 A12 -31 o o 19 47 21 13 12 8 1,62 11 4,6 2,1 2,4 0,18 1,37 
arg 55 782328 A3cn -58 3 8 14 40 26 20 20 o 1,30 13 7,6 4,6 2,6 0,28 2,77 
Lat 16•20'8 782329 B21pl 74-103 o 3 8 23 24 45 45 o 0,53 24 19,4 13,7 6,2 0,53 3,46 
Long 56•12'WGr 782330 B22pl -136 o o 10 25 19 46 46 o 0,41 26 16,7 11,9 3,9 0,43 4,78 

*HL e Tb 
782178 A11 0-18 o o 18 53 17 12 6 50 1,42 12 5,2 2,9 1,0 0,17 4,51 

méd 782179 A12 -30 o o 16 52 19 13 9 31 1,46 9 5,7 4,0 1,2 0,23 5,23 

Lat 16•20'8 56 782180 B1pl -52 o 1 14 47 21 18 10 44 1,17 12 7,5 6,0 2,6 0,27 3,61 

Long 55•41 'WGr 782181 B2pl -120 o o 11 40 22 27 3 89 0,81 16 12,0 8,4 2,8 0,39 4,71 
782182 B3pl -150 o 1 10 43 24 23 1 96 1,04 16 10,6 7,1 2,1 0,34 5,31 

Varg 782346 A1 0-5 o o 1 17 35 47 37 21 0,74 35 21,6 12,1 3,4 0,34 5,57 
Lat 16•27'8 57 782347 81 -18 o o o 10 39 51 48 6 0,76 32 22,9 13,9 4,3 0,42 5,07 
Long 56•13'WGr 782348 82 -80 o o o 5 47 48 43 10 0,98 31 19,1 13,3 6,8 0,44 3,07 
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Lab' SNLCS 

pH (1:2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 

100AI" 
CE Eq de 

c N MO v -- p Na' mmhos/ caco, Ki Kr % % % C/N % ppm % ema 
AI"+S % 

H,o KCIN Ca+ 2 Mg+2 K• Na' s H+ AJ+l T 25°C 

4,9 4,3 2,01 0,27 3,47 7 3,8 1,1 0,47 0,04 5,4 5,0 0,2 10,6 q1 4 9 < 1 
4,7 3,9 0,80 0,13 1,38 6 1,9 0,3 0,15 0,07 2,4 2,7 0,3 5,4 44 11 4 1 

2,57 209 5,6 3,4 0,79 0,14 1,36 6 3,4 2,0 0,40 1,46 7,3 5,1 6,8 19,~ 38 48 2 8 o:n 
2,57 2,21 5,7 3,4 0,54 0,12 0,93 5 3,5 1,7 0,09 ;1,62 7,9 4,0 9,2 21,1 37 54 1 12 0,36 

6,2 5,7 1,00 0,09 1,72 11 4,1 2,1 0,26 0,05 6,5 1,4 o 7,9 82 o 21 1 
6,4 5,9 0,10 0,05 0,17 2 0,9 0,4 0,12 0,04 1,5 0,2 o 1,9 88 o 4 3 
3,1 6,6 0,09 0,04 0,15 2 1,3 5,2 0,06 1,07 7,7 0,2 o 7,9 97 o 10 13 1,58 
8,8 7,7 0,06 0,03 0,10 2 1,4 8,3 0,17 1,72 11,6 o o 11,6 100 o 2 15 1,90 
9,1 8,2 0,06 0,03 0,10 2 2,9 5,5 0,05 1,04 9,5 o o 9,5 100 o 13 11 1,71 

6,6 5,8 2,27 0,19 3,91 12 4,2 1,3 0,22 0,29 6,0 1,7 o 7,7 78 o 2 4 
8,3 7,2 0,13 0,07 0,22 2 0,8 0,7 0,05 0,11 1,7 o o 1,7 100 o 1 6 
6,4 7,2 0,16 0,08 0,26 2 4,9 2,5 0,16 0,19 7,6 o o 7,6 100 o 1 2 
8,6 7,4 0,18 0,06 0,31 3 6,7 3,0 0,20 0,22 10,1 o o 10,1 100 o 3 2 

2,13 1,81 4,8 4,1 0,58 0,06 0,99 10 1,1 0,2 0,15 0,01 1,5 2,9 0,2 4,6 33 12 3 <1 
2,06 1,76 5,2 4,0 0,35 0,05 0,60 7 0,3 0,04 0,01 0,4 1,9 0,8 3,1 13 67 4 < 1 
2,03 1,76 5,2 4,0 0,23 0,05 0,39 5 0,1 0,03 0,01 0,1 1,8 1,0 2,9 3 91 2 < 1 
2,01 1,75 5,1 4,0 0,19 0,04 0,32 5 0,1 0,04 0,01 0,2 1,7 0,8 2,7 7 80 1 < 1 
2,02 1,75 5,2 4,0 0,17 0,04 0,29 4 0,4 0,04 0,04 0,5 1,7 0,8 3,0 17 62 1 1 
2,01 1,75 5,2 4,1 0,15 0,04 0,25 4 0,5 0,03 0,02 0,6 1,6 0,6 2,8 21 50 1 1 

2,21 1,50 5,4 4,1 1,86 0,18 3,20 10 4,5 1,2 0,14 0,02 5,9 7,6 0,4 13,9 42 6 2 <1 
2,07 1,46 4,6 3,6 0,73 0,12 1,25 6 1,1 0,4 0,06 0,02 1,6 4,6 3,0 9,4 17 65 < 1 < 1 
1,95 1,44 4,4 3,6 0,47 0,09 0,81 5 0,5 0,07 0,02 0,6 4,1 3,3 8,0 8 85 <1 < 1 
1,85 1,39 4,5 3,7 0,32 0,07 0,55 5 0,6 0,05 0,02 0,7 3,3 2,7 6,7 10 79 <1 <1 
2,04 1,49 4,7 3,7 0,24 0,07 0,41 3 0,3 0,05 0,02 0,4 2,9 2,4 5,7 7 86 < 1 < 1 

1,96 1,45 4,0 3,7 0,62 0,06 1,06 10 0,5 0,17 0,04 0,7 2,6 0,6 4,2 17 46 1 1 
1,96 1,51 4,4 3,7 0,17 0,04 0,29 4 0,1 0,04 0,02 0,2 1,3 0,9 2,4 6 82 < 1 1 

4,5 3,7 0,36 0,04 0,62 9 0,4 0,4 0,09 0,00 0,5 1,5 0,5 2,5 20 50 1 2 
5,7 3,8 0,05 0,04 0,08 1 1,5 2,9 0,11 1,34 5,9 1,1 0,2 7,2 62 6 < 1 19 0,75 

2,29 1,55 5,1 4,0 0,96 0,17 1,65 6 0,9 0,14 0,03 1,1 3,9 0,6 5,6 20 35 6 1 
2,24 1,56 4,7 4,0 0,61 0,10 1,05 6 0,5 0,10 0,03 0,6 2,8 0,9 4,3 14 60 4 1 
2,06 1,58 4,9 4,0 0,48 0,08 0,83 6 0,5 0,11 0,03 0,6 2,3 0,8 3,7 16 57 3 1 
1,94 1,41 5,1 4,0 0,18 0,06 0,31 3 0,4 0,12 0,03 0,6 1,6 0,9 3,3 18 60 1 1 

3,56 2,49 5,7 3,9 0,52 0,07 0,89 7 0,3 0,07 0,05 0,4 2,0 0,7 3,1 13 64 < 1 2 
3,72 2,15 5,3 3,8 0,29 0,07 0,50 4 0,1 0,05 0,06 0,2 1,7 0,9 2,8 7 82 1 2 
2,81 2,06 5,6 3,8 0,20 0,05 0,34 4 0,1 0,08 0,10 0,3 1,8 2,2 4,3 7 88 1 2 
2,41 1,87 6,3 3,7 0,10 0,05 0,17 2 0,2 1,2 0,07 0,96 2,4 2,3 6,2 10,9 22 72 1 9 
2,38 1,97 6,4 3,6 0,10 0,05 0,17 2 2,3 0,4 0,07 1,16 4,0 2,0 5,3 11,3 35 57 <1 10 0,06 

3,05 2,50 5,3 4,0 0,99 0,06 1,70 12 0,4 0,12 0,05 0,6 3,1 1,1 4,8 13 65 3 1 
2,42 2,03 4,8 3,9 0,44 0,06 0,75 7 0,1 0,06 0,03 0,2 1,5 1,4 3,1 6 88 2 1 
2,13 1,60 5P 4P 0,31 OP5 0,53 6 0,3 OPB 0,02 0,4 1,6 1,1 3,1 1 3 78 1 1 
2,43 2,00 5,1 3,9 0,26 0,04 0,44 7 0,4 0,11 0,04 0,6 1,9 2,8 4,!r 13 79 1 1 
2,54 2,14 5,2 3,8 0,13 0,04 0,22 3 0,4 0,07 0,06 0,5 1,6 2,2 4,3 12 81 1 1 

3,04 2!57 713 3,9 3!56 0,49 6,13 7 9,3 3/3 0,38 0,09 13,57 12,6 1P 27,2 50 7 8 <1 

2/30 2,34 4,7 3!5 0/33 0,21 1,43 4 5!5 3P 0,41 0,14 9,05 6,1 3,4 18,6 49 27 3 1 
2,44 1/34 4/3 3,5 0,73 0,13 1,25 6 3,3 2P 0,11 0,14 5,55 6,2 5,7 17,5 32 50 1 1 
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TABELA 31- Continuação 

Horizontes Amostra seca Composição granulométrica Ataque por 
d = 1,47 

ao ar% (terra fina seca ao ar)% Grau 
H,so.% 

Solo Perfil Prol Argila de Silte Eq Ab03 

Localização n• Lab Calhau Casca- Areia Areia Silte Argila natural flocu- -- umid 
--

Simb 
Pro! 

> 20 lho grossa fina 0,05- <0,002 % I ação Argila si o, AI, O, Fe20J TiO, P20s Fe203 
em 

mm 20-2 2-0,2 0,2-0,05 0,002 mm % 
mm mm mm mm 

782341 A21 2-15 o o o 18 53 29 24 17 1,83 25 14,5 8,2 2,1 0,34 6,14 
A e Ta arg 782342 A22 -30 o o o 17 54 29 26 10 1,86 24 14,4 8,6 2,4 0,33 5,62 
Lat 16•29'S 58 782343 A3 -40 o o o 6 59 35 32 9 1,69 27 18,3 11,3 4,2 0,38 4,21 
Long 56•13'WGr 782344 821 -90 o o o 1 55 44 43 2 1,25 32 21,9 13,6 6,5 0,43 3,28 

782345 822 -140 o o o 8 55 37 36 3 1,49 27 18,5 11,6 5,3 0,41 3,44 

782331 A1 0-12 o o 20 53 18 9 5 44 2,00 9 
SS Tb arenJ 782332 A21 -22 o o 19 53 21 7 6 14 3,00 7 
méd 

59 782333 A22 -28 o o 24 53 18 5 3 40 3,60 5 
Lat 16•30'S 782334 B21pl -39 o o 21 44 22 13 11 15 1,69 10 
Long 56•42'WGr 782335 822 -60 o o 20 41 27 12 11 8 2,25 17 

782336 823 -60+ o 1 29 39 22 10 9 10 2,20 13 

782301 A1 0-15 o o 23 41 28 8 8 o 3,50 
PETa ab 782302 A2 -40 o 1 20 38 30 12 12 o 2,50 5,6 3,0 2,3 0,19 2,04 
arenJméd 

61 782303 81 -70 o o 11 28 36 25 25 o 1,44 14,0 7,3 4,4 0,29 2,60 
Lat 16•36'S 782304 82 -120 o o 4 23 46 27 24 11 1,70 15,3 8,1 5,3 0,34 2,40 
Long 55•56'WGr 782305 83 -140 o 1 4 35 39 22 22 o 1,77 13,2 6,6 5,2 0,30 1,99 

782306 IIC -160 o o 20 52 20 8 7 13 2,50 

Varg 
2312 A Q-30 o o 14 11 35 40 40 o 0,88 37 19,1 11,7 5,1 0,47 3,60 

Lat 16•36'S 62 
Long 56•1 O'WGr 2313 c -70 o o 2 3 35 60 56 7 0,58 35 26,0 18,6 6,0 0,55 4,86 

HLaTbméd 
Lat 16•37'S 63 782207 82 80-110 o 5 6 38 33 23 17 26 1,43 17 11,1 7,6 3,3 0,31 3,62 
Long 55°56'WGr 

HLaTa 782264 A1 0-10 o o 14 26 47 13 12 8 3,62 12 7,1 3,5 1,4 0,24 3,90 
médJarg 

65 
782265 A3 -40 o o 9 15 47 29 25 14 1,62 19 12,7 8,4 3,4 0,37 3,87 

Lat 16•42'S 782266 81 pl -70 o o 3 9 45 43 37 14 1,05 25 19,8 14,6 6,1 0,50 3,76 
Long 56•09'WGr 782267 B2pl -120 o o 3 10 32 55 32 42 0,58 32 26,6 19,6 7,4 0,63 4,15 

A e Ta méd 782307 A1 0-40 o o 2 47 39 12 12 o 3,25 10 6,9 3,0 2,6 0,24 1,80 
Lat 16•42'S 66 782308 C1 -80 o o 1 24 46 29 29 o 1,59 23 14,6 9,1 5,7 0,38 2,51 
Long 56•01'WGr 782309 C2 -100 o o 1 47 35 17 17 o 2,06 18 9,1 5,6 4,5 0,30 1,95 

PE Tb ab arenJ 
méd 

67 
782310 A Q-40 o o 33 42 19 6 6 o 3,17 8 

Lat 16•48'S 782311 B 60-120 o o 18 24 27 31 31 o 0,87 N/D 14,7 7/a 4,2 0,93 2,95 
Long 56•10'WGr 

Pla Tb 782281 A1 0-15 o o 41 43 10 6 5 17 1,66 6 
arenJméd. 

69 
782282 A2 -40 o 2 43 38 16 3 3 o 5,33 4 

La! 17°53'S 782283 B21cnp -60 1 6 28 32 19 21 20 5 0,90 15 10,1 5,6 2,7 0,32 3,25 
Long 55•46'WGr 782284 B22cnp, -140 o 1 34 30 16 20 20 o 0,80 16 9,7 6,6 2,9 0,32 3,57 

782349 A1 0-10 o o 7 57 25 11 8 27 2,27 13 4,5 2,6 1,1 0,17 3,70 
SS Ta méd 782350 A2 -20 o o 4 47 40 9 7 22 4,44 10 3,1 1,6 0,9 0,22 2,80 
Lat 16•55'S 70 782351 821! -35 o o 1 19 45 35 34 3 1,20 23 14,8 9,6 4,9 0,37 3,08. 
Long 56•40'WGr 782352 822! -120 o o 1 38 34 27 27 o 1,20 22 12,6 7,9 3,7 0,32 3,35 

782353 li C -160 o o 58 33 2 7 6 14 0,20 5 2,4 1,5 0,7 0,08 3,34 

HGP ela 782368 A1 0-15 o o o 35 36 29 20 31 1,24 31 14,8 7,8 1,7 0,28 7,22 

médJarg 782369 A3 -35 o o o 28 40 32 29 9 1,25 23 12,7 8,4 2,4 0,33 5,49 

Lat 16•58'S 71 782370 C1 -55 o o o 26 42 32 30 6 1,31 22 13,7 8,9 3,4 0,36 3,99 

Long 56•55'WGr 782371 IIC2 -90 o o o 5 43 52 48 8 0,83 31 22,9 15,4 6,9 0,48 3,50 
782372 IIC3 -110 o o o 7 33 60 59 2 0,55 34 25,1 17,2 3,9 0,46 6,91 
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Lab: SNLCS 

pH (1:2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 

100AI+3 CE 
Eq de c N MO v p Na+ mmhos/ Ki Kr CIN -- Caco, % % % % ppm % ema 

H,O KCIN Ca+ 2 Mg+2 K+ Na• s H+ Al+ 3 T AI+ 3 +S 
25•C % 

3,01 2,59 5,7 4,3 1,56 0,19 2,68 8 5,1 2,3 0,43 0,73 8,56 5,0 o 13,6 63 o 11 5 
2,85 2,42 5,7 4,1 0,68 0,12 1,17 6 4,2 2,3 0,41 0,41 7,32 3,7 0,2 11,2 65 o 8 4 
2,75 2,22 6,0 3,9 0,36 0,06 0,62 6 4,1 3,3 0,21 0,31 7,92 3,3 0,7 11,9 66 9 4 3 
2,74 2,10 6,1 4,1 0,39 0,07 0,67 6 5,5 4,9 0,12 0,29 10,81 3,5 0,2 14,5 74 2 3 2 
2,71 2,10 5,9 4,0 0,32 0,06 0,55 5 5,0 4,5 0,09 0,11 9,70 3,2 0,2 13,1 74 2 5 1 

5,2 4,2 0,96 0,11 1,65 9 1,7 0,5 0,30 0,60 2,9 3,5 o 6,4 45 o 22 9 
8,1 6,5 0,29 0,06 0,50 5 0,9 0,1 0,18 1,34 2,5 o o 2,5 100 o 60 54 1,90 
8,4 6,8 0,10 0,05 0,17 2 0,6 0,11 0,46 1,2 o o 1,2 100 o 25 38 
8,9 7,0 0,17 0,04 0,29 4 0,9 0,9 0,24 1,78 3,8 o o 3,8 100 o 7 47 3,11 
9,1 7,1 0,08 0,04 0,14 2 0,8 0,8 0,11 2,28 4,0 o o 4,0 100 o 1 57 2,00 
8,8 6,5 0,11 0,04 0,19 3 0,7 0,7 0,03 1,41 2,8 o o 2,8 100 o 5 50 2,13 

5,1 4,0 0,40 0,07 0,69 6 0,9 0,23 0,07 1,2 2,2 0,6 4,0 30 33 8 2 
3,17 2,13 5,1 4,0 0,21 0,06 0,36 4 0,5 0,29 0,19 1,0 1,9 0,9 3,8 26 47 2 5 
3,26 2,35 5,6 3,8 0,27 0,08 0,46 3 0,8 4,9 0,86 1,44 8,0 2,3 0,5 10,8 74 6 4 13 0,23 
3,21 2,27 5,3 3,9 0,19 0,06 0,33 3 0,9 7,6 0,82 1,61 10,9 2,1 0,1 13,1 83 1 22 12 0,25 
3,40 2,26 6,1 3,7 0,12 0,05 0,21 2 0,8 5,3 0,55 1,26 7,9 1,9 o 9,8 81 o 3 13 0,24 

5,2 4,2 0,04 0,03 0,07 1 0,4 0,7 0,09 0,07 1,3 0,8 o 2,1 62 o 3 3 

2,78 2,17 5,2 3,8 0,90 0,15 1,55 6 1,7 1,0 0,56 0,06 3,3 5,5 3,2 12,0 28 49 1 1 
2,38 1,97 5,3 3,6 0,49 0,13 0,78 4 1,1 0,2 0,27 0,12 1,7 4,0 9,4 15,1 11 85 1 1 

2,48 1,95 4,3 3,4 0,21 0,04 0,36 5 0,4 0,4 0,18 0,05 0,63 1,7 4,1 6,4 9 87 <1 1 

3,45 2,74 4,8 3,8 0,29 0,07 0,50 4 0,4 0,08 0,03 0,5 2,1 0,7 3,3 15 58 3 1 
2,57 2,04 5,0 3,8 0,30 0,07 0,52 4 0,2 0,06 0,03 0,3 2,5 2,7 5,5 5 90 1 1 
2,31 1,82 5,1 3,7 0,22 0,06 0,38 4 0,2 0,06 0,03 0,3 2,9 5,5 8,7 3 95 1 <1 
2,31 1,86 5,1 3,7 0,20 0,06 0,34 3 0,3 0,08 0,05 0,4 2,8 8,5 11,7 3 96 1 < 1 

3,91 2,52 1;),5 5,5 0,52 0,08 0,90 7 4,8 0,8 0,33 0,09 6,0 1,6 o 7,6 79 o 29 1 
2,73 1,95 8,3 6,7 0,21 0,07 0,36 3 3,6 6,4 0,73 0,63 11,4 o o 11,4 100 o 6 6 
2,76 1,83 8,2 6,6 0,08 0,05 0,14 2 1,9 5,0 0,74 0,27 7,9 o o 7,9 100 o 6 3 

4,6 4,0 0,68 0,10 1,17 7 1,1 0,3 0,21 0,02 1,6 3,0 0,3 4,9 33 16 7 <1 
3,16 2,36 6,2 4,6 0,16 0,07 0,28 2 0,7 4,9 0,72 0,52 6,8 1,1 o 7,9 86 o 4 7 

4,5 4,1 0,41 0,07 0,70 6 0,3 0,07 0,02 0,4 2,1 0,3 2,8 14 43 < 1 1 
4,7 4,3 0,06 0,04 0,10 2 0,2 0,04 0,01 0,3 0,8 o 1,1 27 o <1 1 

3,07 2,34 5,2 4,0 0,07 0,04 0,12 2 0,9 0,7 0,13 0,06 1,8 1,8 1,3 4,9 37 42 < 1 1 
2,50 1,95 4,9 3,9 0,14 0,06 0,24 2 0,5 0,12 0,05 0,7 1,8 2,0 4,5 16 74 < 1 1 

2,94 2,31 5,7 4,4 1,53 0,21 2,64 7 4,9 2,2 3,18 0,07 10,4 1,3 o 11,7 89 o 120 1 
3,29 2,43 7,2 6,2 0,17 0,09 0,76 2 0,8 0,2 0,67 0,13 1,8 o o 1,8 100 o 2 7 
2,62 1,98 8,1 6,8 0,22 0,09 0,38 2 5,2 2,6 0,88 1,00 9,7 o o 9,7 100 o <1 10 1,48 
2,71 2,09 8,8 7,3 0,15 0,07 0,26 2 4,7 3,6 0,02 1,99 10,0 o o 10,0 100 o <1 20 1,64 
2,72 2,09 7,6 6,4 0,06 0,04 0,10 2 1,2 0,3 0,04 0,16 1,7 o o 1,7 100 o 3 9 

3,22 2,83 5,0 4,2 3,43 0,39 5,91 9 6,3 1,7 0,22 0,11 8,3 0,8 0,4 9,5 87 5 23 1 
2,57 2,17 5,6 3,9 1,06 0,11 1,82 10 3,9 1,4 0,08 0,09 5,5 3,0 0,6 9,1 60 10 3 1 
2,62 2,09 5,7 4,1 0,24 0,08 0,41 3 4,1 2,4 0,11 0,08 6,7 2,1 0,2 9,0 74 3 3 1 
2,53 1,97 6,3 4,6 0,20 0,07 0,34 3 7,8 5,2 0,18 0,14 13,3 2,3 o 15,6 85 o 4 1 
2,48 2,17 6,3 4,4 0,37 0,08 0,63 5 10,5 7,2 0,15 0,25 18,1 2,7 o 20,8 87 o 17 1 
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TABELA 31- Continuação 

Horizontes Amostra seca Composição granulométrica Ataque por 
d = 1,47 

ao ar% (terra fina seca ao ar)% Grau 
H,so.% 

Solo Perfil Prol Argila de Silte Eq AI,Q, 

Localização n• Lab Calhau Casca- Areia Areia Silte Argila natural flocu- -- umid --
Simb 

Pro f >20 lho grossa fina 0,05- <0,002 % I ação Argila si o, A!,Q, Fe,Q, TiO, P20s Fe2ÜJ 
em mm 20-2 2-0,2 0,2-0,05 0,002 mm % 

mm mm mm mm 

LE d. 800026 AI 0-22 o 1 3 27 19 51 34 33 0,37 22,2 16,8 19,6 9,5 0,64 3,24 

arg 800027 A3 -30 o 1 3 25 17 55 37 33 0,31 23,7 17,0 20,7 9,5 0,66 3,42 

La! 16•08'S 72 800028 81 -48 o 1 4 24 18 54 42 22 0,33 23,5 16,8 21,5 8,9 0,64 3,79 

Long 54•48'WGr 800029 821 -79 o 1 4 22 19 55 o o 0,35 23,6 17,4 21,1 9,5 0,73 3,48 
800030 822 -140 o 1 3 23 18 56 o o 0,32 24,8 16,9 21,1 9,9 0,71 3,34 

PETbcn 800016 A1cn 0-29 2 63 28 13 25 34 22 35 0,74 24,7 13,7 10,0 8,3 0,44 1,89 
A chern 800017 A3cn -37 3 77 35 16 23 26 22 15 0,88 19,5 12,7 9,5 8,8 0,49 1,69 
méd mcascJ 

73 
800018 81cn -60 3 68 12 11 36 41 16 61 0,88 16,4 11,1 7,6 10,2 0,47 1,17 

arg case 800019 B2tcn -80 o 44 18 11 36 35 33 6 1,03 24,4 20,9 14,6 10,3 0,63 2,22 
La! 16•12'S 800020 83 -97 o 22 13 9 37 41 36 12 0,90 25,6 24,4 17,7 13,4 0,71 2,07 
Long 54•38'WGr 800021 c -118 o 15 11 10 36 43 37 14 0,84 27,2 24,5 17,7 14,0 0,63 1,98 

PETbA 800010 A1 0-27 o 1 27 35 26 12 9 25 2,17 12,1 5,5 4,2 1,4 0,24 4,48 

chern 800011 A3 -39 o 1 27 36 24 13 10 23 1,85 10,5 5,8 4,5 1,4 0,26 5,01 

aren/méd 75 800012 81 -50 o 2 26 32 22 20 17 15 1,10 13,0 8,8 7,3 2,6 0,28 4,39 

Lat 16•19'S 800013 8221 -87 o 1 21 27 20 32 27 16 0,63 18,4 13,8 11,7 4,9 0,37 3,75 

Long 54•35'WGr 800014 823 -108 o 6 21 29 20 30 22 27 0,67 17,2 12,1 10,4 3,5 0,31 4,66 
800015 B3cn -125 2 51 23 27 21 29 24 17 0,72 18,0 12,3 10,9 4,5 0,37 3,80 

PETbab 800022 A1 0-20 o o 20 66 10 4 3 25 2,50 7,3 2,8 1,7 0,6 0,10 4,39 
aren/méd 

77 
800023 A2 -73 o o 21 66 9 4 4 o 2,25 4,2 2,2 1,4 0,8 0,12 2,74 

La! 16•27'S 800024 81 -90 o o 16 48 11 25 25 o 0,44 16,9 11,5 8,7 2,1 0,18 6,51 
Lor\g 54•46'WGr 800025 821 -111 o o 14 47 10 29 28 3 0,34 18,6 13,2 10,8 2,3 0,20 7,35 

PV a Tb plint 800041 A1 0-16 o 2 3 12 59 26 16 38 2,27 29,9 11,3 8,0 3,4 0,39 3,68 

méd/arg 800042 A3 -31 o 2 4 12 57 27 21 22 2,11 26,2 11,3 8,1 4,1 0,39 3,10 

La! 16•29'S 79 800043 81 -61 o 3 4 13 56 27 20 26 2,07 21,7 11,6 8,3 4,8 0,47 2,71 

Long 54•22'WGr 800044 B2tcn -88 o 2 12 4 47 37 30 19 1,27 26,8 13,7 10,5 5,5 0,45 2,99 
800045 83/Cpl -130+ o 1 3 9 45 43 39 9 1,05 24,2 18,0 12,9 6,8 0,53 2,98 

HL a Tb aren/ 782297 A1 0-10 o o 37 31 24 8 8 o 3,00 11 
méd 

80 
782298 A3 -40 o o 31 29 26 14 13 7 1,86 13 6,7 3,7 1,8 0,18 3,21 

La! 16•37'S 782299 B1pl -80 o 1 26 25 30 19 19 o 1,58 14 7,9 5,1 2,0 0,25 4,00 
Long 55•15'WGr 782300 82pl -160 o 1 22 22 33 23 4 83 1,43 8 9,9 6,5 2,9 0,29 3,52 

800046 A1 0-20 o 1 27 26 34 13 6 54 2,62 11,2 5,5 4,2 1,7 0,26 3,89 
PETb méd/ 800047 A3 -33 o o 29 26 27 18 14 22 1,50 12,0 6,7 5,2 2,2 0,28 3,70 
arg 82 800048 81 -46 o o 22 19 26 33 28 15 0,79 16,5 12,0 9,6 4,3 0,38 3,50 
La! 16•43'S 800049 8211 -61 o o 17 15 23 45 39 13 0,51 22,1 17,6 13,9 5,7 0,45 3,83 
Long 54•17'WGr 800050 8221 -95 o o 16 15 24 45 22 51 0,53 23,0 17,4 14,0 5,2 0,43 4,22 

800051 823 -127 o o 19 17 27 37 11 70 0,73 20,0 15,1 12,0 4,6 0,39 4,08 

800052 Ap 0-25 o o 7 6 12 75 35 53 0,16 30,6 22,5 27,5 11,3 1,08 3,82 
LEa marg 800053 A3 -40 o o 5 7 7 81 1 99 0,09 31,1 23,3 28,9 11,4 1,05 3,97 
Lat 16•44'S 83 800054 81 -75 o o 5 6 6 83 o 100 0,07 31,8 24,3 30,8 12,0 1,08 4,03 
Long 54•50'WGr 800055 821 -95 o o 6 5 6 83 o 100 0,07 33,2 24,3 31,1 12,5 1,22 3,90 

800056 822 -160 o o 5 6 9 80 o 100 0,11 20,5 25,0 32,6 12,2 1,20 4,19 

PETbarg 781634 A1 0-20 o 2 15 11 39 35 17 51 1,11 27 13,5 10,5 6,1 0,33 2,70 
La! 16•48'S 86 781635 82 50-70 o 5 7 5 24 64 o 100 0,38 27 24,6 19,8 8,2 0,49 3,78 
Long 54•22'WGr 781636 c 80-90 o 8 4 2 40 54 o 100 0,74 27 27,1 20,3 7,7 0,55 4,14 

LEa méd 781650 A 0-15 o o 45 24 7 24 8 67 0,29 11 7,7 8,0 4,9 0,30 2,56 
La! 16•48'S 87 
Long 54•08'WGr 

781651 B 80-120 o o 41 26 5 28 o 100 0,18 11 9,8 10,7 5,5 0,39 3,05 
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Lab; SNLCS 

pH(1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 

100Al+' CE Eq de c N MO v p Na+ mmhos/ Ki Kr CiN -- eaco, 
% % % % ppm % ema 

H,o KCIN Ca+ 2 Mg+' K+ Na+ s H+ A1+ 3 T Ai+'+S 
25'C % 

1,46 1,11 5,4 4,2 1,25 0,12 2,15 10 1,9 0,6 0,02 0,01 2,5 5,8 0,7 9,0 28 22 1 <1 
1,40 1,10 5,5 4,3 0,93 0,10 1,59 9 1,5 0,6 0,01 0,01 2,1 4,9 0,5 7,5 28 19 1 <1 
1,33 1,05 5,5 4,3 0,70 0,08 1,20 9 1,1 0,2 0,01 0,01 1,3 4,0 0,6 5,9 22 32 <1 < 1 
1,40 1,09 5,6 4,5 0,44 0,05 0,75 9 1,0 0,2 0,01 0,01 1,2 3,1 0,2 4,5 27 14 <1 <1 
1,36 1,05 5,8 4,7 0,27 0,03 0,46 9 0,3 0,10 0,01 0,4 2,5 0,1 3,0 13 20 <1 <1 

2,33 1,52 6,5 5,6 2,35 0,22 4,04 11 10,7 2,0 0,37 0,01 13,1 3,9 o 17,0 77 o 23 <1 
2,27 1,43 6,6 5,6 0,79 0,09 1,35 9 4,1 1,3 0,29 0,01 5,7 2,1 o 7,8 73 o 3 <1 
2,48 1,34 6,8 5,6 0,41 0,05 0,70 8 2,3 0,9 0,23 0,01 3,4 1,4 o 4,8 71 o 2 < 1 
2,43 1,68 6,4 5,2 0,26 0{)7 0,44 4 3,0 1,8 0,35 0,01 5,2 1,6 o 6,8 76 o 1 <1 
2,34 1,58 5,9 4,3 0,16 0{)6 0,27 3 2,8 1,6 0,20 0,01 4,6 1,8 0,4 6,8 68 8 2 <1 
2,35 1,56 5,7 3,9 0,22 0,06 0,37 4 1,7 1,4 0,13 0,01 3,2 2{) 1,5 6,7 48 32 2 < 1 

2,23 1,83 6,3 5,4 0,61 0,07 1,04 9 3,7 1,1 0,10 0,01 4,9 1,5 o 6,4 77 o 1 < 1 
2,19 1,83 6,4 5,4 0,30 0,05 0,51 6 3,3 0,2 0,09 0,01 3,6 1,2 o 4,8 75 o 1 < 1 
2,05 1,67 6,4 5,4 0,33 0,05 0,56 7 3,9 0,5 0,11 0,01 4,5 1,2 o 5,7 79 o 1 <1 
2,01 1,58 6,4 5,0 0,28 0,06 0,48 5 4,0 1,3 0,09 0,01 5,4 1,6 o 7,0 77 o 1 < 1 
1,98 1,63 6,4 5,0 0,18 0,05 0,30 4 3,5 1,0 0,09 0,01 4,6 1,3 o 5,9 78 o 1 < 1 
1,92 1,52 6,5 5,3 0,23 0,04 0,39 6 3,2 1,1 0,09 0,01 4,4 1{) o 5,4 81 o 2 <1 

2,80 2,28 6,4 5,4 0,79 0,07 1,35 11 4,2 0,6 0,13 0,01 4,9 1,9 o 6,8 72 o 125 < 1 
2,68 1,96 6,3 4,8 0,12 0,04 0,20 3 0,9 0,02 0,01 0,9 0,5 o 1,4 64 o 17 1 
2,25 1,95 5,8 4,3 0,26 0,05 0,44 5 2,8 0,2 0,22 0,01 3,2 1,5 0,2 4,9 65 6 5 <1 
2,08 1,83 5,8 4,2 0,22 0,04 0,37 6 3,2 0,3 0,13 0,01 3,6 1,5 0,2 5,3 68 5 1 <1 

2,40 1,89 4,6 3,9 2,12 0,22 3,64 10 3,0 2,0 0,23 0,01 5,2 13,3 3,0 21,5 24 37 2 <1 
2,37 1,78 4,8 3,9 1,89 0,21 3,25 9 1,8 1,0 0,13 0,01 2,9 10,1 3,2 16,2 18 52 1 <1 
2,37 1,74 5,0 4,0 0,79 0,10 1,35 8 1,0 1,7 0,10 0,02 2,8 4,9 2,2 9,9 28 44 1 <1 
2,22 1,66 5,3 4,0 0,47 0,08 0,80 6 1,1 2,5 0,07 0,08 3,8 3{) 2,5 9,3 41 40 <1 <1 
2,37 1,78 5,7 3,9 0,30 0,08 0,51 4 1,0 3,5 0,08 0,21 4,8 2,8 3,0 10,6 45 38 <1 <1 

5,3 4,3 0,61 0,08 1,05 8 0,7 0,85 0,30 1,9 2,0 0,2 4,1 46 10 4 8 
3,08 2,35 4,8 3,8 0,37 0,07 0,64 5 0,2 0,04 0,03 0,3 2,0 2,3 4,6 7 88 1 1 
2,63 2,11 4,8 3,8 0,34 0,06 0,59 6 0,7 0,7 0,03 0,02 1,5 2,1 2,9 6,5 23 66 1 1 
2,59 2,02 4,8 3,9 0,15 0,05 0,26 3 0,1 0,03 0,01 0,1 1,8 4,6 6,5 2 98 1 1 

2,23 1,77 5,7 4,9 0,53 0,06 0,91 9 2,3 0,2 0,13 0,01 2,6 1,6 o 4,2 62 o 1 <1 
2,19 1,72 5,9 4,8 0,39 0,05 0,67 8 2,2 0,3 0,12 0,01 2,6 1,3 o 3,9 67 o < 1 <1 
2,13 1,65 5,8 4,7 0,33 0,05 0,56 7 3,0 0,6 0,22 0,01 3,8 1,4 o 5,2 73 o <1 <1 
2,15 1,71 5,9 4,6 0,31 0,06 0,53 5 3,1 0,9 0,37 0,01 4,4 2,0 0,1 6,5 68 2 <1 <1 
2,11 1,71 5,5 4,0 0,26 0,07 0,44 4 1,5 0,8 0,30 0,01 2,6 2,1 1,2 5,9 44 32 1 <1 
2,14 1,72 5,2 3,9 0,18 0,05 0,30 4 0,9 0,20 0,01 1,1 1,6 2,2 4,9 22 67 <1 <1 

1,39 1,10 4,3 4,1 1,66 0,15 2,85 11 0,2 0,09 0,01 0,3 7,3 1,5 9,1 3 83 1 <1 
1,37 1,10 4,5 4,3 1,13 0,09 1,94 3 0,2 0,02 0,01 0,2 5,9 0,9 7,0 3 82 <1 <1 
1,34 1,07 4,5 4,4 0,72 0,07 1,23 10 0,2 0,03 0,01 0,2 4,0 0,4 4,6 4 67 <1 <1 
1,33 1,06 4,7 4,7 0,62 0,06 1,06 10 0,2 0,03 0,01 0,2 3,2 0,2 3,6 6 50 <1 <1 
1,30 1,05 5,3 5,3 0,32 0,04 0,55 8 0,2 0,01 0,01 0,2 2,2 o 2,4 8 o <1 <1 

2,19 1,60 5,9 4,8 2,94 0,34 5,07 9 7,2 5,5 0,77 0,03 13,5 6,0 o 19,5 69 o 8 <1 
2,11 1,67 5,1 3,5 0,32 0,15 0,52 2 1,4 6,5 0,17 0,04 8,1 1,7 3,8 13,6 60 32 4 <1 
2,27 1,83 4,8 3,4 0,17 0,09 0,29 2 1,7 11,6 0,18 0,16 13,6 2,0 2,5 18,1 75 16 2 1 

1,64 1,18 4,9 3,9 1,20 0,11 2,07 11 0,1 0,08 0,01 0,2 3,6 1,4 5,2 4 88 2 <1 
1,56 1,17 5,5 4,2 0,30 0,06 0,52 5 0,1 0,01 0,01 0,1 1,4 0,4 1,9 5 80 1 1 
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TABELA 3 I -Continuação 

Horizontes Amostra seca Composição granulométrica Ataque por 
d = 1,47 ao ar% (terra fina seca ao ar)% Grau 

H,so.% 

Solo Perfil Prot Argila de Silte Eq 
A!,Q, 

Casca- Areia Areia Silte --
Localização n' Lab Prot Calhau 

lho fina 0,05-
Argila natural tlocu- -- umid Fe203 Símb > 20 grossa <0,002 % I ação Argila sio, AI,Q, Fe,o, TiO, p,Q, 

em 20-2 2-0.2 0.2-0,05 0,002 mm mm % mm mm mm mm 

AO a 782273 A 0-30 o o 42 45 7 6 6 o 1,17 5 
Lat 16'57'S 89 782274 B 140-160 o o 41 38 10 11 6 45 0,91 8 
Long 55'09'WGr 

*Re e Tb aren 782198 A ü-60 o o 63 30 4 3 2 33 1,33 4 Lat 17'02'S 90 
Long 57'57'WGr 

782199 c 80-140 o o 59 34 3 4 1 75 0,75 1 

*HGP e Ta 
782195 A ü-20 o o 5 26 17 16 6 3,06 18 9,7 4,1 1,3 0,49 4,96 arg 52 

Lat 17'10'S 
91 782196 C1 -100 o o 13 11 27 59 59 o 0,46 35 25,1 16,7 4,0 0,65 6,55 

Long 58'08'WGr 782197 C2 -150 o o 17 46 13 21 21 13 0,54 18 9,8 5,8 2,1 0,33 4,34 

790142 A1 0-2 o o 1 2 53 44 38 14 1,20 39 20,6 12,5 3,8 0,41 5,15 

HCeTb 790143 AB -14 o o 1 1 51 47 41 13 1,09 33 21,9 13,5 3.2 0,44 6,62 

arg 790144 821 -48 o o 1 1 35 63 58 8 0,56 32 27,2 18,3 5,8 0,59 4,94 

Lat 17'11'S 92 790145 822 -62 o o 1 15 40 44 37 16 0,91 26 17,7 12,8 6,9 0,42 2,91 

Long 57'02'WGr 790146 831 -100 o o 1 19 37 43 36 16 0,86 25 16,9 13,0 9,6 0,41 2,13 
790147 832 -140 o o 1 19 34 46 42 9 0,74 25 20,3 14,9 6,2 0,44 3,77 
790148 833/C -170+ o o 1 6 30 63 58 8 0,48 32 26,2 17,1 6,3 0,47 4,30 

0111 A1 Q-10 o o 2 15 48 35 24 31 1,37 31 16,6 9,5 2,3 0,43 6,47 
HLa Tb 0112 A2 -25 o o 1 11 49 39 32 18 1,26 29 16,9 12,3 3,4 0,46 5,66 
arg 94 0113 B21pl -50 o o 1 3 40 56 47 16 0,71 32 23,4 18,2 6,3 0,57 4,53 
Lat 17'26'S 0114 B22pl -80 o o 1 2 45 52 47 10 0,87 30 24,1 18,0 6,3 0,60 4,48 
Long 57'02'WGr 0115 B23pl -140 o o 1 1 39 59 54 8 0,66 33 27,2 19,2 5,7 0,58 5.29 

0116 83 -170 o o 1 1 37 61 57 7 0,61 34 26,0 18,1 6,8 0,52 4,18 

PL d Tb 780154 A1 Q-20 o o 13 72 9 6 3 50 1,50 9 

aren /méd 780155 A2 -55 o o 12 78 9 1 1 o 9,00 2 

Lat 17'53'S 95 780156 81 -63 o o 10 69 12 9 9 o 1,33 6 

Long 57'07'WGr 780157 821 -130 o o 9 57 8 26 23 12 0,31 15 
780158 822 -160 o o 7 54 14 25 22 12 0,56 15 

782154 A1 0-5 o o 1 41 31 27 20 26 1,15 24 12,3 6,9 1,7 0,25 6,33 
782155 A2 -15 o o 1 59 30 10 9 10 3,00 9 4,0 2,3 1,5 0,17 2,39 
782156 81 -30 o 2 1 14 52 33 30 9 1,58 22 14,2 9,8 5,6 0,41 2,75 

*PL e Ta 782157 821 -45 o 1 4 1 49 43 36 16 1,14 25 19,5 13,6 7,1 0,43 3,00 
médJarg 

96 782158 822 -95 o o 4 11 49 45 44 2 0,89 27 18,8 12,9 4,0 0,44 5,06 
Lat 17'04'S 782159 IIAb -102 o o 6 29 38 27 27 o 1 ,41 19 11,5 6,7 3,3 0,32 3,19 
Long 56'39'WGr 782160 IIA2 -120 o o 8 48 34 10 10 o 3,40 9 4,2 2,3 1,1 0,18 3.26 

782161 11821 -160 o o 3 25 35 37 36 3 0,95 22 14,9 11,0 4,0 0,45 4,31 
782162 11822 -210 0- o 1 18 46 35 34 3 1,31 24 15,8 11,8 7,9 0,40 2,34 
782163 1183/C -250 o o 5 58 21 16 15 6 1,31 13 6,5 4,6 3,0 0,25 2,40 

782246 A1 0-10 o o 3 13 53 31 26 16 0,71 35 16,3 8,8 3,1 0,36 4,45 
782247 A3 -30 o o o 53 6 41 37 10 0,15 30 19,6 11,1 4,6 0,48 3,78 

PETa 782248 81 -50 o o o 3 33 64 60 6 0,52 36 27,6 19,1 7,5 0,64 3,99 
arg 

98 782249 82 -85 o o 2 10 38 50 44 12 0,76 33 22,5 15,2 8,4 0,57 2,84 
Lat 17'08'S 782250 IIC1 -105 o o 1 2 80 17 15 12 4,71 16 8,5 4,7 4.2 0,30 1,75 
Long 56'21 'WGr 782251 IIIC2 -150 o o 1 7 62 30 27 10 2,07 26 16,0 10,2 7,5 0,45 2,13 

782252 IIIC3 -165 o o o 2 39 59 57 3 -0,66 35 26,6 18,1 6,1 0,64 4,66 
782253 IIIC4 -180 o o o 3 47 50 45 10 0,94 36 23,4 15,5 7,8 0,56 3,11 
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Lab:SNLCS 

pH (1:2,5) Complexo sortivo mEJ100g 

100AJ+3 CE Eq de 
Ki Kr c N MO 

CIN 
v --

p Na+ mmhos/ 
CaCO> 

% % % % ppm % ema 
l·hO KCIN Ca+ 2 Mg+z K• Na• s H+ Al+3 T AI• 3 +S 

25'C % 

5,0 4,2 0,40 0,06 0,68 7 0,7 0,07 0,02 0,8 2,5 0,3 3,6 22 27 39 1 
4,8 4,1 0,08 0,04 0,13 2 0,2 0,05 0,01 0,3 1,3 0,7 2,3 13 70 1 < 1 

7,1 6,7 0,79 0,06 1,36 13 4,2 0,1 0,19 0,05 4,5 0,7 o 5,2 87 o 7 1 
6,4 5,6 0,05 0,04 0,08 1 0,3 0,04 0,03 0,4 0,1 o 0,5 80 o 1 6 

4,02 3,35 6,0 4,9 0,80 0,08 1,37 10 2,8 1,5 1,22 0,13 5,7 2,0 o 7,7 74 o 1 2 
2,56 2,22 7,1 5,3 0,10 0,05 0,17 2 13,2 8,5 0,14 0,85 22,7 1,1 o 23,8 95 o <1 4 
2,87 2,33 6,4 4,9 0,03 0,03 0,05 1 5,3 3,0 0,08 0,31 8,7 0,8 o 9,5 92 o 1 3 

2,80 2,35 5,5 4,5 4,06 0,37 7,00 11 8,4 2,0 0,57 0,09 11,1 7,8 0,2 19,1 58 2 4 < 1 
2,76 2,40 5,4 4,2 1,83 0,27 3,15 7 8,0 2,3 0,17 0,09 10,6 6,3 0.4 17,3 61 4 1 1 
2,53 2,10 5,6 3,9 0,50 0,13 0,86 4 6,3 2,8 0,10 0,10 9,3 3,3 2,0 14,6 64 18 1 1 
2,35 1,75 5,6 4,0 0,33 0,09 0,57 4 3,4 1,6 0,07 0,08 5,2 2,9 1,9 10,0 52 27 1 1 
2,21 1,50 5,8 4,2 0,22 0,08 0,38 3 3,1 1,2 0,05 0,08 4,4 2,5 0,9 7,8 56 17 2 1 
2,32 1,83 5,8 4,0 0,16 0,07 0,28 2 3,7 1,8 0,06 0,09 5,7 2,1 1,6 9,4 61 22 2 1 
2,61 2,11 . 5,8 3,7 0,15 0,06 0,26 3 7,6 4,8 0,09 0,14 12,6 2,8 3,3 18,7 67 21 2 1 

2,97 2,57 5,1 4,1 2,40 0,19 4,14 13 3,3 0,6 0,19 0,08 4,2 8,8 1,2 14,3 29 24 16 1 
2,34 1,99 5,0 3,9 0,93 0,12 1,60 8 1,7 0,1 0,08 0,07 2,0 3,8 2,7 8,5 24 57 2 1 
2,19 1,79 5,6 3,9 0,46 0,09 0,80 6 1,2 0,2 0,06 0,06 1,5 3,1 5,1 9,7 15 77 1 1 
2,28 1,86 5,7 3,9 0,28 0,09 0.40 3 2,3 0,7 0,07 0,13 3,2 2,6 5,1 10,9 29 61 1 1 
2,41 2,03 6,1 3,9 0,18 0,08 0,31 2 4,8 3,7 0,10 0,21 8,8 2.4 4,3 15,5 57 33 1 1 
2,44 1,97 6,2 4,0 0,10 0,05 0,20 2 6,8 6,1 0,13 0,23 13,3 2,6 0,8 16,7 80 6 1 1 

4,6 4,1 0,70 0,11 1,21 6 0,6 0,08 0,03 0,7 2,5 0,3 3,5 20 30 9 1 
5,6 4,7 0,05 0,05 0,09 1 0,1 0,03 0,01 0,1 0,2 o 0,3 33 o 1 3 
5,6 4,3 0,11 0,05 0,19 2 0,5 0,13 0,03 0,7 0,7 0,2 1,6 44 22 1 2 
5,9 4,0 0,13 0,06 0,21 2 1,8 0,1 0,31 0,11 2,3 1,6 0,7 4,6 50 23 2 2 
6,0 4,3 0,09 0,05 0,15 2 2,9 0,4 0,35 0,19 3,8 1.4 0,2 5,4 70 5 4 4 

3,03 2,62 5,5 4.7 2,91 0,42 5,01 7 8,7 2,5 0,52 0,08 11,8 6,7 o 18,5 64 o 13 1 
296 2,09 5,3 4,1 0,81 0,12 1,39 7 1,6 0,5 1,11 0,06 2,3 2,1 0,3 4,7 49 12 3 1 
2,46 1,81 6,0 4,9 0,53 0,10 0,91 5 4,9 2,2 0,09 0,15 7,3 1,8 o 9,1 80 o 1 2 
2.44 1,83 6,8 5,5 0,39 0,08 0,67 5 7,6 3,5 0,10 0,28 11,5 1,0 o 12,5 92 o 1 2 
2,48 2,07 6,2 4,6 0,41 0,12 0,70 3 7,6 5,0 0,11 0.41 13,1 1,9 o 15,0 87 o 1 3 
2,92 2,22 6,0 4,3 0,37 0,11 0,63 3 4,3 1,7 0,08 0,30 6,4 2,0 o 8,4 76 o 1 4 
3,11 2,38 6,1 4,3 0,10 0,05 0,17 2 0,9 1,0 0,06 0,10 2,1 0,5 0,2 2,8 75 9 1 4 
2,30 1,87 5,8 4,0 0,16 0,06 0,27 3 2,8 2,4 0,14 0,22 5,6 1,4 0,3 7,3 77 5 1 3 
2,28 1,59 5,9 4,0 0,16 0,06 0,27 3 2,7 3,2 0,14 0,31 6,4 1,7 0,3 8,4 76 4 1 4 
2,40 1,69 5,3 3,8 0,10 0,02 0,17 5 1,2 1,0 0,11 0,14 2,5 1,1 0,6 4,2 60 19 3 4 

3,15 2,57 6,4 5,8 4,23 0,47 7,29 9 15,9 6,0 0,75 0,04 22,7 3,9 o 26,6 85 o 33 <1 
3,00 2,37 5,6 4,5 1,08 0,17 1,86 6 7.4 3,1 0,57 0,03 11,1 4,3 o 15,4 72 o 9 <1 
2.46 1,96 5,8 4,3 0,53 0,13 0,91 4 7,4 4,7 2,21 0,04 14.4 3,9 0,1 18,4 78 1 8 <1 
2,52 1,86 5,6 4,1 0,37 0,09 0,63 4 5,0 3,6 1,63 0,03 10,3 3,6- 0,5 14,4 72 5 6 < 1 
3,07 1,96 6,4 4,9 0,22 0,06 0,37 4 2,6 1,4 0,78 0,02 4,8 1,7 o 6,5 74 o 11 <1 
2,67 1,82 6,1 4,4 0,21 0,06 0,36 4 4,2 2,4 0,96 0,03 8,6 2,7 o 11,3 76 o 7 <1 
2,50 2,06 5,5 3,8 0,26 0,09 0,44 3 6,1 5,2 0,96 0,04 12,3 3,6 1,5 17,4 71 11 4 <1 
2,57 1,94 5,1 3,8 0,23 0,09 0,39 3 5,5 4,7 0,65 0,04 10,9 3,8 1,1 15,8 69 9 6 <1 
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TABELA 31- Continuação 

Horizontes Amostra seca Composição granulométrica Ataque por 
d = 1,47 

ao ar% (terra fina seca ao ar)% Grau 
H,so.% 

Perfil Prol Argila de Silte Eq 
AI,Q, 

Solo Casca- Areia Areia Silte --
Localização no Lab Prol Calhau 

lho fina 0,05-
Argila natural flocu- -- umid Fe203 

Símb > 20 grossa < 0,002 % I ação Argila Si o, AI,Q, Fe203 TiO, P20s 
em mm 20-2 2-0.2 0,2-0,05 0,002 mm % 

mm mm mm mm 

HGP d Ta 782293 A1 D-10 o o 3 8 38 51 23 55 0,75 45' 28,1 14,6 4,1 0,43 5,59 
arg 99 

782294 AC -30 o o o o 37 63 54 14 0,59 42 27,8 18,9 6,1 0,57 4,86 
Lat 17°16'S 782295 C1 -75 o o o 3 38 49 48 2 0,98 36 21,8 15,6 8,0 0,55 3,06 
Long 56°21 'WGr 782296 C2 -140 o o 14 12 34 40 37 8 0,85 32 18,8 13,2 2,9 0,38 7,15 

PL d Tb 
méd 100 

782314 A1 Q-30 o o 23 31 28 18 12 33 1,56 20 12,8 5,6 1,2 0,21 7,32 
Lat 17°16'S 782315 82 7D-150 o o 26 31 19 24 22 6 0,79 17 10,9 7,2 3,3 0,33 3,43 
Long 55°39'WG r 

782463 A1 D-30 o 1 5 28 24 43 21 51 0,56 26 18,9 15,3 3,6 0,49 6,67 
HLa Tb 782464 A2 -50 o o 8 51 16 25 5 80 0,64 14 11,0 8,7 2,3 0,35 5,92 
méd 

101 782465 81pl -70 o o 9 52 13 26 1 96 0,50 14 11,0 8,5 2,9 0,39 4,60 
Lat 17°18'S 782466 821pl -100 o o 8 50 16 26 1 96 0,62 17 11,7 9,1 2,9 0,42 4,93 
Long 55°57'WGr 782467 B22pl -140 o 10 13 53 15 19 1 95 0,79 15 8,9 6,9 4,0 0,32 2,70 

782468 c -170 o o 25 64 3 8 1 88 0,38 7 

*HLdTbab 780410 A11 Q-20 o o 14 78 1 7 2 71 0,14 4 2,2 1,1 0,3 0,10 5,68 

arenJméd 
780411 A12 -50 o o 13 78 2 7 2 71 0,29 3 1,7 1,1 0,3 0,13 5,68 

105 780412 A2 -75 o o 13 79 4 4 2 50 1,00 3 1,0 0,6 0,1 0,12 9,83 
Lat 17°38'S 780413 81pl -90 o o 12 63 5 20 18 10 0,25 12 7,5 5,5 1,3 0,31 6,65 
Long 56°45'WGr 780414 B2pl -135 o o 11 59 6 24 16 33 0,25 16 9,7 7,3 1,8 0,32 6,34 

780404 A1 0-15 o o 20 69 9 2 1 50 4,50 2 0,7 0,2 0,3 0,13 1,05 
*SS Tb 780405 A2 -42 o o 18 71 9 2 1 50 4,50 1 0,5 0,1 0,3 0,13 0,53 
arenjméd 

106 780406 81 -65 o o 13 62 12 13 13 o 0,92 3 5,7 3,7 1,3 0,27 4,48 
Lat 17°39'S 780407 821 -110 o o 14 64 10 12 11 o 0,83 12 5,0 3,5 0,9 0,28 6,13 
Long 56°55'WGr 780408 822 -170 o 2 11 62 11 16 16 o 0,69 18 6,8 4,9 1,4 0,31 5,45 

780409 83 -280 o o 6 74 7 13 13 o 0,54 11 5,5 3,3 1,6 0,27 3,24 

782458 A1 D-25 o o 23 67 6 4 1 25 1,50 2 
HParen 782459 A2 -70 o 1 25 62 11 12 1 50 5,50 5 
Lat 17°44'S 107 782460 Bir -110 o 13 27 63 5 5 2 60 1,00 6 
Long 55°37'WGr 782461 83 -130 o 2 18 65 8 9 7 22 0,89 15 

782462 Ccn -150, o 5 18 66 7 9 7 22 0,78 8 

AQdsol 782454 A1 D-20 o o 66 30 2 2 1 50 1,00 4 

Lat 17°54'S 108 782455 C1 -60 o o 57 40 1 2 1 50 0,50 2 

Long 55°29'WGr 
782456 C2 -120 o o 57 40 1 2 1 50 0,50 1 
782457 C3 -120 o o 47 49 2 2 1 50 0,50 3 

AO a 
800077 A D-30 o o 100 1,0 1,1 0,2 0,06 8,31 

Lat 17°06'S 110 o 74 23 2 1 2,00 2 

Long 54°48'WGr 800078 c 60-120 o o 58 36 2 4 2 50 0,50 2 1,7 1,7 0,3 0,08 8,79 

AO a 
781666 A D-20 o o 59 29 5 7 5 29 0,71 4 2,8 1,6 3,0 0,11 0,84 

Lat 17°06'S 111 
Long 54°28'WGr 781667 c 4D-120 o o 62 26 4 8 6 25 0,50 5 3,7 2,1 3,6 0,31 0,92 

R a méd 800099 A1 D-15 6 46 26 36 21 17 13 24 1,24 11 6,7 4,9 1,5 0,19 5,11 
Lat 17°09'S 112 800100 A3 -25 1 8 24 33 24 19 16 16 1,26 13 7,4 5,9 1,5 0,18 6,15 
Long 54°08'WGr 800101 c -45 o 3 20 27 31 22 19 14 1,41 16 9,4 7,2 1,8 0,24 6,25 

CeTb 781660 A3 D-10 o 10 37 37 10 16 11 31 0,63 9 6,8 6,2 2,0 0,18 4,86 

méd 113 781661 8 -40 o 33 39 36 9 16 9 4<\. 0,56 8 7,5 6,3 1,9 0,17 5,19 

Lat 17°10'S 781662 c -55 o 49 37 32 11 20 12 40 0,55 10 7,9 7,2 2,0 0,16 5,65 

Long 54°12'WGr 
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Lab: SNLCS 

pH (1:2,5) Complexo sortivo mE)100g 

100Ai•' 
CE Eq de 

Ki Kr 
c N MO 

C/N 
v -- p Na• mmhos/ caco, 

% % % % ppm % ema 
H,O KCIN Ca+ 2 Mg+2 K+ Na+ s H+ Al+3 T 

Al+J+S 
25'C % 

3,27 2,78 4,7 3,9 2,99 0;27 5,15 11 4,5 3,0 0,63 0,06 8,2 12,5 3,1 23,8 34 27 "'1 < 1 
2,50 2,07 5,1 3,9 1,36 0,20 2,34 7 5,0 4,1 0,61 0,06 9,8 7,9 2,4 20,1 49 20 <1 <1 
2,38 1,79 5,3 3,8 0,46 0,11 0,79 4 2,1 1,2 0,32 0,04 3,7 4,2 5,6 13,5 27 60 <1 < 1 
2,42 2,12 5,5 4,0 1,23 0,20 2,12 6 2,9 1,8 0,42 0,05 5,2 9,0 2,4 16,6 31 32 38 <1 

3,89 3,42 4,8 3,9 2,30 0,28 3,97 8 0,7 0,27 o,oa 1,0 10,1 2,8 13,9 7 74 28 <1 
2,57 1,99 5,2 3,7 0,09 0,07 0,16 1 1,0 0,8 0,14 0,03 2,0 1,9 1,4 5,3 38 ~1 10 1 

2,10 1,83 5,0 4,0 1,13 0,16 1,95 7 0,5 0,14 0,04 0,7 5,1 3,8 9,6 7 84 3 <1 
2,15 1,84 5,0 4,0 0,35 0,06 0,60 6 0,2 0,08 0,03 0,3 2,0 2,3 4,6 7 88 2 1 
2,20 1,81 5,1 3,9 0,17 0,03 0,30 6 0,2 0,04 0,03 0,3 2,0 2,3 4,6 7 88 1 1 
2,19 1,82 5,2 4,0 0,11 0,03 0,19 4 0,2 0,04 0,03 0,3 1,7 2,7 4,7 6 90 1 1 
2,19 1,60 5,3 4,0 0,07 0,02 0,12 4 0,3 0,04 0,03 0,4 1,3 1,8 3,5 11 82 1 1 

5,4 4,2 0,01 0,02 0,17 1 0,1 0,02 0,02 0,1 0,8 0,3 1,2 8 75 3 2 

3,40 2,89 4,1 3,9 0,19 0,05 0,33 4 0,6 0,06 0,05 0,7 0,5 0,6 1,8 39 46 7 3 
2,62 2,23 4,6 4,1 0,14 0,05 0,24 3 0,5 0,03 0,02 0,6 0,2 0,6 1,4 43 50 1 1 
2,83 2,57 4,6 4,3 0,07 0,04 0,12 2 0,3 0,02 0,01 0,3 0,1 0,2 0,6 50 40 <1 2 
2,32 2,02 4,8 3,9 0,09 0,04 0,14 2 0,7 0,10 0,04 0,8 0,3 1,7 2,8 29 68 1 1 
2,26 1,95 5,2 4,0 0,13 0,04 0,22 3 0,9 0,7 0,11 0,06 1,8 0,7 1,4 3,9 46 44 1 2 

5,85 3,00 6,4 4,8 0,06 0,02 0,10 3 0,3 0,16 0,01 0,9 0,2 o 0,7 71 o 2 1 
8,30 2,86 8,8 7,2 0,02 0,02 0,03 1 0,2 0,06 0,12 0,4 o o 0,4 100 o 1 3 
2,62 2,14 9,6 7,6 0,02 0,02 0,03 1 0,4 0,35 0,76 1,5 o o 1,5 100 o 55 51 2,59 
2,43 2,09 9,8 8,7 0,01 0,01 0,01 1 0,7 0,36 0,79 1,9 o o Ul 100 o 36 42 4,66 
2,36 1,99 9,9 8,8 0,01 0,01 0,01 1 0,5 0,43 0,86 1,8 o o 1,8 100 o 20 48 5,45 
2,83 2,16 10,0 8,7 0,01 0,01 0,01 1 0,3 0,42 0,77 1,5 o o 1,5 100 o 16 51 2,67 

5,0 4,3 0,64 0,08 1,10 8 0,3 0,09 0,04 0,4 1,7 0,2 2,3 17 33 3 2 
6,2 5,8 0,02 0,02 0,03 1 0,1 0,04 0,02 0,2 0,1 o 0,3 67 o 1 7 
5,8 5,2 0,01 0,0_2 0,01 1 0,1 0,04 0,04 0,2 0,3 o 0,5 40 o 1 8 
5,3 4,0 0,01 0,02 0,01 1 0,5 0,10 0,03 0,6 0,7 0,2 1,3 46 25 1 2 
5,1 3,8 0,02 0,02 0,03 1 0,7 0,13 0,03 0,9 0,9 0,4 2,2 41 31 4 1 

4,5 4,4 0,50 0,08 0,86 6 0,1 0,04 0,03 0,2 1,6 0,1 1,9 11 33 2 5 
5,0 4,5 0,09 0,05 0,16 2 0,1 0,02 0,02 1),1 0,5 o 0,6 17 o 1 3 
5,4 4,7 0,01 0,03 0,01 <1 0,1 0,02 0,02 0,1 0,2 o 0,3 33 o 1 7 
5,2 4,4 0,01 0,02 0,01 1 0,1 0,03 0,02 0,2 0,2 o 0,4 50 o 1 5 

1,55 1,38 4,7 4,3 0,14 0,04 0,24 4 0,1 0,01 0,01 0,1 0,5 0,3 0,9 11 75 1 1 
1,69 1,52 4,8 4,3 0,11 0,03 0,19 4 0,1 0,01 0,01 0,1 0,3 0,3 0,7 14 75 1 1 

2,97 1,35 5,1 4,0 0,42 0,07 0,72 6 0,1 0,06 0,02 0,2 0,6 1,0 1,8 11 75 1 1 
3,00 1,43 5,2 4,1 0,24 0,05 0,36 5 0,1 0,03 0,02 0,2 0,5 0,8 1,5 13 71 1 1 

2,33 1,95 4,9 4,0 0,39 0,05 0,67 8 0,4 0,12 0,01 0,5 1,6 0,9 3,0 17 64 1 <1 
2,13 1,83 5,0 3,9 0,32 0,05 0,55 6 0,3 0,07 0,01 0,4 1,5 1,2 3,1 13 75 1 <1 
2,22 1,91 5,1 4,0 0,23 0,05 0,40 5 0,4 0,10 0,01 0,5 1,4 1,2 3,1 16 71 1 <1 

1,85 1,55 5,1 4,0 0,57 0,08 0,98 7 0,1 0,06 0,02 0,2 1,4 0,6 2,2 9 75 1 1 
2,0;! 1,70 5,1 4,0 0,48 0,07 0,83 7 0,1 0,05 0,02 0,2 1,2 0,6 2,0 10 75 1 1 
1,87 1,58 5,2 4,1 0,40 0,07 0,69 6 0,1 0,03 0,02 0,2 1,1 0,5 1,8 11 71 1 1 
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TA8ELA31- Continuação 

Horizontes Amostra seca Composição granulométrica Ataque por 
d= 1,47 

ao ar% (terra fina seca ao ar)% Grau 
HzSO.% 

Solo Perfil Prol Argila de Silte Eq Alz0> 

Localização no Lab Calhau Casca- Areia Areia Silte Argila natural flocu- -- umid 
--

Símb. 
Prol 

>20 lho grossa tina 0,05- <0,002 % I ação Argila si o, Alz03 FezO> TiOz p,Q, Fez0> 
em 20-2 2-0,2 0,2-(),05 0,002 mm mm % 

mm mm mm mm 

800094 AI Q-20 o o 32 56 4 8 3 63 0,50 6 3,4 2,4 0,4 0,06 9,40 
LV a méd 800095 A3 -38 o o 29 54 6 11 6 45 0,55 8 4,6 4,0 0,5 0,08 12,65 
Lat 17'11'8 114 800096 81 -64 o o 28 53 8 11 8 27 0,73 8 5,8 4,7 0,5 0,10 14,87 
Long 54°07'WGr 800097 821 -110 o o 27 52 8 13 10 23 0,62 9 6,3 5,2 0,7 0,10 11,59 

800098 822 -180 o o 28 49 9 14 1 93 0,64 14 6,9 5,3 0,8 0,12 10,40 

800089 A1 Q-15 o o 17 61 10 12 8 33 0,83 8 4,7 4,0 1,4 0,16 4,45 
LEa méd 800090 A3 -36 o o 17 52 14 17 15 12 0,82 10 6,8 5,5 1,8 0,20 4,77 
Lat 17°12'8 115 800091 81 -60 o o 15 49 17 19 14 26 0,89 4 7,7 6,1 2,1 0,22 4,56 
Long 54°12'WGr 800092 821 -100 o 1 14 50 17 19 1 95 0,89 11 7,8 6,5 2,1 0,24 4,86 

800093 822 -150 o 1 13 51 17 19 o 100 0,89 11 8,3· 6,8 2,1 0,28 5,09 

800082 A1 Q-15 o o 24 15 1 60 37 38 0,02 25 20,4 24,5 10,0 0,85 3,84 
LEa marg 800083 A3 -38 o o 16 9 8 67 38 43 0,12 26 21,4 25,9 10,7 0,95 3,80 
Lat 17'15'8 116 800084 81 -64 o o 15 8 8 69 51 26 0,12 28 22,7 25,8 11,1 1,02 3,64 
Long 54°52'WGr 800085 821 -105 o o 15 9 6 70 o 100 0,09 27 22,2 26,7 10,0 0,97 4,19 

800086 822 -160 o o 14 8 7 71 o 100 0,10 27 22,3 26,4 11,3 1,08 3,67 

LE a 800063 A1 Q-15 o o 12 7 7 74 40 46 0,09 29 26,6 30,7 10,3 1,09 4,67 

marg 800064 A3 -35 o o 10 6 5 79 48 39 0,06 31 21,9 27,9 11,3 1,14 3,87 

Lat 17°27'8 117 800065 81 -60 o o 9 6 5 80 4 95 0,06 29 23,1 29,5 11,7 1,16 3,96 

Long 54°45'WGr 800066 821 -120 o o 8 6 6 80 o 100 0,08 30 22,6 29,3 12,6 1,22 3,65 
800067 822 -165 o o 8 7 8 77 o 100 0,10 28 22,7 32,0 11,6 1,16 4,33 

AQa 800073 A1 Q-20 o o 45 41 4 10 3 70 0,40 6 3,8 3,5 1,0 0,16 5,44 

Lat 17'30'8 120 800074 AC 50 o o 36 45 9 10 10 o 0,90 5 3,8 3,6 1,1 0,16 5,12 

Long 54°44'WGr 800075 C1 85 o o 31 55 3 11 10 9 0,27 5 4,4 3,9 1,7 0,22 3,60 
800076 C2 150 o o 33 52 3 12 12 83 0,25 5 5,1 4,5 2,0 0,22 3,53 

AQH d 
800087 A Q-30 o o 63 31 1 5 1 80 0,20 4 1,2 0,8 0,2 0,04 6,00 

Lat 17'39'8 121 
Long 54'17'WGr 800088 c 6Q-100 o o 52 42 4 2 1 50 2,00 1 0,7 0,5 0,1 0,02 8,17 

LV a méd '781654 A1 Q-20 o 4 6 51 19 24 12 50 0,79 14 7,8 8,1 5,3 0,32 2,40 
Lat 17°48'8 122 
Long 54'35'WGr 

781655 82 6Q-120 o 5 4 41 25 30 o 100 0,83 15 9,8 9,8 6,1 0,42 2,52 

782445 A1 Q-20 o o 25 : 68 3 4 1 75 0,75 5 - - - - -

HP aren 782449 A2 60 o o 23 68 8 1 1 o 8,00 3 - - - - -

Lat 17'54'8 123 782450 8ir 100 o 3 19 64 9 8 5 38 1,13 6 - - - - -
Long 55'29'WG r 782451 B3 120 o 8 16 : 58 14 12 5 58 1,17 11 - - - - -

782452 IIC1g 140 o 1 13 70 8 9 7 22 0,89 7 - - - - -
782453 IIC2g 160 o o 15 69 6 10 7 30 0,60 12 - - - -

LE aarg 
781680 Ap Q-20 o o 6 11 21 62 30 52 0,34 27 18,9 24,2 11,6 0,66 3,27 

Lat 17'58'8 124 
Long 54'30'WGr 781681 82 4ü-120 o o 4 10 18 68 o 100 0,26 28 19,6 24,5 12,8 0,73 3,00 

PL a Tb 782443 A1 Q-20 o o 49 45 1 5 5 o 0,20 4 - - - - -

arenJméd 782444 A2 70 o o 53 41 3 3 3 o 1,00 3 - - - - -

Lat 17'59'8 125 782445 821g 1ool o 1 43 41 8 8 3 63 1,00 8 4,6 3,2 1,1 0,21 4,55 

Long 55°11 'WG r 782446 822tg 140 o o 31 47 12 10 5 50 1,20 9 5,3 3,3 0,8 0,23 6,48 
782447 83cng 170 1 14 36 44 9 11 5 55 0,82 10 5,6 3,8 1,7 0,25 3,52 

PLdTb 790103 A1 Q-30 : o o 18 70 8 4 3 25 2,00 3 - - - - -

arenJméd 127 790104 A2 80 o o 19 70 7 4 2 50 1,75 3 - - - - -
La! 18'16'8 790105 821tg 110. o o 13 55 11 21 9 10 0,52 9 - - - - -
Long 57'12'WGr 790106 822tg 160: o o 14 55 11 20 17 15 0,55 13 - - - - -
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pH (1:2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 

100AI+ CE Eq de c N MO v p Na+ mmhos/ 
Ki Kr % % % CIN % -- % CaC()J 

AI+'+S ppm ema 
% H,Q KCIN Ca+ 2 Mg+2 K• Na+ s H+ Al+3 T 25'C 

2,41 2,18 5,3 4,1 0,50 0,06 0,86 8 0,9 0,1 0,19 0,01 1.2 1.8 0,4 3.4 35 25 2 <1 
1,96 1,81 5,0 3,9 0,30 0,05 0,52 6 0,1 0,11 0,01 0.2 1,6 1,7 3,5 6 89 <1 <1 
2,10 1,97 4,9 4,0 0,13 0,03 0,22 4 0,1 0,07 O.ü1 0.2 1,3 1,9 3,4 6 90 <1 < 1 
2,06 1,90 5,0 4,0 0,05 0,03 0,08 2 0,1 0,06 0,01 0.2 1.3 2.2 3,7 5 92 <1 < 1 
2,21 2,02 5,2 4,0 0,10 0,06 0,17 2 0,1 0,09 0,01 0.2 1.2 2,3 3,7 5 92 <1 < 1 

2,00 1,63 5,2 4,0 0.43 0,07 0,74 6 0,1 0,11 0,01 0.2 1.8 1.0 3,0 7 83 1 <1 
2,10 1,74 5,0 4,0 0.29 0,05 0,50 6 0,1 0.05 0,01 0.2 1,6 1,4 3.2 6 88 <1 <1 
2,15 1,76 5,0 4,0 0,16 0,05 0,28 3 0,1 0,04 0,01 0.2 1.4 1.4 3,0 7 88 < 1 <1 
2,09 1,69 5,0 4,0 0,05 0,04 0,08 1 0,1 0.03 0,01 0,1 1,1 1.3 2,5 4 93 < 1 <1 
2,07 1,73 5,0 4,0 0,10 0,04 0,17 3 0,1 0,03 0,01 0,1 1.2 1,1 2.4 4 92 <1 < 1 

1,42 1,12 5,0 4,1 1,95 0,14 3,36 14 0,2 0,08 0,01 0.3 7,5 1,7 9,5 3 85 1 <1 
1,40 1,11 4,9 4.2 1,23 0,10 2,12 12 0,2 O.Q1 0,01 0.2 5,1 1.3 6,6 3 87 1 <1 
1,50 1,17 5,1 4,3 0,73 0,06 1,26 12 0,1 0,01 0,01 0,1 3,4 0,9 4,4 2 90 <1 <1 
1,41 1,14 5,3 4,4 0,48 0,06 0,83 8 0,1 0,01 0,01 0,1 2,7 0,4 3.2 3 80 <1 <1 
1,44 1,13 5,5 4,9 0,18 0,04 0.31 5 0,1 0.02 0,01 0,1 2.0 o 2,1 5 o <1 <1 

1,47 1.21 4,6 4,0 2,12 0,17 3,65 12 0.2 0,06 0,01 0.3 9.8 2,1 12,2 2 88 1 <1 
1,33 1,06 4,8 4.2 1,17 0,11 2,02 11 0,1 0,01 0,01 0,1 5,4 1,1 6,6 2 92 <1 < 1 
1,33 1,06 4,9 4,3 0,77 0,07 1,33 11 0,1 0.01 0,01 0,1 3,9 0,6 4,6 2 86 <1 <1 
1,31 1,03 4,6 4,5 0,51 0,05 0,88 10 0,1 0,01 0,01 0,1 3.3 0.2 3,6 3 67 <1 <1 
1,21 0,98 5,3 5,0 0,37 0,05 0,64 7 0,1 o;o1 0,01 0,1 2,5 o 2,6 4 o <1 <1 

1,85 1,56 4,5 4,1 0,87 0,09 1,49 10 0.2 O.ü1 0,01 0.2 2.8 0,9 3,9 5 82 4 <1 
1,79 1,50 4,9 4.3 0.27 0,03 0,46 9 0,1 0,01 0,01 0,1 1.3 0,4 1.8 6 80 1 1 
1,92 1,50 5,2 4,3 0,16 0,06 0.27 3 0,1 0,01 0,01 0,1 0,7 0,4 1.2 8 ao <1 1 
1,93 1,50 5.3 4,4 0,05 0,03 0,08 2 0,1 0,01 0,01 0,1 0,4 0.3 o .a 13 75 <1 1 

2,56 2,20 5,4 4,2 0,67 0,05 1,15 13 0,1 0,06 0,03 0.2 2.0 0,8 3,0 7 80 3 1 
2,39 2,13 5,5 4,7 0,02 0,03 0,03 1 0,1 0,01 0,01 0,1 0,1 o 0.2 49 o 1 5 

1,64 1,16 5,0 3,9 0,92 0,10 1,59 9 0,1 0,11 0,02 0.2 2,9 1.S 4,6 4 88 1 <1 
1,70 1.22 5,2 4,1 0,37 0,08 0,64 5 0,1 0,05 0.02 0.2 1,8 0,7 2,7 7 78 <1 1 

- - 4,8 4,4 0,49 0,06 0.84 8 0.2 o .os 0,04 0.3 1,7 0.2 2.2 14 40 4 2 
- - 4,8 4,5 0,06 0,03 0,10 2 0,1 0.02 0,02 0,1 o~ o o.s 20 o , 4 
- - 5,6 5,1 0,05 0,03 0,08 2 0,1 0,02 0,03 0.2 0,4 o 0,6 33 o 1 5 
- - 5,3 4.3 0,11 0,03 0,18 4 0,1 0,06 0,05 0.2 1,4 o.s 2,1 10 71 2 2 
- - 5,1 3,8 0,03 0,03 0,06 1 0,1 O,Q7 0,04 0.2 0,8 0,7 1,7 12 78 1 2 
- - 4,7 3.3 0,07 0,03 0,12 2 o.s 0,13 0,04 0,7 1,1 1,8 3,6 19 72 1 1 

1,33 1,02 5,1 4,0 1,98 0,15 3,41 13 1,5 0,4 0.36 0,02 2.3 6,8 1,7 10,8 21 43 2 <1 
1,36 1,02 4.8 4,0 1,10 0,11 1,90 10 0,6 0,15 0,02 0,8 4.S 1,8 7,1 11 69 1 <1 

- - 5,0 4.2 0.29 0,07 0,50 4 0,1 O,Q3 0,02 0.2 1,4 0.2 1,8 11 50 2 1 
- - 5.0 4.3 0,06 0,05 0,10 1 0,1 0,02 0,02 0,1 0,6 0,0 0,7 14 o 1 3 

2,44 2,00 5.0 3,9 0,05 0,04 0,09 1 0.2 0.05 0,03 0.3 1.0 0,9 2.2 14 75 1 1 
2,73 2.36 5,3 3,8 0,04 0,04 0,09 1 0.3 0,08 0,03 0,4 0,9 1,1 2,4 17 73 3 1 
2,50 1,95 5,4 3,9 0,04 0,04 0,09 1 0,4 0,10 0.03 o.s 0.2 1,1 1,8 28 69 2 2 

- - 4,6 4,0 0.29 0,06 0,50 5 0,3 0,12 0,02 0,4 1.3 0,2 1,9 21 33 3 1 
- - 5,3 4.2 0,08 O,Çl6 0,14 1 0,1 O,Q6 0,02 0.2 0,6 0,1 0,9 22 33 1 2 
- - 5,3 3,8 0,06 0,05 0,12 1 1,0 0.2 0,19 0,05 1,4 1.S 1,3 4,2 33 48 1 1 
- - 5,3 3,9 0,04 0,05 0,10 1 1.3 0.2 0,17 0,06 1,7 1,3 1,0 4,0 43 43 1 2 
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TABELA 3 I- Continuação 

Horizontes Amostra seca Composição granulométrica Ataque por 
d= 1,47 

ao ar% (terra fina seca ao ar) % 
Grau 

H,so.% 

Solo Perfil Prol Argila de Silte Eq 
AI ,O, 

Casca· Areia Areia Silte --
Localização n• Lab Prol Calhau 

lho fina 0,05-
Argila natural flocu· -- umid Fe,Q, 

Simb > 20 grossa <0,002 % laçao Argila si o, AI,Qa Fe,Q, TiO, p,Q, 
em 2()-2 2·0,2 0,2-Q,05 0,002 mm mm % mm mm mm mm 

PETa sol. 790200 At1 ()-15 o o 40 22 30 8 8 o 3,75 8 

aren/méd 
790201 A12 35 o 1 37 21 33 9 9 o 3,67 9 

Lat 18•19'8 128 790202 A2 55 o 1 33 24 36 7 7 o 5,14 8 

Long 57•29'WGr 790203 8211 90 o 1 32 19 36 13 11 15 2,77 10 
790204 8221 150 o 3 25 18 41 16 14 13 2,56 11 

PL e Ta méd 
Lal 18•19'8 129 790205 8221 3()-60 o o 9 2 64 25 25 o 2,56 15 11,2 6,0 3,8 0,26 2,47 
Long 57•29'WGr 

HLa Ta 790149 A1 D-7 o o 1 1 43 55 49 11 0,78 38 27,2 15,5 4,8 0,60 5,07 

marg 790150 81 27 o o 1 1 41 57 56 2 0,72 34 23,9 15,7 6,4 0,67 3,85 

Lat 18•31'8 130 790151 821tpl 50 o o 1 1 24 74 66 11 0,32 39 31,7 21,9 6,7 0,74 5,12 

Long 57•27'WG r 790152 822tpl 90 o o 1 1 26 72 61 15 0,36 38 31,5 21,7 8,4 0,74 4,05 
790153 83 130 o o 1 1 26 72 46 36 0,36 32 32,5 22,9 5,9 0,78 6,08 

8STb 
782474 A1 ü-20 o o 17 71 8 4 4 o 2,00 4 

aren/méd 782475 A21 40 o o 21 65 10 4 4 o 2,50 3 

Lat 18•13'8 133 782476 A22 60 o 1 11 32 51 6 6 o 8,50 3 

Long 56•23'WGr 782477 8211 100 o o 17 61 8 14 14 o 5,70 11 5,6 3,2 2,0 0,24 2,51 
782478 8221 140 o o 15 62 9 14 14 o 0,64 11 6,2 3,7 2,0 0,26 ' 2,90 

*HP aren 782118 A11+A12 0·40 o o 25 57 8 10 1 90 0,80 5 
Lat 18•27'S 134 
Long 55•32'WGr 782119 82ir 120·190 o o 26 58 8 8 2 75 1,00· 5 

*PL a Tb sol 782111 A11 ü-12 o o 37 47 8 8 2 75 1,00 8 

aren/méd 782112 A12 25 o o 38 52 6 4 2 50 1,50 3 

Lat 18•28'S 135 782113 A2 55 o o 39 54 5 2 1 50 2,50 1 

Long 55•42'WGr 782114 82tcn 100 3 7 37 39 6 18 6 67 0,33 13 
782115 83 175 o o 31 52 6 11 7 45 0,55 8 

PLaTb 782354 A1 ü-20 o o 43 50 3 4 2 50 0,75 5 

aren/méd 782355 A21 60 o o 39 52 5 4 2 50 1,25 3 

Lat 18•37'S 136 782356 A22 100 o o 46 47 5 2 2 o 2,50 3 

Long 55•59'WGr 782357 8211 120 o o 40 46 6 8 7 13 0,75 5 
782358 8221 160 o o 42 47 4 7 6 14 0,57 5 

PLeTb 790258 A11 ()-10 o o 7 68 17 8 4 50 2,13 9 

aren/méd 790259 A12 30 o 6 18 65 12 5 4 20 2,40 4 

Lat 18•42'8 138 790260 A2 70 o o 19 71 7 3 2 33 2.33 2 

Long 56•38'WGr 790261 821tg 120 o o 13 72 7 8 7 13 0,88 7 
790262 B22tg 160 o o 9 69 11 11 9 18 1,00 8 

*PL d Tb 782106 A11 ü-18 o o 27 62 7 4 3 25 1,75 5 

aren/méd 782107 A12 35 o o 32 60 5 3 2 33 1,67 3 

Lat 18°42'S 139 782108 A2 87 4 2 43 52 1 4 3 25 0,25 1 

Long 55•33'WG r 782109 821 140 o o 37 47 1 12 9 25 0,33 8 
782110 83 180 o o 29 55 7 9 9 o 0,78 7 

AO sol 
790256 A1 ü-10 o o 49 48 1 2 1 50 0,50 3 

Lat 18•50'S 141 790257 C2 8()-120 o o 47 49 1 3 1 67 0,33 2 
Long 56•26'WGr 

PL e Ta sol 790252 A1 ()-10 o o 13 60 17 10 7 30 1,70 15 
aren/méd 

143 
790253 A2 50 o o 23 67 7 3 2 33 2,33 3 

Lat 18•54'S 790254 81 80 o o 21 63 9 7 7 o 1,29 6 
Long 56•31 'WGr 790255 B2 120 o o 17 57 13 13 8 38 1,00 14 
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Lab.:SNLCS 

pH(1:2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 

100AI+3 CE Eq de c N MO v p Na+ mmhos/ Ki Kr 
% % % C/N % -- % CaCOa 

AI+3 +S ppm ema 
% H.o KCIN Ca+ 2 Mg+> K+ Na+ s H+ AI -+a T 25•C 

6,8 6,2 0,40 0,06 0,69 7 1,5 0,7 0,49 0,03 2,7 0,8 o 3,5 77 o 42 1 
4,8 3,9 0,27 0,05 0,46 5 0,9 0,36 0,03 1,3 1,5 0,3 3,1 42 19 17 1 
4,9 4,0 0,12 0,04 0,21 3 0,5 0,12 0,01 0,6 1,1 0,2 1,9 32 25 21 1 
5,4 4,1 0,13 0,05 0,23 3 1,7 0,6 0,21 0,03 2,5 1,1 0,1 3,7 68 4 24 1 
5,7 4,0 0,08 0,05 0,14 2 1,6 0,8 0,44 0,24 3,1 0,9 0,1 4,1 76 3 17 6 

3,18 2,26 5,5 3,9 0,14 0,04 0,24 4 3,6 2,8 0,08 0,11 6,6 1,6 0,4 8,6 77 6 1 1 

2,98 2,49 4,8 3,9 1,56 0,27 2,68 6 7,1 3,2 0,04 0,11 10,5 7,5 1,8 19,8 53 15 5 1 
2,59 2,05 4,6 3,5 0,77 0,16 1,32 5 3,8 1,2 0,11 0,11 5,2 5,1 8,2 18,5 28 61 2 1 
2,46 2,06 4,9 3,6 0,76 0,13 1,31 6 3,0 0,8 0,08 0,16 4,0 5,3 12,9 22,2 18 76 1 1 
2,48 1,99 5,3 3,6 0,52 0,12 0,89 4 2,6 0,8 0,08 0,19 3,7 4,3 12,4 20,4 18 77 1 1 
2,41 2,07 5,5 3,6 0,32 0,10 0,55 3 4,0 1,6 0,08 0,23 5,9 3,0 12,3 21,2 28 68 2 1 

6,1 4,4 0,40 0,07 0,69 6 0,3 0,11 0,12 0,5 1,2 0,1 1,8 28 17 4 7 
6,4 4,6 0,12 0,04 0,20 3 0,3 0,07 0,08 0,5 0,6 o 1,1 45 o 1 7 
6,6 4,6 0,08 0,03 0,14 3 0,1 0,07 0,09 0,3 0,5 o 0,8 38 o 1 10 

2,97 2,13 7,1 4,8 0,06 0,03 0,10 2 0,7 0,3 0,31 0,39 1,7 0,5 o 2,2 77 o 1 18 
2,85 2,12 7,1 5,0 0,03 0,02 0,05 2 0,8 0,6 0,36 0,56 2,3 0,5 o 2,8 82 o 2 20 

5,7 4,5 1,27 0,12 2,19 11 2,3 0,3 0,14 0,02 2,8 2,9 0,1 5,8 48 3 11 <1 
4,6 3,8 0,09 0,05 0,15 2 0,4 0,14 0,02 0,6 0,8 0,4 1,8 33 40 1 1 

5,5 3,9 1,00 0,08 1,72 13 0,4 0,08 0,04 0,5 3,3 0,7 4,5 11 58 3 1 
5,0 3,8 0,16 0,05 0,28 3 0,2 0,03 0,02 0,3 0,9 0,5 1,7 18 63 1 1 
5,6 4,2 0,03 0,03 0,05 1 0,1 0,02 0,02 0,1 0,2 o 0,3 33 o < 1 7 
5,7 3,6 0,09 0,03 0,16 3 0,4 0,26 0,11 0,8 0,7 1,4 2,9 28 64 1 4 
4,9 3,2 0,06 0,03 0,10 2 0,4 0,17 0,06 0,6 0,9 0,9 2,4 25 60 1 3 

4,6 4,2 0,35 0,05 0,60 7 0,1 0,06 0,02 0,2 1,7 0,2 2,1 10 50 5 1 
5,1 4,2 0,13 0,04 0,22 3 0,1 0,03 0,02 0,2 1,0 0,1 1,3 15 33 3 2 
5,2 4,3 0,07 0,04 0,11 2 0,1 0,02 0,02 0,1 0,5 o 0,6 17 o 3 3 
4,9 3,9 0,09 0,03 0,13 3 0,1 0,04 0,02 0,2 0,9 0,9 2,0 10 82 5 1 
5,0 3,9 0,06 0,03 0,11 2 0,1 0,03 0,02 0,2 0,9 0,5 1,6 13 71 5 1 

4,5 4,2 0,76 0,11 1,31 7 1,4 0,5 0,39 0,03 2,3 2,2 0,1 4,6 50 4 8 1 
5,5 4,5 0,10 0,08 0,17 1 0,2 0,09 0,02 0,3 0,3 o 0,6 50 o 2 3 
5,9 5,2 0,05 0,03 0,08 2 0,1 0,04 0,01 0,2 0,1 o 0,3 67 o 2 3 
5,8 4,1 0,07 0,03 0,12 2 0,5 0,16 0,03 0,7 0,7 o 1,4 50 o 13 2 
4,8 3,5 0,07 0,03 0,12 2 0,8 0,22 0,03 1,1 0,7 0,5 2,3 48 31 8 1 

5,7 3,9 0,43 0,04 0,74 11 0,1 0,06 0,04 0,2 1,4 0,4 2,0 10 67 1 2 
5,2 4,0 0,14 0,03 0,24 5 0,1 0,03 0,03 0,2 0,6 0,3 1,1 18 60 1 3 
5,6 4,4 0,02 0,02 0,03 1 0,1 0,03 0,02 0,1 0,3 o 0,4 25 o < 1 5 
4,9 3,6 0,05 0,02 0,08 3 0,8 0,5 0,11 0,04 1,5 0,8 0,6 2,9 52 29 < 1 1 
5,4 3,7 0,04 0,02 0,06 2 0,8 0,08 0,03 0,9 0,6 0,5 2,0 45 36 <1 2 

8,5 7,0 0,13 0,04 0,22 3 0,1 0,29 0,22 0,6 o o 0,6 100 o 4 37 
9,5 8,4 0,06 0,03 0,10 2 0,2 0,16 0,11 0,5 o o 0,5 100 o 3 22 

4,0 3,7 1,45 0,18 2,50 8 0,9 0,1 0,22 0,03 1,3 5,5 0,7 7,5 17 35 8 <1 
5,3 4,5 0,07 0,03 0,12 2 0,1 0,02 0,02 0,1 0,2 o 0,3 33 o 2 7 
6,9 5,5 0,09 0,04 0,15 2 1,6 0,1 0,24 0,04 2,0 0,3 o 2,3 87 o 5 2 
8,4 6,8 0,07 0,04 0,12 2 5,3 0,2 0,97 0,10 6,6 o o 6,6 100 o 40 2 
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TABELA 31- Contin,uação 

Horizontes Amostra seca Composição granulométrica Ataque por 
d = 1,47 ao ar% (terra fina seca ao ar)% Grau 

H,so.% 

Solo Perfil Prol Argila de Silte Eq 
AI,Q, 

Casca- Areia Areia Silte --
Localização no Lab Pro f Calhau 

lho fina 0,05-
Argila natural flocu- -- umid 

Fe203 Símb > 20 grossa <0,002 % lação Argila si o, AI,Q, F e, o, TiO, p,o, 
em 20-2 2-0,2 0,2-Q,05 0,002 mm mm % 

mm mm mm mm 

LEaméd. 781641 A1 o-15 o o 26 57 8 9 4 56 0,89 8 3,7 2,4 3,6 0,12 1,04 
Lat 18°03'8 144 781642 82 1!2G-140 o o ?O 51 12 17 1 94 0,71 10 6,0 5,3 4,1 0,20 2,03 
Long 54°25WGr 

HLaTb 
782433 A1 G-20 o o 43 41 9 7 4 43 1,29 5 

ab 
782434 A2 60 o o 41 42 11 6 5 17 1,83 6 

arenJméd 145 
782435 B21pl 80 1 2 41 32 11 16 6 63 0,89 12 7,4 5,7 1,7 0,23 5,27 

Lat 18°03'8 
782436 B22pl 110 o o 38 34 10 18 4 78 0,56 14 8,1 6,3 1,9 0,23 5,19 

Long 54°56'WGr. 
782437 B3 140 o 3 36 37 10 17 6 65 0,59 12 7,5 5,8 1,5 0,23 6,05 
782438 c 160 o o 34 38 12 16 6 63 0,75 14 7,5 5,5 2,8 0,22 3,08 

LE aarg 
Lat 18°04'8 146 781643 822 12G-140 o o 21 26 12 41 o 100 0,29 18 13,3 14,9 6,0 0,43 3,90 
Long 54°28'WGr 

LE aarg 781644 A1 o-a o o 3 30 31 36 12 67 0,86 19 11,8 12,3 6,1 0,39 3,17 
Lat 18°11'8 148 781645 821 15-30 o o 3 27 30 40 8 80 0,75 20 13,7 14,3 6)> 0,46 3,45 
Long 54°48'WGr 781646 823 10G-120 o o 2 26 30 42 o 100 0,71 21 13,7 16,0 5,7 0,53 4,41 

CeTb 791396 A1 G-22 o 2 2 34 36 28 13 54 1,29 28,5 11,1 9,9 3,6 0,37 4,32 
méd c 791397 A3 -34 o 4 2 37 33 28 14 50 1,18 23,3 10,5 10,2 4,3 0,41 3,72 
case 149 791398 (8)1 -50 o 5 2 37 34 27 18 33 1,26 18,7 10,4 10,2 4,2 0,39 3,80 
Lat 18°11'8 791399 (8)21 -60 o 3 2 39 31 28 22 21 1,11 17,8 10,1 10,8 4,7 0,47 3,60 
Long 54°39'WGr 791400 (8)22 -150 o 5 2 38 32 28 o 100 1,14 17,4 10,4 11,6 4,9 0,46 3,72 

AQa 781631 A1 G-15 o o 1 88 4 7 4 43 0,57 6 3,2 2,0 1,1 0,10 2,84 
Lat 18°14'8 150 781632 C2 12G-140 o o 1 82 4 13 8 38 0,31 8 5,4 3,5 1,9 0,13 2,88 
Long 54°04'WGr 

782120 A11 o-32 o o 26 60 8 6 3 50 1,33 7 
782121 A12 -45 o o 23 64 8 5 3 40 1,60 5 

*AQe 
782122 A3 -70 o o 25 64 6 5 3 40 1,20 4 

Lat 18°15'8 151 782123 C1 -125 o 1 21 66 7 6 5 17 1,17 5 

Long 55°25'WGr 
782124 C2 -150 o o 13 77 5 5 4 20 1,00 3 
782125 C3 -220 o o 41 53 3 3 2 33 1,00 2 
782126 C4 -260 o o 59 39 1 1 1 o 1,00 2 

PETb 
arenJméd 781639 A1 G-15 o 3 49 28 15 8 4 50 1,88 9 3,4 3,2 5,4 0,10 0,93 
case. 152 781640 82 8G-100 o 27 41 18 18 23 1 96 0,78 14 8,5 8,7 9,5 0,24 1,44 
Lat 18°15'8 
Long 54°36'WGr 

*PL a Tb 
arenJméd 153 

782116 A G-20 o o 59 36 1 4 2 50 0,25 2 
Lat 18°17'8 782117 82 110-140 o o 50 ~~ 5 14 3 79 0,36 10 
Long 55°24'WGr 

PLeTb 782485 A1 Q-30 o o 29 59 7 5 5 o 1,40 6 
arenJméd 

155 782486 A2 -70 o 4 20 69 8 3 3 o 2,67 3 
Lat 18°18'8 782487 821 -110 o o 17 50 11 22 7 68 0,50 17 10,7 7,4 1,8 0,39 6,42 
Long 55°1 O'WG r 782488 822 -150 o o 20 53 11 16 15 6 0,69 13 8,3 4,9 1,4 0,32 5,45 

PVaTb 782427 A1 Q-15 o o 71 18 5 6 1 83 0,83 6 3,5 2,6 0,5 0,09 8,23 

plínt 782428 A21 -30 o o 70 18 4 8 6 25 0,50 4 3,9 2,7 0,7 0.11 6,02 

arenJméd 156 782429 A22 -60 o o 65 18 7 10 7 30 0,70 7 4,3 2,9 0,8 0,13 5,68 

Lat 18°21'8 782430 81 -90 o o 59 20 9 12 4 67 0,75 4 6,5 4,8 0,9 0,19 8,41 

Long 54°55'WGr 782431 B21pl -130 o o 54 19 11 16 o 100 0,69 10 8,9 7,2 1,0 0,26 11,21 
782432 822 -170 o o 53 20 10 17 o 100 0,59 10 8,2 6,7 1,0 0,24 10,43 
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Lab: SNLCS 

pH(1:2,5) Complexo sortivo mE/1 009 

100AI+3 CE 
Eq de 

Ki Kr c N MO 
CIN 

v p Na• mmhos/ 
% % % % 

--
% CaCO. 

AI+ 3 +S ppm ema 
H.o KCIN Ca+ 2 Mg+2 K• Na+ s H+ AI+J T 25•C % 

2,63 1,34 5,7 4,2 0,70 0,07 1,20 10 0,7 0,2 0,41 0,02 1,3 2,5 0,4 4,2 31 24 2 < 1 
1,92 1,29 5,3 3,9 0,23 0,06 0,39 4 0,1 0,04 0,01 0,2 1,0 1,1 2,3 9 85 1 < 1 

5,4 4,0 0,29 0,07 0,50 4 0,2 0,06 0,02 0,3 1,3 0,2 1,8 17 40 1 1 
4,8 3,9 0,20 0,05 0,34 4 0,1 0,04 0,02 0,2 1,1 0,3 1,6 13 60 1 1 

2,21 1,85 5,0 3,9 0,19 0,05 0,33 4 0,3 0,04 0,03 0,4 1,3 1,1 2,8 14 73 1 1 
2,18 1,83 5,2 3,9 0,15 0,05 0,26 3 0,6 0,04 0,03 0,7 1,3 1,2 3,2 22 63 1 1 
2,20 1,89 5,2 3,8 0,11 0,04 0,19 3 0,8 0,04 0,03 0,9 1,2 1,0 3,1 29 53 1 1 
2,32 1,75 5,3 4,0 0,05 0,04 0,08 1 0,8 0,4 0,05 0,04 1,3 1,4 0,5 3,2 41 28 2 1 

1,52 1,21 4,8 4,1 0,31 0,06 0,53 5 0,2 0,7 0,03 0,01 0,9 1,7 0,9 3,5 26 50 <1 <1 

1,63 1,24 5,1 3,9 1,24 0,13 2,13 10 0,7 0,2 0,14 0,02 1,1 3,9 1,5 6,5 17 58 1 < 1 
1,63 1,26 4,5 3,8 0,84 0,10 1,44 8 0,4 0,07 0,02 0,5 2,9 2,1 5,5 9 81 <1 <1 
1,46 1,19 5,0 4,0 0,39 0,07 0,72 6 0,2 0,03 0,03 0,3 1,9 1,1 3,3 9 79 <1 1 

1,91 1,55 5,7 4,6 3,64 0,37 6,28 10 8,7 3,3 0,62 0,03 12,7 9,3 o 22,0 58 o 3 <1 
1,75 1,38 5,6 4,1 1,97 0,18 3,40 11 3,7 1,6 0,27 0,02 5,6 9,2 0,5 15,3 37 8 3 <1 
1,73 1,37 5,7 4,5 1,18 0,12 2,03 10 3,6 1,3 0,20 0,02 5,1 5,6 o 10,7 48 o <1 <1 
1,59 1,24 5,8 4,5 0,59 0,08 1,02 7 2,0 0,8 0,17 0,02 3,0 2,8 o 5,8 52 o <1 <1 
1,52 1,20 5,6 4,9 0,22 0,05 0,38 4 1,1 0,2 0,13 0,02 1,5 1,3 o 2,8 54 o <1 1 

2,72 2,01 5,0 4,0 0,76 0,09 1,31 8 1,5 0,3 0,13 0,01 1,9 2,2 0,6 4,7 40 24 11 <1 
2,62 1,95 5,2 3,8 0,18 0,05 0,31 4 0,6 0,3 0,09 0,02 1,0 0,6 2,0 3,6 28 67 <1 1 

6,0 5,3 1,38 0,14 2,38 10 4,5 1,2 0,09 0,03 5,8 2,4 o 8,2 71 o 4 <1 
5,9 4,4 0,35 0,07 0,60 5 1,4 0,5 0,06 0,03 2,0 1,2 0,1 3,3 61 5 3 1 
5,8 4,2 0,22 0,06 0,38 4 1,0 0,7 0,06 0,02 1,8 0,9 0,1 2,8 64 5 3 1 
5,7 4,0 0,17 0,05 0,29 3 0,9 0,8 0,08 0,02 1,8 1,0 0,2 3,0 60 10 3 1 
5,4 3,7 0,11 0,04 0,19 3 0,6 1,2 0,12 0,02 1,9 0,8 0,4 3,1 61 17 1 1 
5,7 4,1 0,08 0,04 0,14 2 0,8 0,11 0,02 0,9 0,5 o 1,4 64 o 1 1 
6,3 5,8 0,04 0,03 0,07 1 0,3 0,04 0,03 0,4 0,2 o 0,6 67 o 2 5 

1,81 0,87 5,7 4,8 0,85 0,10 1,46 9 2,5 0,7 0,22 0,03 3,5 1,9 0,1 5,5 64 3 7 1 
1,66 0,93 5,9 5,3 0,32 0,07 0,55 5 2,0 0,4 0,11 0,02 2,5 1,5 o 4,0 63 o 1 1 

5,4 3,9 0,17 0,05 0,29 3 0,4 0,06 0,02 0,5 1,0 0,2 1,7 29 29 2 1 
4,9 3,6 0,12 0,05 0,21 2 0,3 0,09 0,03 0,4 1,0 1,9 3,3 12 83 1 1 

5,5 4,3 0,52 0,07 0,90 7 0,2 0,05 0,03 0,3 2,1 0,4 2,8 11 57 7 1 
5,7 4,5 0,05 0,02 0,09 3 0,2 0,04 0,03 0,3 0,3 o 0,6 50 o 1 5 

2.46 2,13 5,9 4,4 0,01 0,02 0,02 1 0,5 2,5 0,30 0,05 3,4 1,1 o 4,5 76 o 1 1 
2,88 2,43 5,7 4,2 0,05 0,05 0,09 1 0,4 1,9 0,24 0,04 2,6 1,0 o 3,6 72 o 1 1 

2,29 2,04 5,7 4,3 0,53 0,06 0,91 9 0,8 0,26 0,02 1,1 2,4 0,3 3,8 29 21 5 1 
2.45 2,10 5,7 4,1 0,25 0,05 0,43 5 0,3 0,20 0,02 0,5 1,2 0,3 2,0 25 38 3 1 
2,52 2,15 5,3 4,0 0,17 0,04 0,29 4 0,2 0,07 0,02 0,3 1,2 0,3 1,8 17 50 <1 1 
2,30 2,06 5,1 3,9 0,10 0,03 0,17 3 0,2 0,03 0,02 0,3 1,1 0,6 2,0 15 67 1 1 
2,10 1,93 5,0 3,8 0,07 0,03 0,12 2 0,2 0,03 0,02 0,3 1,0 0,9 2,2 14 75 1 1 
2,08 1,90 5,1 3,9 0,07 0,03 0,12 2 0,2 0,03 0,02 0,3 0,9 0,9 2,1 14 75 1 1 

PEDOLOGIA/309 



TABELA 31- Continuação 

Horizontes Amostra seca Composição granulométrica Ataque por 
d = 1,47 

ao ar% (terra fina seca ao ar)% Grau 
H,so.% 

Solo Perfil Prol Argila de Silte Eq 
AI,Q, 

Casca· Areia Areia Silte --
Localização no Lab Prot Calhau 

lho fina 0,05-
Argila natural flocu· -- umid Fe,Q, 

Símb > 20 grossa <0,002 % I ação Argila si o, AI,Q, Fe,Q, TiO, p,Q, 
em 20·2 2·0,2 0,2-{),05 0,002 mm mm % 

mm mm mm mm 

782479 Ap Q-20 o 1 39 33 16 12 6 50 1,33 12 5,3 3,3 2,1 0,25 2,47 
PVdTb 782480 A3 ·40 o 1 36 36 16 12 9 25 1,33 10 5,4 3,2 2,4 0,27 2,09 
arenJméd 

157 782481 81 ·60 o 1 37 33 17 13 10 23 1,31 10 5,9 3,7 2,7 0,31 2,15 
Lat 18°23'8 782482 B21 ·80 o 1 28 27 15 30 20 33 0,50 16 12,6 9,2 4,3 0,39 3,35 
Long 54°55'WGr 782483 822 ·140 o 1 28 26 13 33 16 52 0,39 18 13,9 10,8 4,3 0,37 3,94 

782484 B3 ·170 3 10 27 30 19 24 3 88 0,79 15 10,9 8,0 4,0 0,37 3,14 

AQa 791406 A Q-18 o o 70 18 7 5 2 60 1,40 4,2 2,3 0,8 0,4 0,12 3,12 
Lat 18°25'8 158 791407 AC ·70 o o 60 26 8 6 4 33 1,33 4,4 3,8 2,8 0,5 0,16 8,87 
Long 54°25'WGr 791408 c ·120 o o 56 24 10 lO 6 40 1,00 8,3 5,8 5,1 0,9 0,20 8,93 

*HP aren 782127 A Q-27 o o 16 74 7 3 3 o 2,33 4 
Lat 18°30'8 159 782128 B1ir 5()-80 o o 23 60 9 8 2 75 1,13 5 
Long 55° 19'WG r 782129 B2ir 8Q-190 o o 17 60 12 5 4 20 2,40 3 

PETb 791391 A1 Q-34 o 1 2 25 48 25 13 48 1,92 25,8 10,5 8,2 2,0 0,27 6,43 
Achem 791392 A3 ·40 o 3 2 28 49 21 17 19 2,33 17,6 9,3 7,7 1,9 0,39 6,34 
méd/arg 161 791393 81 ·56 o 2 2 30 47 21 16 24 2,24 16,6 9,3 7,6 2,0 0,41 5,96 
Lat 18°34'8 791394 821 ·84 o 1 2 27 39 32 26 19 1,22 18,1 12,8 11,5 3,1 0,47 5,81 
Long 54°40'WGr 791395 B22 ·115 o 1 1 24 34 41 27 34 0,83 21,6 16,0 14,5 4,1 0,55 

PVaTb 
arenJméd 162 

781627 A1 Q-10 o o 36 41 14 9 4 56 1,56 7 3,5 2,4 1,9 0,10 1,97 
Lat 18°37'8 781628 82 90·120 o o 25 38 16 21 1 95 0,76 12, 7,2 6,1 2,6 0,21 3,67 
Long 54°30'WGr 

PVaTb 782065 A Q-40 o o 75 17 1 7 4 43 0,14 6 3,3 2,3 0,6 0,12 5,92 
arenJméd 
Lat 18°40'8 163 782066 81 ·70 o 1 57 16 9 18 12 33 0,50 10 8,7 7,2 0,8 0,27 14,12 

Long 55°04'WGr 782067 82 ·130 o 1 51 17 10 22 1 95 0,45 11 11,1 9,4 1,1 0,30 13,36 

PETb 
Achem 

791381 A Q-50 o o 2 7 57 34 28 18 1,68 33 16,9 11,5 4,6 0,52 3,91 
argJmarg 164 
Lat 18°50'8 791382 82 7()-110 o o 1 1 35 63 o 100 0,56 33 28,5 20,7 8,5 0,71 3,82 

Long 54°44'WGr 

AO a 791373 A Q-25 o o 14 68 8 10 5 50 0,80 3,6 3,5 3,6 0,3 0,20 18,05 
Lat 18°51'8 165 791374 AC ·45 o o 15 67 8 10 7 30 0,80 3,8 3,8 3,8 0,4 0,22 14,92 
Long 54°55'WGr 791375 c ·120 o o 14 64 10 12 8 33 0,83 4,1 3,8 4,1 0,5 0,26 12,03 

C a Tb 
791376 A1 Q-12 o 1 3 17 51 29 12 59 1,76 19,9 11,2 11,2 4,4 0,47 3,99 

méd 
791377 A3 ·21 o 2 5 13 49 33 17 48 1,48 20,4 12,1 12,4 4,6 0,49 4,22 

Lat 18°51'8 166 791378 B1 ·34 o 1 5 15 47 33 15 55 1,42 20,0 12,2 13,0 5,2 0,57 3,92 

Long 54°46'WG r 
791379 B22cn ·57 o 11 4 14 49 33 28 15 1,48 20,3 12,4 12,8 5,1 0,49 3,93 
791380 822 ·110 o 2 3 13 50 34 o 100 1,47 20,0 12,6 13,4 4,9 0,52 4,29 
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Lab: SNLCS 

pH (1:2,5) Complexo sortivo mE! 1 OOg 

100A1•3 CE Eq de c N MO v p Na• mmhos/ 
Ki Kr % % % C/N % 

-- % CaCCh 
AI+J+S ppm ema 

% 
H,Q KCIN Ca+ 2 Mg+2 K+ Na• s H+ Al-t 3 T 25•C 

2,73 1,94 6,5 5.4 1,18 0,11 2,03 11 3.4 1,0 0,71 0,04 5,2 2,3 o 7,5 69 o 14 1 
2,87 1,94 5,7 4,3 0,33 0,05 0,57 7 0,9 0,5 0,09 0,02 1,5 1,7 0,1 3,3 45 6 2 1 
2,71 1,85 5,5 4,1 0,23 0,04 0,40 6 0,7 0,4 0,07 0,02 1,2 1,4 0,3 2,9 41 20 1 1 
2,33 1,79 5,3 3,8 0,25 0,04 0,43 6 0,9 0,09 0,01 1,0 2,3 0.7 4,0 25 41 1 < 1 
2,19 1,74 5,3 3,9 0,18 0,05 0,31 4 0,5 1,2 0,09 0,01 1,8 1,8 1,6 5,2 35 47 1 <1 
2,32 1,76 5,2 3,9 0,11 0,03 0,19 4 0,5 0,8 0,08 0,02 1,4 1.2 1,2 3,8 37 46 1 1 

4,91 3,72 5,8 4,6 0,40 0,09 0,69 4 0,8 0,3 0,09 0,02 1.2 0,8 o 2,0 60 o 1 1 
2,30 2,07 4,8 3,6 0,13 0,08 0,22 2 0,3 0,04 0,01 0,4 0,6 0,4 1,4 29 50 < 1 1 
1,93 1,74 4,8 3,6 0,02 0,07 0,03 <1 0,3 0,03 0,01 0,3 0,5 0,7 1,5 20 70 <1 1 

6,1 4,2 0,55 0,09 0,95 6 0,2 0,06 0,02 0,3 1,5 0,4 2,2 14 57 1 1 
5,4 4,5 0,17 0,04 0,29 4 0.2 0,05 0,02 0,3 1,0 0,3 1,6 19 50 1 1 
5,4 4,0 0,07 0,03 0,12 2 0,2 0,06 0,02 0,3 0,7 0,4 1,4 21 57 1 1 

2,18 1,88 5,9 4,7 3,30 0,25 5,69 13 10,1 2,7 0,62 0,04 13,5 8,2 o 21,7 62 o 3 < 1 
2,05 1,77 5,6 4,1 1,08 0,11 1,86 10 2,3 1,6 0,23 0,02 4.2 5,5 0,3 10,0 42 7 1 <1 
2,08 1,78 5,6 4,1 0,78 0,08 1,34 10 2,0 1,1 0,23 0,01 3,3 4,0 0,3 7,6 43 8 1 <1 
1,89 1,61 5,5 4,0 0,43 0,08 0,74 5 1,6 1,1 0,20 0,02 2,9 2,8 0,3 6,0 48 9 1 < 1 
1,88 1,59 5,5 4,1 0,34 0,07 0,59 5 1,6 1,3 0,20 0,02 3,1 2,4 0,2 5,7 54 6 <1 < 1 

2.48 1,65 5,8 4,4 1,00 0,10 1,72 10 1,8 0,4 0,14 0,01 2,4 2,3 0,2 4,9 49 8 2 < 1 
2,01 1,58 5,1 3,9 0,20 0,05 0,34 4 0,2 0,04 0,01 0,3 1,0 1,0 2,3 13 77 <1 <1 

2,44 2,09 5,2 4,0 0,29 0,05 0,50 6 0,8 0,08 0,03 0,9 1,3 0,3 2,5 36 25 2 1 
2,05 1,92 5,0 3,6 0,50 0,04 0,17 3 0,2 0,15 0,03 0,4 1,1 1,1 2,6 15 73 1 1 
2,01 1,87 4,9 3,7 0,09 0,04 0,15 2 0.2 0,13 0,02 0,4 1,1 1,2 2,7 15 75 1 1 

2,50 1,99 5,8 4,6 3,40 0,32 5,86 11 6,2 9,3 0,56 0,03 16,1 8,9 o 25,0 64 o 2 <1 
2,34 1,86 5,0 3,8 0,58 0,14 1,00 4 1,4 11,7 0,36 0,32 13,8 4,3 0,6 18,7 74 4 <1 2 

1,75 1,66 4,9 3,8 1,19 0,10 2,05 12 0,1 0,09 0,01 0,2 4,4 1,1 5,7 4 85 3 <1 
1,70 1,59 5,1 3,8 0,48 0,05 0,83 10 0,1 0,03 0,01 0,1 2,1 0,7 3,0 3 88 1 <1 
1,83 1,69 5,1 3,9 0,14 0,03 0,24 5 0,1 0,02 0,01 0,1 0,9 0,4 1,4 7 80 <1 1 

1,70 1,36 4,9 3,8 1,49 0,13 2,57 11 1,2 1,1 0,30 0,01 1,6 4,7 1,1 7.4 22 41 2 <1 
1,66 1,34 4,5 3,6 0,91 0,11 1,57 8 0,3 0,14 0,02 0,5 3,5 1,6 5,6 9 76 1 <1 
1,59 1.27 4,5 3,7 0,73 0,10 1,26 7 0,2 0,09 0,01 0,3 3,0 1,5 4,8 6 83 1 <1 
1,65 1 ,31 4,6 3,6 0,64 0,08 1,10 8 0,2 0,11 0,02 0,3 2,8 1,4 4,5 7 82 <1 <1 
1,60 1,30 4,7 4,0 0,32 0,06 0,55 5 0,1 0,04 0,02 0,2 2,0 0,4 2,6 8 67 <1 1 
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TABELA 3 I- Continuação 

Horizontes Amostra seca Composição granulométrica Ataque por 
d = 1,47 

ao ar% (terra fina seca ao ar) % Grau 
H,so.% 

Solo Perfil Prot Argila de Silte Eq 
AI.Q, 

Casca- Areia Areia Silte --
Localização no Lab Pro f Calhau 

lho fina 0,05-
Argila natural flocu- -- umid Fe203 

Símb > 20 grossa < 0,002 % I ação Argila si o, AI,Q, Fe,o, TiO, p,o, 
em 20-2 2-0,2 0,2-Q,05 0,002 mm mm % 

mm mm mm mm 

*PETa marg 782074 A Q-15 o o 5 5 25 65 7 89 0,38 47 25,9 12,8 5,2 0,34 3,86 
Lat 19°02'8 167 782075 B 2Q-40 o o 4 4 25 67 12 82 0,37 45 26,7 12,9 5,9 0,35 3,43 
Long 57°44'WGr 782076 c -60 4 44 9 5 31 55 32 42 0,56 32 21,9 11,3 5,9 0,29 3,00 

Bmarg 790167 A1 Q-30 o o 4 5 30 61 53 13 0,49 38 26,2 15,9 7,0 0,30 3,56 

Lat 19°02'8 168 790168 A3 -40 o o 5 5 27 63 56 11 0,43 39 27,3 17,4 7,8 0,43 3,50 

Long 57°35'WGr 790169 B1 -50 o 1 6 5 24 65 55 15 0,37 37 27,9 17,4 8,8 0,45 3,10 
790170 B2 -70 o 1 6 5 21 68 59 13 0,31 39 28,0 17,8 7,9 0,44 3,53 

*PETa méd 
case f ped 

170 782077 B 25-50 16 40 20 11 46 23 15 35 2,00 20 9,5 5,7 2,2 0,23 4,05 
Lat 15°05'8 
Long 57°36'WGr 

790182 A1 0-5 o 3 47 20 18 15 10 33 1,20 10 5,3 3,9 6,4 0,20 0,96 
PETb méd 790183 A3 -30 o 3 47 16 16 21 18 14 0,76 11 8,5 6,6 7,2 0,23 1,44 
Lat 19°08'8 172 790184 B1 -60 o 3 40 15 15 30 25 17 0,50 13 11,4 9,0 7;2. 0,31 1,96 
Long 57°33'WG r 790185 B21 -100 o 3 40 16 16 28 20 29 0,57 13 11,3 8,0 7,7 0,28 1,63 

790186 B22 -150 o 3 37 17 18 28 o 100 0,64 13 12,1 8,9 7,8 0,32 1,79 

HGP e Ta 
arg 

173 790171 A Q-50 o o 9 6 36 49 48 2 0,73 49 21,7 8,9 4,2 0,42 3,22 
Lat 19°02'8 790172 Cg -110 o 1 4 6 29 61 61 o 0,48 26,4 12,5 4,2 0,53 4,66 
Long 57°44'WGr 

HGP ela 790191 A Q-20 o o o 4 25 71 10 86 2,84 35 29,1 20,4 6,5 0,77 4,93 
marg 175 

790192 AC -50 o o o 1 24 75 3 96 3,13 38 29,5 21,5 7;2. 0,80 4,68 
Lat 19°15'8 790193 C1g -100 o o o 1 28 71 3 96 2,54 37 30,2 20,7 6,0 0,71 5,41 
Long 57°13'WGr 790194 C2g -140 o o o 3 49 48 o 100 0,98 29 22,2 13,2 4,7 0,61 4,40 

SS Taaren 790163 A1 Q-20 o 2 35 36 18 11 9 18 1,64 11 
méd 

176 
790164 A2 -35 1 9 40 39 15 6 6 o 2,50 5 

Lat 19°18'8 790165 B21t -85 o 4 22 29 21 28 27 4 0,75 43 
Long 57°35'WGr 790166 B22t -140 o 14 39 29 18 14 14 o 1,29 20 

*PETa A chern 782071 A Q-30 o o 32 15 21 32 19 41 0,66 22 13,5 7,4 2,7 0,28 4,29 
méd 
Lat 19°18'8 177 782072 B 40-70 o 2 26 12 21 41 29 29 0,51 24 18,0 10,0 3,8 0,38 4,12 

Long 57°30'WGr 
782073 c -100 o 8 25 11 22 42 22 48 0,52 24 17,6 9,7 3,9 0,37 3,90 

V sol sal 790159 A1 Q-20 o o 23 11 33 33 31 6 1,00 31 14,5 6,1 3,9 0,25 2,45 
arg 

178 790160 ACg -35 o o 10 9 36 45 31 31 0,80 40 18,0 7,6 3,5 0,30 3,40 
Lat 19°22'8 790161 C1g -70 o o 10 11 56 23 o 100 2,43 34 18,5 7,6 3,9 0,30 3,05 
Long 57°35'WGr 790162 C2g -130 o o 8 19 53 20 o 100 2,65 34 15,7 6,6 2,9 0,27 3,57 

790206 A1 Q-12 o o 1 66 27 7 7 o 3,71 10 
790207 c -35 o o 1 67 26 6 6 o 4,33 7 

HCeTa 790208 IIA6 -50 o o 1 56 27 16 16 o 1,69 15 6,9 3,9 1,6 0,35 3,82 
méd 

179 
790209 IIA3 -60 o o 1 46 28 25 24 4 1,12 18 10,7 5,8 3,0 0,41 3,03 

Lat 19°41'8 790210 11821 -90 o o 1 29 33 37 36 3 0,89 22 15,6 9,3 3,7 0,56 3,95 
Long 57°48'WGr 790211 11822 -110 o o 1 44 32 23 23 o 1,39 17 10,6 6,3 2,2 0,40 4,48 

790212 IIB3/C -120 o o 1 61 23 15 15 o 1,53 14 6,6 3,6 1,2 0,29 4,71 
790213 IIIC -140 o o 1 45 23 31 29 6 0,74 18 11,8 7,4 4,2 0,42 2,76 

PLeTa 790128 A1 Q-10 o o 26 59 11 4 4 o 2,75 6 
arenJméd 181 

790129 A2 -50 o o 27 55 12 6 6 o 2,00 8 
Lat 19°51'8 790130 821 -100 o 2 25 51 12 12 12 o 1,00 14 
Long 57°18'WGr 790131 B22 -140 2 3 22 51 6 21 13 38 0,29 15 
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L.ab~ SNLCS 

pH(1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 

100AI•3 CE 
Eq de 

Ki Kr c N MO 
CiN 

v -- p Na• mmhos/ eaco, 
% % % % ppm % ema 

H,o KCIN Ca+ 2 Mg+2 K+ Na• s H+ Al+ 3 T AI+'+S 25•C % 

3,44 2,73 7,9 7,0 2,42 0,32 4,17 8 39,1 14,0 0.20 0,14 53.4 o o 53,4 , 100 o 10 < 1 
3,52 2,72 8.4 7,1 1,20 0,18 2,07 7 36,3 14,0 0,12 0,13 50,6 o o 50,6 100 o 2 < 1 
3,29 2.47 8,1 7,0 0,59 0,10 1,03 6 23.4 12,9 0,41 0,16 36,9 o o 36,9 100 o 1 < 1 

2,80 2,19 8,0 7,0 2,40 0,30 4,14 8 37,6 4,7 0,36 0,14 42,8 o o 42,8 100 o 2 < 1 
2,67 2,07 8,1 7,0 1,23 0,19 2,12 6 34,0 7,2 0,45 0,09 41,7 o o 41,7 100 o <1 <1 
2,73 2,06 8,1 7,0 1,00 0,18 1,72 6 32,5 8,0 0,46 0,08 41,0 o o 41,0 100 o <1 <1 
2,67 2,08 8,2 7,1 0,90 0,18 1,55 5 33,1 8,2 0,45 0,09 41,8 o o 41,8 100 o 1 < 1 

2,83 2,27 8,0 7,2 0,93 0,13 1,60 7 14,9 2,3 0,15 0,14 17,5 o o 17,5 100 o 13,3 1 

2,31 1,13 6,8 6,5 1,12 0,14 0,93 8 7,2 0,8 0,34 0,05 8.4 0,5 o 8,9 94 o 19 1 
2,19 1,29 6,0 5,3 0,60 0,11 1,03 5 3,2 0,9 0,11 0,35 4,6 1,8 o 6.4 72 o 5 5 
2,15 1.43 5,8 4,3 0,31 0,09 0,53 3 2,9 1,0 0,07 0,40 4.4 2,0 0,1 6,5 68 2 3 6 
2,40 1,49 5,1 4,1 0,21 0,07 0,36 3 2,2 1,1 0,07 0,25 3,6 1,8 0,2 5,6 64 5 4 4 
2,31 1,48 4,3 3,6 0,13 0,06 0,22 2 1,8 0,7 0,09 0,08 2,7 1,8 0,8 5,3 51 23 3 2 

4,14 3,18 8,9 7,7 0,48 0,12 0,83 4 6,8 10,3 4,77 3,25 25,1 o o 25,1 100 o 147 13 1,70 
3,59 2,96 9,1 8,1 0,44 0,08 0,76 6 5,7 3,0 5,23 15,51 29,4 o o 29.4 100 o 95 53 1,12 

2.43 2,02 4,9 3,6 0,47 0,13 0,81 4 5,4 2,5 0,20 0,13 8,2 4,2 7,1 19,5 42 46 2 1 
2,33 1,92 5,2 3,6 0,36 0,11 0,62 3 7,5 3,7 0,12 0,24 11,6 3,9 5,9 21.4 54 34 1 1 
2,48 2,09 5,4 3,5 0,27 0,11 0,46 2 9,2 4,6 0,13 0,25• 14,2 3,3 4,2 21,7 65 23 1 1 
2,86 2,33 5,3 3,6 0,11 0,07 0,19 2 7,0 3,9 0,12 0,17 11,2 2,1 1,8 15,1 74 14 1 1 

5,9 4,7 0,88 .0,09 1,52 10 5,7 1,1 0,06 0,37 7,2 2.4 o 9,6 75 o 6 4 
6,6 5,2 0,22 0,06 0,39 4 1,5 0,2 0,04 0,40 2,1 0,7 o 2,8 75 o 5 14 
9,1 7,5 0,13 0,06 0,22 2 7,0 0,2 0,06 7,42 14,7 o o 14,7 100 o 57 50 2,13 
8,4 6,6 0,09 0,05 0,15 2 4,6 0,3 0,09 2,40 7,4 o o 7,4 100 o 8 32 2,23 

3,10 2,52 7,5 6,0 1,89 0,20 3,26 9 21,8 6,4 0,26 0,09 28,6 0,7 o 29,3 98 o 17 < 1 
3,06 2,46 8,1 7,0 0,43 0,07 0,74 6 20,6 11,2 0,16 0,12 32,1 o o 32,1 100 o 9 <1 
3,08 2,45 8,2 7,1 0,24 0,07 0,41 3 20,4 10,0 0,12 0,16 30,7 o o 30,7 100 o 14 1 

4,04 2,87 8,1 6,7 0,96 0,14 1,65 7 14,1 7,1 0,29 2,41 23,9 o o 23,9 100 o 11 10 2,88 
4,03 3,11 8,7 7,6 0,45 0,10 0,77 5 17,6 7,0 0,14 2,76 27,5 o o 27,5 100 o 6 10 4,36 
4,14 3,12 8.4 7,8 0,32 0,08 0,55 4 23,8 5,4 0,07 2,80 32,1 o o 32,1 100 o 5 9 11,82 
4,04 3,16 8,6 8,0 0,22 0,07 0,38 3 19,8 5,2 0,06 2,35 27,4 o o 27.4 100 o 4 9 7,70 

6,1 5,1 0,66 0,07 1,14 9 2,4 0,4 0,06 0,10 3,0 1,2 o 4,2 71 o 2 2 
7,0 6,1 0,16 0,05 0,27 3 1,4 0,3 0,03 0,08 1,8 o o 1,8 100 o 1 4 

3,01 2,39 7,6 6,2 0,27 0,06 0.46 5 5,6 2,0 0,09 0,22 7,9 o o 7,9 100 o 1 3 
3,13 2,36 7,8 6,3 0,21 0,06 0,36 4 7,7 3,6 0,07 0,30 11,7 o o 11,7 100 o 1 3 
2,85 2,27 7,8 6,3 0,30 0,07 0,52 4 10,1 4,4 0,10 0,35 15,0 o o 15,0 100 o < 1 2 
2,86 2,34 7,6 6,2 0,13 0,05 0,22 3 6,5 3,5 0,10 0,23 10,3 o o 10,3 100 o <1 2 
3,12 2,57 7,7 6,2 0,09 0,04 0,15 2 4.4 1,9 0,10 0,16 6,6 o o 6,6 100 o 1 2 
2,71 1,99 7,5 6,1 0,08 0,03 0,13 3 6,2 3,3 0,13 0,20 9,8 o o 9,8 100 o <1 2 

7,5 7,2 0,46 0,10 0,79 5 2,0 1,3 0,06 0,07 3,4 o o 3.4 100 o 3 2 
7,7 7,1 0,21 0,06 0,40 4 2,9 3,2 0,06 0,05 6,2 o o 6,2 100 o 1 4 
8,6 7,8 0,07 0,05 0,12 1 6,3 5,1 0,08 0,11 11,6 o o 11,6 100 o 1 1 
8,7 7,8 0,04 0,05 0,07 1 6,2 6,8 0,09 0,10 13,2 o o 13.2 100 o 1 1 
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TABELA 31- Continuação 

Horizontes Amostra seca Composição granulométrica Ataque por 
d = 1,47 

ao ar% (terra fina seca ao ar)% Grau 
H,so.% 

Solo Perfil Prol Argila de Silte Eq 
AI,Q, 

Casca- Areia Areia Silte --
Localização n• Lab Calhau Argila natural flocu- -- umid 

Simb Prol > 20 lho grossa fina 0,05- <0,002 % lação Argila Si O, AbQ, Fe20J TiO, p,o, Fe,Q, 
em 20-2 2-0,2 0,2-0,05 0,002 mm mm % 

mm mm mm mm 

AO a 780248 A1 Q-3 o o 35 60 2 3 3 o 0,67 3 

La! 1 goo4'S 182 780249 AC -40 o o 29 65 3 3 3 o 1,00 3 

Long 56•40'WGr 780250 C1 -120 o o 29 64 1 6 6 o 0,17 2 
780251 C2 -160 o o 28 65 2 5 5 o 0,40 2 

AO a 790244 A1 0-5 o o 20 71 4 4 5 o 0,80 5 

La! 19°01'S 183 790245 AC -60 o o 16 75 3 6 3 50 0,50 3 

Long 56•40'WGr 790246 C1 -90 o o 16 74 5 5 5 o 1,00 2 
790247 C2 -140 o o 17 72 6 5 5 o 1,20 3 

HGPaTa 782097 A Q-20 o o 4 16 47 33 19 42 1,42 28 14,2 8,2 6,8 0,95 1,89 

indisc 782098 I -34 o o 4 13 36 47 36 23 0,77 29 21,6 13,8 9,4 1,22 2,30 

La! 19"37'S 191 782099 11 -47 o o 7 17 25 51 42 18 0,49 31 22,9 15,0 7,6 0,95 3,10 

Long 56•06'WGr 782100 111 -64 o o 27 41 20 12 10 17 1,67 11 5,9 3,9 1,8 0,30 3,38 
782101 IV -120 o o 16 28 30 26 23 12 1,15 17 11,7 7,5 3,9 0,41 3,01 

*BV méd/arg 782093 A1 Q-32 o o 29 26 26 19 9 53 1,37 17 7,7 3,8 4,2 1,04 1,42 

La! 19•42'S 193 782094 82 -54 o o 4 27 33 36 32 11 0,92 25 15,0 7,1 7,1 1,25 1,57 

Long 56•17'WGr 782095 83 -72 o o 7 54 17 22 19 14 0,77 17 9,7 4,5 4,9 0,95 1,44 
782096 IIC1 -110 o o 82 12 1 5 3 40 0,20 3 1,6 0,8 2,1 0,35 0,59 

*PL e Ta 782088 A1 0-12 o o 25 31 23 15 1 17 1,28 17 8,9 3,3 2,9 1,23 3,67 

méd 782089 A2 -29 o o 40 33 19 3 7 13 2,38 8 3,7 2,3 1,7 1,06 2,12 

La! 19•43'S 194 782090 82 -55 o o 34 22 10 34 28 18 0,29 31 13,6 7,4 5,1 1,02 2,17 

Long 56•08'WGr 782091 C1 -100 o 4 32 20 11 37 32 14 0,30 27 15,9 9,3 6,5 1,11 2,01 
782092 C2 -165 o o 26 21 12 11 36 12 0,29 31 17,9 9,2 7,2 1,13 2,21 

: •ss Ta aren/ 
méd 782053 A1 Q-25 o o 25 59 6 10 5 50 0,60 12 5,8 1,6 2,4 0,98 1,05 

La!. 19•47'S 196 782054 A2 -50 o o 23 41 13 23 22 4 0,57 41 9,9 9,9 3,4 1,00 1,84 

Long 56•22'WGr 
782055 8 -120 o 1 24 34 15 27 21 22 0,56 41 12,5 12,5 3,8 1,10 2,26 

PL e Ta sol plint 790235 A1 0-10 o o 36 50 7 7 3 57 1,00 6 
aren/méd 

197 
790236 A2 -60 o 2 33 51 9 7 4 43 1,29 5 

La!. 19•53'S 790237 821gpl -120 o 2 22 35 9 34 23 32 0,26 23 13,7 8,3 6,4 1,22 2,04 
Lorig 56•19'WGr 790238 822gpl -160 o o 21 40 10 29 24 17 0,34 24 11,7 6,4 5,8 1,15 1,73 

*PL a Tb méd 782212 A Q-20 o o 41 32 17 10 7 30 1,70 8 3,7 1,8 0,7 0,10 2,89 
La! 19"55'S 198 
Long 55•46'WGr 782213 8 110-150 o o 29 28 20 23 18 32 0,87 14 9,2 6,1 2,6 0,23 3,67 

Varg 790132 A1 0-20 o o 12 15 36 37 33 11 0,97 25 15,3 7,0 5,2 0,29 2,11 

La! 19•57'S 200 790133 NC -50 o 1 12 13 35 40 40 o 0,88 28 17,7 8,8 5,7 0,33 2,42 

Long 56•48'WGr 790134 C1g -90 o o 11 12 36 41 41 o 0,88 32 18,3 8,5 6,7 0,32 1,99 
790135 C2g -140 o 1 8 10 29 53 o 100 0,55 30 17,8 8,5 6,5 0,33 2,05 

*SSTa 
aren/méd 201 782048 A Q-50 o o 35 45 12 8 5 38 1,50 6 3,5 1,5 1,9 0,84 1,24 
La! 19•58'S 782049 8 -120 o o 22 33 16 29 29 o 0,55 54 12,2 6,3 4,1 1,24 2,41 
Long 56•15'WGr 

V arg case 782068 A Q-20 o 3 7 15 40 38 32 16 1,05 28 16,5 8,5 4,3 0,65 3,10 
La! 19•59'S 202 782069 C1 -40 o 10 15 15 34 36 3 92 0,94 21 15,1 7,6 4,2 0,74 2,83 
Long 56•49'WGr 782070 C2 -60 12 39 24 7 27 42 2 95 0,64 22 16,8 10,1 4,9 0,79 3,24 

Varg 782078 A Q-30 o o 2 10 21 67 52 22 0,31 44 26,3 15,5 8,1 1,28 3,00 

Lat 1 go59'S 203 782079 (8) -60 o o 2 9 15 74 61 18 0,20 45 30,2 18,5 9,8 1,35 2,96 

Long 56•29'WGr 782080 C1 -130 o o 2 9 15 74 58 22 0,20 47 30,7 18,6 10,2 1,37 2,86 
782081 C2Ca -180 o 3 2 8 15 75 60 20 0,20 47 30,9 18,6 10,0 1,40 2,92 

PETaab 
aren/méd 205 781617 A1 Q-15 o o 10 70 8 6 3 50 1,33 6 2,9 1,2 1,0 0,08 1,87 
La! 19•02'S 781618 82 70-90 o o 11 52 8 29 24 17 0,28 23 13,7 8,4 1,7 0,12 7,77 
Long 54•01 'WGr 
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Lab; SNLCS 

pH (1:2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 

100AI•3 CE Eq de c N MO v p Na• mmhos/ Ki Kr C/N -- caco, 
% % % % AI•'+S 

ppm % ema 
% H20 KCIN Ca+ 2 Mg+2 K+ Na• s H+ Al+ 3 T 25"C 

4,0 3,6 0,38 0,05 0,66 8 0,3 0,10 0,02 0,4 1,9 0,2 2,5 16 33 14 1 
4,5 4,2 0,19 0,04 0,33 5 0,1 0,04 0,02 0,2 0,7 0,1 1,0 20 33 2 2 
4,7 4,2 0,08 0,03 0,16 3 0,1 0,02 0,01 0,1 0,5 0,1 0,7 14 50 2 1 
5,2 4,4 0,06 0,03 0,13 2 0,1 0,03 0,01 0,1 0,3 o 0,4 25 o 2 3 

4,4 4,2 0,51 0,06 0,88 9 0,8 0,2 0,10 0,01 1,1 1,4 0,1 2,6 42 8 18 <1 
4,3 4,1 0,23 0,05 0,44 5 0,1 0,04 0,01 0,2 0,9 0,2 1,3 15 50 2 1 
5,0 4,5 0,08 0,03 0,14 3 0,1 0,02 0,01 0,1 0,4 o 0,5 20 o 1 2 
5,2 4,5 0,07 0,03 0,12 2 0,1 0,02 0,01 0,1 0,3 o 0,4 25 o 2 3 

2,94 1,83 4,9 3,4 0,99 0,10 1,71 10 1,5 0,3 0,17 0,08 2,1 5,9 4,2 12,2 17 67 3 1 
2,66 1,85 4,9 3,3 0,41 0,05 0,71 8 1,5 0,4 0,16 0,14 2,2 4,7 12,4 19,3 11 85 1 1 
2,59 1,96 5,0 3,3 0,51 0,15 0,86 3 1,6 0,6 0,16 0,17 2,5 5,0 16,5 24,0 10 87 1 1 
2,57 1,99 5,1 3,5 0,12 0,06 0,21 2 0,6 0,3 0,07 0,08 1,1 0,5 3,7 5,3 21 77 1 2 
2,65 1,99 5,6 3,4 0,53 0,15 0,88 4 2,9 0,6 0,11 0,12 3,7 1,6 3,2 8,5 44 46 1 1 

3,44 2,02 5,8 4,6 1,24 0,13 2,14 10 9,1 2,3 0,39 0,05 11,8 4,0 o 15,8 75 o 10 <1 
3,59 2,19 5,8 4,0 0,42 0,08 0,72 5 12,5 4,9 0,30 0,06 17,8 3,0 0,1 20,9 85 1 11 < 1 
3,67 2,16 6,0 4,1 0,23 0,03 0,40 8 7,7 3,4 0,26 0,05 11,4 2,0 0,1 13,5 84 1 23 < 1 
3,42 1,28 6,4 5,4 0,03 0,04 0,05 1 1,2 0,3 0,08 0,03 1,6 0,6 o 2,2 73 o 18 1 

3,97 2,67 5,3 3,8 0,87 0,11 1,50 8 5,4 1,8 0,11 0,11 7,4 3,9 0,2 11,5 64 3 5 1 
2,74 2,12 6,1 4,5 0,20 0,05 1,72 4 2,0 0,6 0,05 0,07 2,7 1,1 o 3,8 71 o 3 2 
3,13 2,17 6,4 4,2 0,40 0,08 0,69 5 11,1 4,5 0,13 0,14 15,9 2,7 0,1 18,7 85 1 1 1 
2,91 2,01 7,3 6,5 0,14 0,04 0,24 4 14,7 5,3 0,15 0,47 20,6 5,0 o 25,6 80 o 1 2 
3,31 2,21 8,2 6,0 0,11 0,04 0,19 3 16,3 7,4 0,14 0,56 24,4 6,8 o 31,2 78 o 2 2 

6,16 3,15 6,9 5,8 1,15 0,15 1,98 8 5,9 2,1 0,60 0,09 8,8 1,3 o 10,1 87 o 66 
4,21 2,73 9,4 7,8 0,33 0,05 0,57 7 7,8 1,6 1,69 5,05 13,9 o o 13,9 100 o 196 40 3,18 
3,86 2,68 9,7 7,8 0,15 0,04 0,30 4 7,8 0,7 1,46 8,81 14,8 o o 14,8 100 o 105 59 4,58 

4,3 4,4 0,68 0,08 1,17 9 0,7 0,12 0,03 0,9 1,6 0,2 2,7 33 18 2 1 
5,3 4,2 0,14 0,04 0,24 4 0,1 0,04 0,04 0,2 0,7 0,1 1,0 20 33 2 4 

2,80 1,88 6,2 3,9 0,20 0,06 0,34 3 5,1 2,2 0,15 0,71 8,2 2,1 2,0 12,3 67 20 1 6 
3,11 1,97 6,1 3,9 0,09 0,04 0,15 2 7,1 2,5 0,16 0,79 10,6 1,8 0,4 12,8 83 4 1 6 

4,86 3,61 4,9 3,8 0,49 0,06 0,84 8 0,4 0,23 0,06 0,7 1,9 0,0 3,2 22 46 3 2 
2,56 2,01 4,5 3,5 0,11 0,04 0,19 3 1,2 0,1 0,17 0,07 1,5 1,7 2,0 5,2 29 57 1 1 

3,72 2,52 7,1 5,8 0,59 0,10 1,02 6 14,1 7,2 0,61 0,66 22,6 1,5 o 24,1 9,4 o 12 3 
3,42 2,42 5,4 3,9 0,38 0,08 0,66 5 10,0 9,1 0,16 0,99 20,3 3,2 1,0 24,5 83 5 4 4 1,03 
3,66 2,44 5,7 4,6 0,20 0,07 0,34 3 10,0 10,5 0,12 0,93 21,6 2,1 0,1 23,8 91 1 8 4 2,52 
3,56 2,39 6,7 6,0 0,14 0,06 0,24 2 17,2 11,3 0,11 0,98 29,6 0,4 o 30,0 99 o 8 4 5,50 

3,97 2,19 4,8 3,5 0,30 0,06 0,52 5 0,6 0,03 0,06 0,7 1,9 1,6 4,2 17 70 1 
3,29 2,33 5,3 3,5 0,17 0,06 0,29 5 4,6 1,5 0,01 3,96 10,1 2,4 0,8 13,3 76 7 1 30 1,52 

3,30 2,50 7,6 6,0 1,15 0,14 1,98 8 22,0 5,6 0,58 0,30 28,5 1,0 o 29,5 97 o 80 1 
3,38 2,50 8,1 7,1 0,16 0,05 0,27 3 21,3 7,0 0,12 0,29 28,7 o o 28,7 100 o 39 1 
2,83 2,16 8,1 7,1 0,07 0,04 0,14 2 20,9 6,6 0,06 0,26 27,8 o o 2713 100 o 2 1 

2,88 2,16 6,3 5,0 2,16 0,21 3,72 10 32,4 13,4 0,32 0,14 46,3 5,3 o 51,6 90 o 7 <1 
2,77 2,07 6,8 5,0 0,65 0,08 1,12 8 31,2 15,6 0,19 0,17 47,2 2,5 o 49,7 95 o 1 <1 
2,81 2,08 7,3 5,4 0,31 0,07 0,53 4 31,1 17,0 0,17 0,45 48.7 1,5 o 50,2 97 o <1 <1 
2,82 2,10 8,3 70 0,28 0,05 0,48 6 29,6 21,5 0,15 1,13 52,7 o o 52,4 100 o 1 2 0,66 

4,09 2,67 6,3 5,0 0,58 0,08 0,99 7 3,0 0,9 0,16 0,02 4,1 1,4 o 5,5 75 o 3 <1 
'2,77 2,45 5,4 3,8 0,45 0,08 0,78 6 4,4 3,4 0,25 0,03 8,1 1.8 4,9 14,8 55 38 1 <1 
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TABELA 31- Conclusão 

Solo Perfil Prol 
Localização n• Lab 

LV a méd 791454 
La! 19°07'8 207 791455 
Long 54•56'WGr 791456 

*PVa méd 
791450 

La! 19•16'S 208 791451 

Long 54•54'WGr 
791452 
791453 

PETaab 791422 

Achern 791423 

aren/méd 209 791424 

Lat 19017'S 791425 

Long 54•10'WGr 791426 
791427 

PE Tb arenj 
méd 211 791596 
La! 19°24'5 791597 
Long 54•59'WGr 

PETa 791417 

méd 
791418 

La! 19°25'8 212 791419 

Long 54<>Q2'WGr 791420 
791421 

C e Ta Achern 
méd 214 781594 
La! 19°26'8 781595 
Long 54•59'WGr 

*PL a Tb 
plíntJméd 215 782214 
La! 19•26'S 782215 
Long 55•20'WGr 

LVaméd. 781592 
Lat. 19031'5 216 
Long 55•00'WGr 781593 

PETa A 
chern,tméd 217 781619 
Lat 19•30'S 781620 
Long. 54•02'WGr 

LEaméd 791440 

La! 19•37'S 218 791441 

Long 54<>Q3'WGr. 
791442 
791443 

AO a 781576 
La! 19046'S 219 781577 
Long 54•40'WGr 

LEaméd 
La! 19•47'S 220 781584 
Long 54•47'WGr 

AQa 781579 
La! 19046'S 221 

781580 
Long 54•41 'WGr 

LEaméd. 781589 
La! 19•48'S 222 781590 
Long 55•00'WGr 

LRdmarg. 781572 
La! 19"53'S 223 781573 
Long 54•26'WGr 

*Perfil coletado pela EMBRAPA 

316/PEDOLOGIA 

Horizontes Amostra seca 
ao ar% 

Casca· 
Prol Calhau 

lho 5ímb >20 
em 20·2 mm 

mm 

A1 0·30 o o 
AB ·55 o o 
B ·160 o o 

A1 G-40 o 2 
A3 ·65 o 2 
81 ·110 o 5 
B2 ·155 o 11 

A11 G-45 o o 
A12 ·80 o o 
A2 ·170 o o 
8211 ·190 o o 
8221 ·240 o o 
8231 ·280 o o 

A1 G-40 o o 
11822 14G-160 o o 

A1 G-28 o o 
B1 ·35 o o 
B2 ·80 o o 
B3 105 o o 
c 160 o o 

A 10·40 o 1 
82 120·140 o 4 

A G-20 o o 
B so-ao o o 

A1 G-15 o o 
822 1Do-130 o o 

A1 G-15 o o 
821 SG-120 o o 

A1 G-20 o o 
A3 ·50 o o 
B1 ·90 o o 
B2 ·140 o o 

A1 o-a o o 
c ao-100 o o 

B2 7G-90 o o 

A1 o-to o o 
B2 so-ao o o 

A1 G-15 o o 
B22 tOG-140 o o 

A1 G-20 o o 
B2 SG-100 o o 

Composição granulométrica Ataque por 
d = 1,47 

(terra fina seca ao ar)% Grau 
H.so.% 

Argila de Silte Eq Al.o, 
Areia Areia Silte --

fina 0,05-
Argila natural flocu· -- umid F e. o, grossa <0,002 % laçao Argila 5io, At.Q, Fe.o, TiO, p,o. 

2·0,2 0,2.0,05 0,002 mm % 
mm mm mm 

53 29 5 13 4 69 0,38 8 5,2 4,6 1,3 0,14 5,57 
48 32 6 14 8 43 0,43 7 6,6 6,2 1,7 0,20 5,74 
39 38 8 15 10 33 0,53 7 6,8 6,0 1,5 0,22 6,26 

3 35 40 22 6 73 1,82 26 9,5 8,1 2,7 0,29 4,70 
3 37 34 26 11 58 1,31 22 9,0 9,0 3,0 0,37 4,69 
3 38 33 26 15 42 1,27 17 8,9 8,9 3,6 0,36 3,88 
3 40 33 24 20 17 1,38 16 8,7 8,7 3,7 0,37 3,69 

50 38 8 4 3 25 2,00 7 3,3 1,4 0,5 0,10 4,42 
55 38 5 2 2 o 2,50 4 2,0 1,0 0,4 0,10 3,92 
46 47 6 1 1 o 6,00 2 1,9 0,6 0,5 0,14 1,90 
41 44 7 8 2 75 0,88 10 6,1 2,8 0,9 0,16 4,91 
39 44 6 11 11 o 0,55 11 7,2 3,8 0,9 0,16 6,66 
35 45 7 13 13 o 0,54 14 8,7 4,3 1,1 0,23 6,12 

31 32 28 9 5 14 3,11 11 5,2 2,1 1,8 0,14 1,82 
26 29 23 22 20 9 1,05 13 9,0 6,4 3,0 0,23 3,34 

13 56 14 17 3 82 0,82 18 8,8 3,4 0,7 0,17 7,57 
14 54 11 21 16 24 0,52 20 12,8 5,3 1,1 0,15 7,54 
17 55 12 16 12 25 0,75 16 10,0 4,5 0,8 0,15 8,82 
16 54 15 15 15 o 1,00 17 10,8 4,7 1,1 0,14 6,68 
19 58 11 12 12 o 0,92 12 9,0 3,6 0,9 0,14 6,30 

8 67 15 10 4 60 1,50 9 4,8 3,0 1,9 0,13 2,47 
7 62 17 14 10 29 1,21 9 6,3 4,6 2,1 0,20 3,44 

38 13 36 13 9 31 2,77 12 5,3 2,7 0,8 0,30 5,30 
28 13 38 21 18 14 1,81 14 7,9 5,8 2P 0,37 4,55 

28 43 13 16 10 38 0,81 11 6,2 5,7 2,7 0,24 3,31 
22 38 16 24 o 100 0,67 11 9,1 8,3 3,7 0,37 3,52 

9 70 12 9 6 33 1,33 11 4,7 2,2 1,1 0,18 3,13 
6 61 14 19 14 26 0,74 16 8,7 5,0 2,7 0,27 2,90 

58 24 5 13 7 46 0,38 8 4,7 3,9 3,7 0,44 1,65 
54 28 4 14 14 o 0,29 8 4,9 3,7 3,9 0,67 1,49 
11 29 45 15 8 47 3,00 9 5,8 4,9 4,3 0,73 1,78 
53 25 3 19 1 95 0,16 10 6,5 5,2 5,0 0,81 1,63 

41 49 4 6 4 33 0,67 3 
39 50 5 6 4 33 0,83 3 

51 28 7 14 o 100 0,50 8 6,2 4,6 2,2 0,17 3,27 

39 51 1 9 6 33 0,11 6 3,3 2,5 2,3 0,35 1,70 
32 50 7 11 10 9 0,64 7 6,5 3,6 2,9 0,39 1,95 

29 43 17 11 10 9 1,55 9 5,0 2,8 1,6 0,15 2,75 
15 35 23 27 3 89 0,85 17 11,1 7,5 2,6 0,31 4,51 

19 9 16 58 34 39 0,29 27 18,9 18,4 28,4 4,65 1,02 
16 8 13 63 o 100 0,21 28 19,8 19,3 30,4 4,58 1,00 



Lab" SNLCS 

pH (1:2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 

100AI+' 
CE Eq de c N MO v p Na+ mmhos/ 

Ki Kr % % % C/N % -- % 
I CaCO. 

AI+3 +S ppm ema 
% 

H,Q KCIN Ca+ 2 Mg+2 K+ Na+ s H+ Al+ 3 T 25'C 

1,92 1,63 3,9 3,5 1,02 0,11 1,76 9 0,2 0.08 0,01 0,3 3,4 1,1 4,8 6 79 3 <1 
1,81 1,54 3,9 3,6 0,40 0,05 0,69 8 0,1 0,04 O,Q1 0,2 2.0 0,9 

I 
3,1 8 82 1 <1 

1,93 1,66 4,0 3,6 0,19 0,04 0,33 5 0,1 0,03 O,Q1 0,1 0,9 0,6 I 1,6 6 86 <1 1 

1,99 1,64 5,3 4,6 3,98 0,33 6,86 12 10,6 3,6 0,57 0,02 14,8 10,1 o 1 24,9 ' 59 o 2 <1 
1,70 1,40 4,7 3,7 2,38 0,21 4,10 11 1,3 0,1 0,18 0,02 1,6 9,3 1,9 . 12,8 I 13 54 1 <1 
1,70 1,35" 5,0 3,8 0,95 0.09 1,64 11 0,6 0,36 0.01 1,0 2,4 1,3 ! 4,7 21 57 1 < 1 
1,70 1,34 5,1 3,8 0,50 0,07 0,86 7 0,6 0,16 0,01 0,8 2,4 0,6 3,8 21 43 <1 < 1 

4,01 3,27 6,1 5,4 0,91 0.09 1,57 10 5,8 0,4 0,36 0,02 6,6 0,8 o 7,4 89 o 21 < 1 
3,40 3,71 6,2 5,2 0,10 0,03 0,17 3 1,8 0,4 0,06 0.01 2,3 0,1 o 2,4 96 o 1 < 1 
5,37 3,52 5,2 3,7 0,07 0,02 0,12 4 0,9 0,1 0,07 0,01 1,1 0,1 0,1 1,3 85 8 1 1 
3,70 3,07 -5,0 3,5 0,19 0,05 0,33 4 2,2 1,7 0,17 0,01 4,1 0,8 0,4 5,3 77 9 1 <1 
3,22 3,80 5,1 3,5 0,17 0.03 0,29 6 2,1 3,0 0,17 0,01 5,3 0,7 0,5 6,5 82 9 1 <1 
3,44 2,95 5,1 3,3 0,20 0,04 0,34 5 1,9 3,8 0,20 OP1 5,9 0,7 1,4 8,0 74 19 <1 < 1 

4,21 2,72 6,1 5,2 1,02 0,12 1,76 9 3,6 1,1 0,19 0.02 4,9 2,2 o 7,1 69 o 2 <1 
2,39 1,84 5,6 3,9 0,21 0.06 0,36 4 1,0 0,7 0,36 0,03 2,1 1,4 0,5 4,0 53 19 1 1 

4,41 3,89 5,2 4,0 0,80 0,07 1,38 11 9,6 1,8 0,55 0.03 12,0 4.0 0,2 16,2 74 2 14 <1 
4,10 3,62 5,0 3,4 0,52 0,06 0,90 9 9,3 0,8 0,70 0,03 10,8 1,9 6,2 18,9 57 36 7 < 1 
3,78 3,40 5,1 3,4 0,20 0,05 0,34 4 8,0 0,9 0,59 0,03 9,5 1,7 3,9 15,1 63 29 2 < 1 
3,80 3,40 5,3 3,5 0,18 0,04 0,31 5 11,2 1,7 0,52 0,05 13,5 1,3 2,5 17,3 78 16 10 < 1 
4,25 3,67 5,4 3,6 0,01 0,03 0,17 <1 10,5 1,4 0,42 0,03 12,4 1.0 0,8 14,2 87 6 25 <1 

2,72 1,94 6,2 5,0 1,29 0,12 2,22 11 5,1 0,6 0,42 0,06 6,2 3,3 o 9,5 65 o 8 1 
2,33 1,80 5,3 3,8 0,40 0,09 0,69 4 0,9 0,5 0,18 0.02 1,6 2,5 1,1 5,2 31 41 1 <1 

3,33 2,80 4,4 3,6 0,43 OP4 0,74 11 0,3 0,08 opa 0,5 1,2 1,1 2,8 18 69 1 3 
2,31 4,55 4,6 3,6 0,13 0,03 0,22 4 0,7 0,11 0,07 0,9 1,2 1.8 3,9 23 67 <1 2 

1,85 1,42 5,0 4,2 0,98 0,09 1,69 11 1,3 0,3 0,12 0,02 1,7 3,5 0,7 5,9 29 29 3 <1 
1,66 1,45 4,7 4.0 0,22 0,05 0,36 4 0,1 0,03 0.01 0,1 1,2 0,9 2,2 5 90 1 <1 

3,63 2,75 5,5 4,6 0,76 0,11 1,31 7 1,8 1,4 0,12 0,03 3,4 2,2 o 5,6 61 o 1 1 
2,96 2,20 5,4 3,7 0,25 0,08 0,43 3 5,5 o .a 0,22 0.02 6,5 1.0 5;f 12,6 52 44 <1 <1 

2,05 1,28 5,2 4,1 1,00 0,09 11 1,5 0,2 0,10 0.01 1,8 3.0 0,2 5,0 36 10 14 <1 
2,25 1,35 5,6 4,6 0,49 0,05 10 1,4 0,2 0,04 0,01 1,7 1,1 o 2,8 61 o 13 <1 
2,01 1,29 4,5 3,7 0,20 0,03 7 0,3 0,03 0,01 o .a 0,7 0,4 1,4 21 57 1 1 
2,12 1,32 4,5 3,7 0,10 0,03 3 0,2 0,02 0.01 0,2 0,6 0,4 1,2 17 67 1 1 

4,4 3,7 0,64 0,10 1,1 6 0,2 0,06 0,01 0,3 2,4 QA 3,5 9 73 4 <1 
4,6 4.0 0,15 0,07 0,2 2 0,1 0,02 õp2 0,1 0,9 0,5 1,5 7 83 <1 1 

2,29 1,75 4,5 3,9 0,10 0.09 0,17 1 0,1 0,02 0,02 0,1 1,0 0,5 1,6 6 91 <1 1 

2,24 1,41 4,4 3,6 1,18 0,12 2,03 10 0,6 opa 0,01 0,7 3,7 1,1 5,5 13 61 4 <1 
3,07 2,03 4,8 3,8 0,30 0,06 0,52 5 0,1 0,04 0/)2 0,2 1,3 0,9 2,4 8 62 1 1 

3,03 2,22 5,2 3,9 0,53 0,09 0,91 6 1,3 0,2 0,16 0.02 1,7 0,7 1,9 4,3 40 29 1 1 
2,52 2,06 5,1 3,8 0,22 0,08 0,38 3 0,1 0,13 0,03 0,3 3,5 1,7 5,5 5 92 <1 1 

1,75 0,88 6,1 4,8 1,85 0,17 3,19 11 8,0 1,5 0,30 0.04 9,8 4,8 o 14,6 67 o 1 1 
1,74 0,87 5,0 4,1 0,62 0,09 1,06 7 1,3 0,7 0,07 0.03 2,1 3,8 1.2 7.1 30 36 1 1 
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TABELA311 
Resultados analíticos das amostras para avaliação da fertilidade dos solos 

Cátions permutáveis 

Folha Solo Profund pH p 
Localização 

em H,Q ppm Al+++ Ca+++Mg++ K+ 
mE/100cc mE/1 DOce ppm 

R a Q-10 4,8 2 1,5 0,3 44 Ponto 01 - Lat 16•01 'Se long 59•30'WGr 
méd 10-25 4,7 1 1,6 0,4 36 

LVd 0-10 5,3 7 0,1 3,3 125 Ponto 02 - Lat 16•QO'S e long 59°11 'WGr 
méd 45-90 5,5 1 0,8 0,3 92 

SE21-V-A R e D-12 6,1 12 o 6,3 112 Ponto 03 - Lat 16•03'S e long 58"58'WGr 
méd 12-25 6,3 5 o 4,3 104 

HAQd 0-20 5,5 23 0,2 0,5 28 Ponto 04- Lat 16"09'S e long 58• 51 'WGr 
4D-60 5,5 1 0,1 0,2 18 

PE 0-20 5,6 30 o 10 95 cn. 4Q-60 6,0 2 o 4,7 80 
Ponto 05- Lat 16•11 'Se long 59"36'WGr 

méd 

AQd 
0-20 4,6 1 0,4 0,3 16 Ponto 06 - Lat 06• 16'S e long 58004'WGr 4D-60 5,0 2 0,2 0,5 41 

SE 21-V-B 
R a 

0-10 5,0 1 0,1 2,7 66 

méd 
1D-35 4,6 1 1,1 1,8 31 Ponto 07- Lat 16•16'S e long 57'37'WGr 35-70 5,0 1 1,4 1,5 25 case 70-100 5,1 1 1,6 1,4 23 

HLe 0-25 5,3 13 0,1 2,4 42 
méd/ 6Q-90 5,9 1 0,4 5,5 18 

Ponto 08- Lat 16•27'S e long 56•40'WGr 
marg 

Hle 0-15 4,6 10 0,4 4,2 84 argJ 80-150 6,5 1 o 9,0 22 
Ponto 09- Lat 16"45'S e long 56•49'WGr 

marg 

SE21-X-A 
Hle 0-10 4,7 21 0,2 3,9 109 
argJ 4D-80 4,9 2 0,4 6,4 44 

Ponto 10- Lat 16•50'S e long 56'51'WGr 
marg 

Ple 
plint 0-10 5,2 6 0,4 1,1 31 Ponto 11 - Lat 16°54'S e long 55•59'WGr 
arenJ 110-140 4,5 1 1,5 1,0 39 
arg 

ss 0-6 9,0 9 o 9,8 50 médJ 6Q-90 6,5 30 o 6,4 80 
Ponto 12- Lat 16•58'S e long 56°43'WGr 

arg 

PVa 0-15 4,8 5 0,8 1,5 150 cn 6D-80 5,1 1 1,2 0,6 106 
Ponto 13- Lat 16'40'S e long 54•21 'WGr 

arg 

AQe Q-20 7,0 30 o 6,3 100 Ponto 14- Lat 14•41'S e long 55°16'WGr 80-150 6,7 28 o 6,2 64 

SE21-X-B 
PE 0-40 5,8 1 o 2,5 68 
médJ 6D-90 5,7 1 o 4,0 45 Ponto 15- Lat 16"11 'Se long 54•17'WGr 
arg 100-110 5,2 1 2,0 0,9 40 

PVd Q-10 5,4 23 0,1 1,5 62 plínt Ponto 16- Lat 16•56'S e long 55°1 O'WGr 
méd 

120-140 5,2 2 0,6 0,9 30 

Hleab 0-10 5,4 1 o 1,9 28 
SE21-V-D aren/ 1Q-25 5,5 2 o 2,0 17 Ponto 17- Lat 17•16'S e long 57•54'WGr 

arg 4D-60 6,4 2 o 10,0 22 

Hld 
0-20 4,2 30 0,8 0,7 44 

6Q-80 4,3 30 1,3 1,2 23 Ponto 18- Lat 17•21 'Se long 55•55'WGr 
arg 

100-120 4,3 21 1,0 1,4 20 

HL aab 0-20 4,7 3 0,3 0,4 27 
SE21-X-C arenJ 6D-80 4,4 1 0,3 0,3 9 Ponto 19- Lat 17•27'S e long 55•36'WGr 

arg 110-140 4,5 1 1,4 1,3 58 

Hld D-15 5,4 2 0,1 0,7 17 
aren/ 6D-80 5,4 - 0,1 0,4 8 Ponto 20- Lat 17•43'S e long 55•56'WGr 
méd 130-160 5,1 2 1,1 1,3 31 
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TABELA 3 11 - Conclusão 

Cétlons permutáveis 

Folha Solo 
Profund pH p 

em H,o ppm Ai+++ 
mE/100cc 

PLe 
G-20 5,0 5 0,2 

SE21·X·C are n/ 
20.80 6,0 1 o 
80.140 5,5 11 0,8 arg 140.160 5,3 2 0,3 

PLd G-20 5,4 1 0,1 
arenJ 20.80 5/3 - o 

SE21·Y·B méd 80.160 4,7 4 0,5 

AO e G-25 613 30 o 

SE21·Z·A AOd Q-20 5,4 3 0,2 
70.110 5,5 1 o 

Q-20 5,0 30 0,1 
AOd 60.80 513 2 0,1 

120.160 5,3 - 0,3 

HLaab Q-20 5,0 2 0,3 
SE21·Z·B arenJ 20.80 4,8 2 0,5 

60.100 5,0 1 0,7 arg 100·140 5,0 1 0,8 

HLd G-20 5,1 2 0,3 arenJ 
méd 

80.100 5,6 1 0,7 

SE21·Z·D R e Q-40 5,7 30 o méd 

3.9.1 -Sfmbolos e abreviações usados nasTabelas3.1 e 3.11 
A Solo Aluvial 
AO Areia Ouartzosa 
BV Brunizém Avermelhado 
C Cambissolo 
HAO Areia Ouartzosa Hidromórfica 
HC Hidromórfico Cinzento 
HGP Glei Pouco Húmico 
HL Laterita H idromórfica 
HP Podzol Hidromórfico 
LE Latossolo Vermelho-Escuro 
LR Latossolo Roxo 
LV Latossolo Vermelho-Amarelo 
PE Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico 
PL Planossolo 
PV Podzólico Vermelho-Amarelo 
R Solo Litólico 
RE Regossolo 
SS Solonetz Solodizado 
V Vertissolo 
a álico 
ab. abrúptico 
aren. 
arg. 
case. 
c. case. 
chern. 
cn. 
d 
e 
f. 
indisc. 
marg. 
me as c. 
méd. 
ped. 
plfnt. 

textura arenosa 
textura argilosa 
cascalhenta 
com cascalho 
horizonte A chernozêmico 
concrecionário 
distrófico 
eutrófico 
fase 
textura indiscriminada 
textura muito argilosa 
textura muito cascalhenta 
textura média 
pedregosa 
plfntico 

Ca+++Mg++ K+ Localização 

mE/100cc ppm 

013 
0,4 
2,4 
3,4 

0,6 
0,4 
0,9 

2,4 

0,3 
0,2 

1,7 
0,6 
0,6 

0,6 
0,6 
0/3 
0,8 

0,7 
1,8 

10,0 

sal. 
sol. 
Ta 
Tb 
I 

47 
14 
87 

126 

16 
12 
53 

150 

25 
8 

56 
125 

27 

37 
16 
30 
25 

45 
50 

103 

salino 
solódico 

Ponto 21 - Lat 17•37'S e long 56•52'WGr 

Ponto 22- Lat 18•16'S e long. 57•12'WGr 

Ponto 23- Lat 18•54'S e long 57•15'WGr 

Ponto 24- Lat 18•52'S e long. 56•27'WGr 

Ponto 25 - Lat. 18•02'S e long 55000'WGr 

Ponto 26- Lat 18•27'S e long 24•59'WGr 

Ponto 27- Lat. 18•54'S e long 55•1 O'WGr. 

Ponto 26- Lat 19•15'S e long. 55•22'WGr 

argila de atividade alta 
argila de atividade baixa 
textura do A sobre textura do B 
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B- Perfil de Late ri ta Hidromórfica 
álica argila de atividade baixa A mo
derado textura arenosa/méd1a rele· 
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A-Per111 daVenlssolotaxturaargi· 
losa FolhaSE.21·X·C Setembro/78 

B-Per1il da Areia Ouanzosa állcaA 
moderado Folha SE21·X·O No· 

vembro/79 



A - Perfil de Glel Pouco Humlco 
álico argila de alivldade baixa A mo· 
derado textura argilosa Folha 

B- Perfil de Podz6Uco Vermelho· 
Amarelo Eutrólico argila de ativida· 
de baixa A chernozêmico textura 
média/argilosa cascalhenta relevo 
ondulado Folha SE 21·X·B Novem-

bron9 

SE21·Z·D Setembron9 
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debail<aAmoderadotexturamédlat 
<~rgllosa relevo suave ondulado Fo· 

lha SE21·X·B Novembro/79 
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RESUMO 

As Folhas em estudo, SE.21 Corumbá e parte da SE.20, abrangem os 
Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, cobrindo uma área de 
193.960 km 2

, englobando a maior parte da Planície Sedimentar do 
Pantanal Mato-Grossense. A Folha SE.21 está compreendida entre os 
paralelos 16° e 20° de latitude Sul e os meridianos 54° e 60° de 
longitude WGr. e a Folha SE 20 entre os paralelos 16°00' e 16° 16' de 
latitude Sul e os meridianos 60°00' e 60° 1 O' de longitude WGr. 

As imagens de radar na escala 1:250.000, associadas às imagens 
Landsat, foram os elementos primordiais para o mapeamento da vegeta· 
ção, utilizando-se para isto uma metodologia orientada de interpreta· 
ção e trabalhos de campo. 

A área constitui-se de 4 (quatro) regiões fitoecológicas: a Savana 
(Cerrado), ocupando os relevos conservados e dissecados dos plana!· 
tos, e as áreas de acumulação inundáveis do grande Pantanal 
Mato-Grossense; a Savana Estépica (Vegetação Chaquenha). ocorren-

do em áreas de acumulação inundáveis entre o rio Paraguai e a linha 
de fronteira com a Bolívia em solos predominantemente salinos; a 
Floresta Estacionai Semidecidual, ocupando as Planícies Aluviais e 
terraços dos rios que compõem a rede hidrográfica da área; e a 
Floresta Estacionai Decidual, observada em áreas de relevo dissecado 
(Paleozóico, Pré-Cambriano). Observaram-se ainda as Áreas de Tensão 
Ecológica e as áreas submetidas à ação antrópica em diferentes posi· 
cionamentos geomorfológicos. 

A delimitação climática segue a relação P.;;2T das curvas ombro
térmicas de Bagnouls & Gaussen ( 1957), obtendo-se duas áreas distin· 
tas: uma com período seco de 5 meses e a outra com esse período de 
3 a 4 meses. 

Efetuou-se também o levantamento do potencial madeireiro exis· 
tente na área em estudo, através do inventário florestal a nível de 
reconhecimento. 
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ABSTRACT 

The Sheets in study, SE.21 Corumbá and part of SE.20, embrace the 
States of Mato Grosso and Mato Grosso do Sul covering an area of 
193,960 square km, including the most part of the Sedimentary Plain 
to Mato Grosso Swamp. The Sheet SE.21 is included between the 
parallels 16° and 20° of South latitude and the meridians 54° and 
60° longitude WGr. and the Sheet SE.20 stands between 16°00' and 
16°16' of South latitude and the meridians 60°00' and 60°10' of 
longitude WGr. 

The radar images on the scale of 1 :250.000, associated to Landsat 
images, were the primordial elements to map the vegetation, using to 
do it a orientated methodology of interpretation and field travels. 

The area consists of 4 (four) phytoecological regions: Savana 
(Cerrado), occupying the conservated and dessected relieves of the 
plateau, and the flood areas of accumulation to the large Mato Grosso 
Swamp; Steppical Savanna (Vegetação Chaquenha), occurring on the 
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flood areas of accumulation between the Paraguay river and the 
border line with Bolívia, lies in chiefly salted soils; the Seasonal 
Semideciduous Forest, occupying the Alluvials Plains and the rivers 
terraces that compose the hydrographic system of the area; and the 
Seasonal Deciduous Forest located on dissected relief (Paleozoic, 
Pre-Cambrian) areas. Areas of transition and areas submitted to the 
anthropic action in different geomorphological conditions were also 
observed. 

The climatic delimitation follows the relation P.;;2T of Bagnouls 
and Gaussens's ombrothermic curves (1957), resulting two different 
areas: the first one with a dry period of 5 months and the second one 
with thàt period of only 3 to 4 months. 

lt was also effectuated a survey of the timber potential existing on 
the area in study, through forestal inventory at levei of reconnaiss
ance. 



4.1- ESTUDO FITOGEOGRÁFICO 

4.1.1 -INTRODUÇÃO 

A Folha SE.21 Corumbá e parte da SE.20 abrangem uma superfl'cie 
de aproximadamente 193.960 km 2 , englobando áreas do sul do Esta
do de Mato Grosso e norte do Estado de Mato Grosso do Sul, limitada 
a oeste pela fronteira com a Boi (via. 

O estudo fitogeográfico, objeto deste trabalho, baseou-se na inter
pretação das imagens de radar, através da análise dos parâmetros 
ecológicos fundamentais, clima, litologia e relevo, contando com o 
aux(lio das imagens fornecidas pelo satélite Landsat, confrontadas 
com os trabalhos em campo. Desta forma, confeccionou-se o Mapa de 
Vegetação da área e elaborou-se este relatório, onde é enfatizado o 
aspecto geral da vegetação, dando-se especial atenção às regiões fitoe
cológlcas. Dentre elas foram delineadas a Savana (Cerrado). Savana 
Estépica (Vegetação Chaquenha), Floresta Estacionai Semidecidual e 
Floresta Estacionai Decidual e os Contatos entre essas regiões 

O objetivo deste trabalho é fornecer elementos básicos, com ênfase 
à cobertura vegetal e ao potencial dos recursos renováveis, visando ao 
planejamento, em bases conservacionistas, de uso da terra 

As atividades técnicas desenvolvidas pelos autores obedeceram às 
seguintes etapas: Rui Lopes de Loureiro e João Paulo de Souza Lima 
na interpretação das imagens (radar e Landsat), trabalhos de campo, 
elaboração do mapa de vegetação e redação do relatório fitogeográ
fico; Benedicta Catharina Fonzar no estudo climático; Luiz Carlos de 
Oliveira Filho na análise estatística de dados. 

4.1. 1.1 - Caracterização geral 

A Folha SE.21 Corumbá e parte da SE.20, localizadas nos Estados de 
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, compreendem o Pantanal 
Mato-Grossense, pois englobam a quase totalidade da área pantaneira 
alagável. 

Duas unidades geomorfológicas individualizam-se na área: a Pla
nicie do Pantanal e os planaltos (Est. 4.VI B). 

A Planície do Pantanal é uma área de características extremamente 
peculiares que definem uma paisagem própria. Possui terrenos quater
nários aluviais em altitudes abaixo de 200 m (vide 1 - Geologia). A 
despeito do que muitos julgam, não é uma área permanentemente 
alagada, semelhante a um pântano, mesmo no período das cheias. 
Entretanto, na época das chuvas a área pantaneira assume o aspecto 
de alagado, em conseqüência do transbordamento das calhas dos rios 
componentes da bacia do rio Paraguai. A medida que começa a baixar 
o nível da água dos rios, o quadro hidrográfico assume sua feição 
natural, os rios retornam aos respectivos leitos e o lençol freático 
desce para mais de 10m de profundidade. As inundações não afetam 
toda a plan (c i e pantaneira, restando algumas áreas não atingidas pelas 
ãguas, que são denominadas "cordilheiras" Entre os rios Taquari e 
Negro individualizam-se lagos arredondados, chamados de "ba(as", 
que se interligam na época das cheias por canais conhecidos por 
"corixos". 

Esta imensa planicie recebe denominações variadas conforme os 
locais e quase sempre se referem a um rio: Pantanal dó Nabileque, 
Pantanal do Rio Negro, Pantanal do Taquari etc. Os solos são forma
dos sobretudo por Lateritas Hidromórficas com manchas de Latosso
los e Podzólicos (vide 3- Pedologia). 

A vegetação dominante inclui-se na Região da Savana (Cerrado) 
com formações vegetais que variam de densa a gram(neo-lenhosa. 
Possui no seu conteúdo agrupamentos florestais semideciduais e deci
duais e de Savana Estépica (Chaco). Esta última localiza-se principal
mente nas Folhas SE.21-Y-D e Z-C, onde as formações campestres a 
identificam. As formas lenhosas encontram-se quase sempre em conta
to, ora com a Floresta Estacionai, ora com a Savana. 

Na Plan fcie do Pantanal existem planaltos residuais, sobretudo a 
oeste, próximo ao rio Paraguai, tais como: maciço do Urucum ou serra 
do Albuquerque, serras do Amolar e Alto Guaporé. A leste, margean
do a Planicie do Pantanal, há escarpas das serras do Maracaju e São 
Jerônimo e os Planaltos do Taquari-ltiquira, de Campo Grande-Ma-

racaju e, ao norte, o Planalto dos Guimarães e a Província Serrana, 
todos com níveis escalonados entre 400 e 700 m. 

Os planaltos a leste são todos do Paleozóico, com rochas do 
Cretáceo. A área serrana e os planaltos residuais, geologicamente, são 
considerados pré-cambrianos. Nos planaltos predominam as Areias 
Ouartzosas, Latossolo Vermelho-Escuro e Podzólico álicos com baixo 
grau de fertilidade (vide 3 - Pedologia). A cobertura vegetal é repre
sentada pela Savana com agrupamentos da Floresta Decidual, que 
surgem apenas ao norte das Folhas. 

A hidrografia da área é formada pelos rios que compõem a bacia 
do rio Paraguai, que tem nos rios Cuiabá, São Lourenço e Taquari os 
seus principais afluentes, além de outros rios regularmente bem espa
çados e com suas respectivas nascentes situadas nos mais diferentes 
pontos da área. O rio Piquiri, além de servir de fronteira natural entre 
os Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, praticamente divide 
a área pantaneira em 2 partes. 

4.1.2 -METODOLOGIA 

A elaboração do mapa de vegetação, parte integrante do levantamento 
de recursos naturais 1enováveis, é a principal finalidade da Divisão de 
Vegetação do Projeto RADAMBRASIL 

Para alcançar estes objetivos adotou-se uma metodologia orientada 
no sentido de mostrar a atual situação da cobertura vegetal da área, 
utilizando-se as imagens de radar, na escala 1 :250.000, como base de 
todos os planos e metas dos estudos propostos A seqüência metodo
lógica é a mesma já descrita em volumes anteriores da série Levanta
mento de Recursos Naturais, editados pelo Projeto RADAMBRASIL. 

4.1.2.1 - Interpretação da vegetação nas imagens de radar 

Para a interpretação são utilizados mosaicos sem icontrolados das 
imagens de radar na escala 1:250.000, que possibilitam ampla visão 
fisiográfica, facilitando o estabelecimento de padrões de imagens de 
radar que permitem em parte a definição e o mapeamento da vegeta
ção. Os padrões são determinados com bases no relevo, drenagem e 
nos diferentes tons e texturas, que geralmente refletem as nuanças da 
vegetação. 

A) Relevo 
Como o radar evidencia muito bem o relevo, este se torna um dos 
principais parâmetros para o delineamento e o estabelecimento de 
padrões que determinarão a cobertura vegetal. Esta cobertura vai 
depender da forma de relevo, da litoloyia, do solo e do clima No caso 
especifico da Folha SE.21 Corumbá e parte da SE.20 citamos alguns 
exemplos: 
- formas aguçadas das cristas com solos litólicos e período seco de 
aproximadamente 5 meses. Nestes locais desenvolve-se uma vegetação 
rala, xeromórfica, com fisionomias de Savana; 
- formas convexas das colinas com solo mais desenvolvido, que, 
dependendo de seu tipo e fertilidade, vão caracterizar a cobertura de 
Savana ou de Floresta Estacionai; 
- nas áreas planas de cobertura aren ítica as formações de Savana 
predominam, e sempre caracterizadas pela fisionomia Arbórea Aberta; 
- nas áreas planas de inundações periódicas sempre predominam as 
formações de Savana; e 
- nas bordas dos planaltos dissecados em patamares desenvolve-se 
uma vegetação adensada, muitas vezes caracterizada pela Savana Arbó
rea Densa ou mesmo pela Floresta Estacionai; outras vezes, nas 
escarpas ingremes, a vegetação é bastante rala ou quase ausente. 

Para comprovar com exatidão a vegetação dos exemplos acima e 
de outras, relacionadas diretamente com o relevo, são necessárias 
observações locai~ com levantamento florístico e, sobretudo, com 
aspectos pedológicos. 

B) Drenagem 
O acúmulo de material orgânico e o maior teor de umidade das faixas 
quaternárias, que acompanham a rede de drenagem, possibilitam com 
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certa margem de segurança o delineamento de uma vegetação mais 
exuberante, devendo ser observados o tom e a textura diferentes das 
áreas que a circundam. A vegetação destas áreas é na maior parte das 
vezes representada por florestas-de-galeria, em áreas de Savana (Cerra
do), por Florestas Aluviais, ou mesmo por Savana Arbórea Densa 
(Cerradão). 

CJ Tom e textura 

A interpretação das formações florestais tem no binômio tom e 
textura os aspectos fundamentais. A Savana, por exemplo, é inconfun
dlvel. Seu tom varia do cinza mais claro, para a Savana Arbórea 
Densa, cuja textura é med iana, até a tonalidade escura, com textura 
lisa, onde dominam as áreas de Savana Parque e também os campos 
gramfneo-lenhosos. Uma atenção especial deve ser dada quando do 
aparecimento das florestas-de-galeria, que ao longo dos rios são facil
mente reconhecidas pelo fotointérprete. 

A floresta quando densa apresenta-se com uma textura, cuja granu· 
lação varia de média a fina; a tonalidade apresenta-se como um 
cinza-claro. 

Algumas dificuldades são verificadas na identificação dos amblen· 
tes, à medida que o relevo vai se tornando dissecado. As áreas 
abruptas causam reflexões que ora dificultam, ora impedem ao fotoin
térprete a diferenciação das formações vegetais. Este fenômeno é cor· 
rígido através de sobrevôos e operações de campo. 

4.1.2.1 .1 - Interpretação preliminar 

São utilizados os mosaicos com as faixas para obtenção de pseudo-es
tereoscopia e separação de padrões radargramétricos. Estes padrões 
constam basicamente no traçado da drenagem, delimitação dos tipos e 
formas do relevo. nos diferentes tons e texturas, que geralmente 
refletem as nuanças da vegetação. Áreas inferiores a 1 cm2 não são 
delineadas; conseqüentemente, são englobadas. 

Assim, a interpretação preliminar baseia-se nos padrões estabele
cidos e testados nos trabalhos de campo, colocando-se as primeiras 
legendas de vegetação, que ficam sujeitas a modificações no decorrer 
dos estudos, das revisões bibliográficas e das operações de campo. 

Após este traçado preliminar procede-se a integração de Folhas 
dentro da mesma área. Programam-se as operações de campo com o 
objetivo de sanar as dúvidas da interpretação, efetuando-se levanta
mentos volumétricos e flor(stico e análise fisionômica dos diferentes 
ambientes. 

4. 1.2.1.2 - Reinterpretação. 

t o reexame de toda a interpretação preliminar tendo como base as 
observações finafs de todo o trabalho realizado. Após a conclusão de 
todas as delimitações processa-se a colocação de legenda nas forma
ções que caracterizam os ambientes na escala 1 :250.000, podendo ser 
simples ou combinada. 

Na Folha SE.21 Corumbá e parte da SE.20 foram observadas 
quatro regiões fitoecol6gicas, que no mapeamento são representadas 
pelas seguintes letras·slmbolo: "S" para Savana; "T" para Savana 
Estépica; "F" para Floresta Estacionai Semidecidual; e "C" para 
Floresta Estacionai Decidual. 

Estas letras-símbolo são conjugadas a outras letras minúsculas que 
representam as formações e subformações. as quais passamos a exem
plificar: Sd - Savana Arbórea Densa; Tas -Savana Estépica Arbórea 
Aberta. sem floresta-de-galeria; e Cse - Floresta Estacionai Decidual, 
submontana, dossel emergente. 

Após o cumprimento destas etapas, as Folhas 1:250.000 são redu· 
zidas para a escala 1:1.000.000 (escala de publicação) e os ambientes 
lançados em base cartográfica (blue·line) para impressão do mapa a 
cores. 

4.1.2.1.3- Padrões de imagens de radar 

Os padrões de imagens de radar, que se seguem, representam a 
vegetação da área em estudo na escala 1:250.000 (Figs. 4.1 a 4.6}. 

4.1.2.2- Integração fisionômica 

Para a integração fisionômica da vegetação é necessária a realização de 
sobrevôos, que possibilitem o estudo fitogeográfico. Nestes trabalhos 

334/VEGETAÇÃO 

Fig. 4 .1 - Planalto do Maracaju. Padrões de Imagens de radar. Savana Arbórea Aberta 
(Sas); Savana Arbórea Densa (Sd); Savana Parque (Sps). Relevo conservado e disseca· 

do. Folha SE.21·Z-0. 

são correlacionados os padrões de imagem com a vegetação refletida. 
identificação de caracterfsticas e descrições das diferentes fitofisiono
mias. 

Na área esta integração possibilitou a definição das formações 
wgetais ocupando áreas com litologias e aspectos geomorfolôgicos 
diferentes, como exemplos: Aluvial - acompanhando os cursos de 
água no Quaternário Recente; Terras Baixas- no Quaternário Antigo 
e no Terciário Baixo, não ultrapassando níveis acima de 150 m;Sub
montana - relevo mais elevado e as formações de Savana ocorrendo 
nas diferentes formas de relevo e altitude, abrangendo desde as áreas 
mais elevadas do platô até as inundáveis do pantanal, com diferentes 
aspectos estruturais. 

4.1 .2.3- levantamento da vegetação 

Após os primeiros estudos e delimitações são programadas operações 
com a finalidade de atender às exigências do mapeamento. 

Nestas operações são realizados levantamentos volumétricos. descri· 
ção de ambientes, identificação da vegetação previamente delimitada 
na interpretação preliminar, coleta de material botânico e observações 
que se façam necessárias. 

Neste levantamento realizaram-se seis operações de carro e uma de 
avião (monomotorl, que atenderam plenamente aos objetivos. 

4.1.2.3.1 - Pontos de coleta botânica 

Nesses locais foram coletados materiais botânicos e, ao mesmo tempo, 
realizada uma descrição da fisionomia e da estrutura de vegetação. O 
número de pontos de coleta na área em estudo foi de 59 (F. 1 a F .59). 
localizados nas regiões da Savana, da Savana Estépica, da Floresta 
Estacionai e nas Áreas de Tensão Ecológica. 



Flg. 42 - Pantanal Mat~Grossense. Padroes de Imagens de radar. Salltlna Arbótea Densa (Sd): Savana Parque (5P6): Savana Gramlne~Lenhosa (Sgs). Áleas de acumulaçao 
lnund6veis. Folha SE.2t ·X·C. 

O material botãnico coletado foi posteriormente remetido ao 
Jardim Botânico do Rio de Janeiro para identificação. A relação das 
espécies depois de identificadas faz parte integrante deste relatório. 

Nas citações do texto diferenciam·se as plantas coletadas das não 
coletadas, do seguinte modo: plantas identificadas em laboratório -
consta o eplteto cientifico, se possível seguido do nome vulgar entre 
parênteses. Ex.: Curare/la americana (lixeira); e plantas ident ificadas 
no campo- consta o nome vulgar, seguido do eplteto cientifico entre 
parênteses. Ex. : cerejeira (A mburana sp.). 

COLETORES DO PROJETO RADAMBRASIL NA FOLHA SE.21 
CORUMBÁ E PARTE DA SE.20 

João Paulo de Souza Lima - Fez coleta na área no período de 
liQOSto/78 a junho/80, com 60 exemplares. 
Rui Lopes de Loureiro - Fez coleta na área no período de novem
bro/78 a outubro/80. com 55 exemplares. 
Luiz Fernando do Amaral Pascoal Ribeiro - Fez coleta na área no 
perfodo setembro e outubro/80, com 45 exemplares. 
João da Silva Costa - Fez apenas uma coleta na área em novem
bro/77. 

4.1.2.3.2 - I nventãrio florestal 

O inventário florestal é realizado por uma equipe de engenheiros 
florestais e auxiliares de botânica e de campo (picadeiro). 

Os inventários realizados na floresta constam da mensuração da 
circunferência (CAP), estimativa de altura lcomefcial) e qualidade de 
fune com identificação pelo nome wlgar de todos os indivlduos com 
CAP acima de 50 em. Na Savana os inventários constam da mensura
ção de todos os individues com circunferência > 30 em a 30 em do 

solo, e da medição da altura total, seguidas de identificação de todos 
os indivlduos pelo nome vulgar. 

Todo trabalho é seguido de detalhada descrição do ambiente, a 
qual deve conter: descrição fisionômico·ecológica da vegetação; conta· 
gem e identificação de palmeiras; grau de regeneração natural com 
citação de espécies; observações do tipo de solo; espessura da camada 
superficial de material orgânico; e descrição das formas do relevo. 

4. 1.3 - SISTEMA FITOGEOGRÁF ICO BRASILE IRO 

A Equipe de Vegetação do Projeto RADAMBRASIL, em função da 
experiência adquirida no mapeamento da vegetação, baseada numa 
metodologia apoiada em imagens de radar, elaborou um documento 
sobre Fitogeografia Brasileira - Classificação Fisionômico-Ecológica 
da Vegetação Neotroplcal (Brasil. DNPM. Projeto RADAMBRASIL, 
19801. sob orientação de Henrique Pimenta Veloso e Luiz G6es·Filho. 
O referido documento baseia·se num sistema de classificação das 
regiões ecológicas. que nada mais é do que uma área de florlstica bem 
determinada, limitada por um clima de formas biológicas caracterl's· 
ticas. podendo ocorrer atualmente em terrenos de litologias variadas. 

Dentro deste sistema de classificação ocorrem na Folha SE.21 
Corumbá e parte da SE.20 as seguintes regiões fitoecológicas: Savana 
(Cerrado); Savana Estépica (Vegetação Chaquenhal; Floresta Estacio· 
nal Semidecidual; e Floresta Estacionai Decidual. 

4.1.3. 1 - Região da Savana (Cerrado) 

A Savana (Cerrado) de Mato Grosso pode ser definida como sendo 
uma vegetação xerom6rfica. com fisionomia diversificada, variando de 
arbórea densa a gramfneo-lenhosa. O aspecto fisionômico é caracteri· 
zado de um modo geral por faner6fitas de pequeno porte. isoladas ou 
agrupadas sobre um revestimento gramin6ide hemicriptofftico. Apre-
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senta sua vegetação lenhosa com os brotos foliares bem protegidos, 
casca grossa e rvgosa (corticosal , órgãos de reserva subterrâneos. 
geralmente profundos (xi lopódiosl , e folhas desenvolvidas, com es
tômatos permanentemente abertos. protegidos por pêlos. 

A composição flodstica da Savana é bastante heterogênea; no 
entanto, as espécies se repetem com muita freqüência de norte a sul. 
formando uma paisagem bastante monótona, o que torna a sua 
fisionomia uma repetição cansativa. Com base nas imagens de radar 
foram mapeadas quatro formações: Savana Arbórea Densa (Cerradãol. 

Flg. 4.3-Pantanal e encostas da serra da Bodoquena. PadrOes de imagens de radar. 
Oeslaque para Floresta Eataclonal Oecidual (Cs); Savana Parque (Sps); Savana Grami· 
neo-Lenhosa (Sgs); Conta lo Savana/FiorMta Estacionai, predominlo da Floresta A lu· 
vial (SNc/Faa + Sgs + Pha- Formaçao Pioneira); Contato Savana/Savana Estépica, 
prodomlnlo Savana Arbórea Densa seguida da Savana EstépicaArb6raa Densa (STC/ 

Sd + TdJ. Relevo dissaeado e áreas da acumulaç4o Inundáveis. Folha SE21·Y·O. 
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Savana Arbórea Aberta (Campo Cerradol, Savana Parque (Parque de 
Cerrado I e Savana Gremfneo-Lenhosa (Campo). 

4. 1.3. 1.1 - Savana Arbórea Densa 

O aspecto fisionômico da Savana Arbórea Densa é caracterizado pelo 
agrupamento de esl*:les vegetais arbóreas, xeromorfes, com fustes 
finos e tortuosos, com clrcunfer.ncia raramente ultrapassando 1 m, 
revestidos por uma cesca grossa e rugosa. esgalhamento profuso, 
predominantemente perenlf61 ies, com folhas corléceas. Essas árvores 

Flg. 4.4 - Area do Chaco (Vegetaç&o Chaquanha~ Padrões de Imagens de radar. 
Savana Eatéplca Parque, sem floresta-de-galeria (TpsJ e com lloresta·de-galerfa(Tpl); 
Savana Eetéplca Gremlnoo-Lenhosa, sem llorest!Hie-galeria (TgS) e com lloresta-de
gelerfa (Tofk Contato Savena/Fioreata Estacionai (SNc); Conlato Savana Estépica,/ 
Floroeta Estacionai (TNc). Planlcles e áreas de acumulaçâo Inundáveis. Folha 

SE21·Y·O. 



são relativamente baixas, com uma altura média em tomo de 10m, e 
apresentam-se dispostas de maneira mais ou menos ordenada, com as 
copas irregulares chegando a se tocar, impedindo a penetração direta 
dos raios solares. Algumas espécies arbóreas perdem as folhas, que 
recobrem o solo formando uma cama:la de "serrapilheira" . Com o 
in(cio do período chuvoso acelera-se o processo de decomposição do 
tapete foliar acumulado sobre o solo, formando-se fina camada de 
matéria orgânica decomposta (húmus), o que aproxima a Savana 
Arbórea Densa das formações florestais. O dossel superior (arbóreo) é 
constitu (do na sua maioria de ecótipos caracter(sticos das áreas de 
Cerrado e de uma pequena proporção de outros ecótipos, sem estrato 
arbustivo diferenciado e com um estrato inferior (herbáceo) de aspec· 
to ralo, representado por gramlneas cespitosas, ciperáceas e brome
liáceas. 

A composição floristica dessa formação vegetal é bastante hetero· 
gênea e entre as espécies de maior ocorrência destacam-se: açoita-cava
lo (Luehea divaricata). cabelo-de-negro !Erythroxylum suberosum) , 
paus-terras (Qualea grandiflora e Q. parviflora), tingui (Magonia 
pubescensl. sucupira-preta (Bowdichia virgi/ioides), vinhático 
(Piathymenia reticulata), gonçalo-alves (Astronium fraxinifofium), ia· 
tobá ·(Hymenaea sp.), faveiro (Dimorphandra mollis), angico-preto 
!Piptadenia macrocarpa) e outras. 

As áreas de Cerradão surgem implantadas em variados tipos de 
solos, lixiviados, de baixa fert ilidade e lixiviados, igualmente receber· 
tos por um tapete graminoso, hemicriptoHtico, em tufos. 

4.1 .3.1.2 -Savana Arbórea Aberta 

t: uma formação de fisionomia campestre, forma:la por vegetais bai
xos, de fustes finos e tortuosos, esparsamente distribufdos sobre o 
solo recoberto por um estrato graminóide cont(nuo, entremeado de 
plantas lenhosas raquíticas e palmeirinhas acaules. Essa fo rmação 
savanícola é exclusiva das áreas aren íticas lixiviadas e tem sua compo
sição florfstica semelhante à da Savana Arbórea Densa, porém com 
estrutura mais baixa e aberta(± 5 ml ; ocorrem: lixeira (Curarei/a ame
rícanal. capitão-do-campo (Termina/ia argenreal , pau-santo (Kiel· 
meyera coriaceal, ipê-caralba (Tabebuia caraiba) e araticum (Annona 
crassifolia). 

4.1.3. 1.3 - Savana Parque 

Essa formação vegetal é caracterizada pela sua fisionomia estritamente 
campestre, formada pelo estrato graminólde estolhoso ou cespitoso, 
entremeado de vegetais arbóreos raqu(ticos esparsos. Vez por outra 
observa-se a existência de tufos de vegetação arbórea, com destaque 
para algumas espécies: lixeira (Curare/la americana), ipê-cara1ba (Tabe
buia caraiba) e sucupira-preta !Bowdichia virgilioidesl. Essa formação 
encontra-se nas plan lcies que são inundadas anualmente em conse· 
qüência das cheias dos rios. é uma formação freqüentemente 
entrecortada por florestas-de-galeria, que muitas vezes se alargam, 
constituindo uma Floresta Aluvial. 

4.1.3.1.4 - Savana Gram(neo-Lenhosa 

t: uma formação vegetal estritamente campestre, formada por um 
substrato graminóide entremeado de plantas lenhosas raquíticas e 
pequenas palmeiras acaules, desprovida de sinúsia faneroHtica, com 
exceção das faixas da floresta-de-galeria que muitas vezes ocorrem 
serpenteando no interior da formação. 

4. 1.3.2 - Região da Savana Estépica 

A denominação Savana Estépica foi proposta por Trochain (1957 
apud DNPM. Projeto RADAMBRASIL, 1980) para designar um tipo 
de vegetaçoo da África. O Projeto RADAMBRASIL adotou o nome 
para defin ir a vegetação neotropical de cobertura arbórea estépica, em 
geral com plantas lenhosas, baixas e espinhosas, associadas a um 
campo graminoso, savanlcola. Assim a Savana Estépica é uma região 
ecológica constltu(da por elementos fanerófitos, cactáceos e lenhosos 
carneHticos tl'Spinhosus, suure um tapete graminoso hemicriptoHtico 
entremeado de ervas terófitas, muitas vezes abrigando florestas-de-ga
leria. 

Foram mapeadas quatro fisionomias dessa região, que correspon
dem às Formações Savana Estépica Arbórea Densa, Savana Estépica 
Arbórea Aberta, Savana Estépica Parque e Savana Estépica 
Gramfneo-Lenhosa. 

4.1.3.2.1 -Savana Estépica Arbórea Densa 

t: formação vegetal de estrutura fanerotrtica baixa, sem icaducifólia, 
com submata de caméfitas espinhosas e algumas cactáceas colunares. 
Seus gêneros arbóreos são vicariantes homólOgos da Estepe (Caatinga). 
como, por exemplo, Schinopsis, Amburana, Asrronium, Piptadenia, 
Aspidosperma e outros. O estrato baixo é composto de gram(neas em 
tufos da Savana (Cerrado) entremeados de plantas fanhosas vicariantes 
da Estepe (Caatinga), como Zizyphus, Celtis, Acacia Cereus e outras. 

4.1.3.2.2- Savana Estépica Arbórea Aberta 

t: uma formação de arvoretas espinhosas !scrubl com tapete graminói· 
de contfnuo, estacionai, em conseqüência das cheias do Pantanal 
Mato-Grossense. Apresenta uma cobertura vegetal arbórea, de estrutu· 
ra aberta, com os mesmos gêneros constatados na Savana Estépica 
Arbórea Densa. t: antrópica e resultou do desflorestamento parcial, 
clareando o ambiente e conseqüentemente ampliando o estrato cam· 
pestre. 

Nas Folhas em estudo esta formação apresenta-se Quase sempre em 
segundo plano, não mapeável em nossa escala de trabalho. 

4.1.3.2.3 - Savana Estépica Parque 

~ uma formaçoo campestre natural com cobertura esparsa de árvores 
raqu(ticas (scrubl, em geral de uma só espécie. Em Mato Grosso e 
Mato Grosso do Sul situa·se na grande depressão do rio Paraguai. ~ 
inundada anualmente com a cheia do rio que, saindo de sua calha, 
demora a drenar em conseqüência do pequeno desnfvel existente. O 
Parque de Acacia sp. do Pantanal Mato·Grossense e também o Parque 

Fig. 4.5 - Pantanal Mato-GroS&ense. Padrões de imagens de radar. Destaque para 
Aoreeta Estacionai Semidecidual,dasTerras Baixas(Fbe); Savana0ram1neo-Lenhosa 
(Sgs); Savana Parque (Spe); Savana Arbórea Aberta (Sas) e Arbórea Densa (Sd); 
Agropecuária. Pastagen~t-Fioreeta EstacioneJ Semidecidual (Apf); Contato Savana/ 
Floresta Estacionai, dominância da Floresta Estacionai Semidecidual, Aluvial (SNc/ 

Fae). Planicies e terraços. Folha SE.21·X-G. 

VEGETAÇÃ0/337 



de Copernicía sp. (carandazal) são alguns exemplos clássicos que 
identificam esta formação, freqüentemente com inclusões de 
floresta-de-galeria, que muitas vezes se alarga constituindo floresta 
ciliar aluvial. 

4.1.3.2.4- Savana Estépica Gram(neo-Lenhosa 

~ uma formação estritamente campestre, hemicriptoHtíca, estépica, 
das pequenas depressões fechadas do Pantanal Mato-Grossense, entre
meada de fanerófitas baixas e retorcidas (scrub), de grandes folhas 
coriáceas, savanlcolas, que circundam as depressões alagáveis na época 
da cheia dos rios. 

4. 1.3.3- Região da Floresta Estacionai Semidecidual 

O conceito ecológico de Região da Floresta Estacionai Semidecidual 
prende-se diretamente às condições climáticas de suas estações, uma 
chuvosa e outra de estiagem acentuada, o que ocasiona a deciduali· 
dade parcial de suas espécies arbóreas, principalmente as que ocupam 
o dossel superior, que possuem adaptações à carência h (drica. 

A percentagem de árvores caducifólias deve situar-se em torno de 
30, na época desfavorável; esse caráter caducifólio faz com que o chão 
fique recoberto pelas folhas, formando, no fim da estação seca, um 
verdadeiro tapete (serrapilheira). Geralmente as áreas ocupadas por 
esta floresta possuem solos férteis e têm relevância na economia 
regional; entretanto, observa-se que elas perdem expressão pela des
continuidade, pois restringem-se às florestas-de-galeria e pequenas 
faixas de vegetação dos terraços do Pantanal Mato-Grossense. 

4.1 .3.3.1 - Floresta Aluvial 

~ uma formação florestal ribeirinha que ocupa as acumulações fluviais 
quaternárias. Sua estrutura é semelhante à da floresta ciliar de todos 

os rios. diferindo apenas floristicamente, porque aparecem vicariantes 
da Amazônia Ocidental, na bacia do rio Paraguaí. Assim, sua florística 
varia de acordo com a posição geográfica que ocupa a formação 
aluvial; contudo, as árvores caducifólias do gênero Eryrhrina demar· 
cam tipicamente essa formação. 

4. 1.3.3.2 - Floresta das Terras Baixas 

Na área, esta formação ocorre nos terraços dos rios Cuiabá e São 
Lourenço e, na depressão do Pantanal Mato-Grossense, numa altitude 
não superior a 150 m acima do nfvel do mar. 

No Pantanal Mato-Grossense essa formação florestal apresenta-se 
com uma flora vicariante da Amazõnía Ocidental, com cerejeira !Am
burana acre<Jna), peroba !Aspidosperma spp.), cedro (Cedrella fissilis), 
angico (Piptadenia macrocarpa) e muitas outras; apenas esta floresta é 
bem mais baixa (cerca de 30m), apresenta maior quantidade de 
árvores caducífólias e submata de arbustos de estrutura mais densa. 

4.1.3.4- Região da Floresta Estacionai Decidual 

O conceito ecológico desta Região é semelhante ao da anterior, pois, 
além de variar o percentual de decidualidade foliar nos indivíduos 
dominantes, que pas.sa a ser de 60% ou mais, existem gêneros endêmi
cos específicos. 

Essa região florestal perde expressão pela descontinuidade existen
te entre soas áreas. 

4.1.3.4.1- Floresta das Terras Baixas 

Esta formação ocorre nas soperf(cies pediplanadas da depressão do 
Pantanal Mato-Grossense, numa altitude não superior a 150m do 
nfvel do mar, localizadas na margem direita do rio Paraguai. 

Fig.4.6 -Planalto dos Guimaraes. Padrões de imagens de radar.Areasde Tensil.o Ecológica-Contato Savana/Floresta Estacionei Oeclduai(SNc), dominA nela daSa\lana Arbórea 
Aberta (Sasj seguido da Floresta Estacionai DeciduaJ (Cs); Savana Arbórea Densa (Sd). Relevo dissecado. Folha SE.21·X·B. 

338/VEGETAÇÃO 



Uma de suas principais características é a estacionalidade folia r de 
seus indivíduos, onde mais de 60% das árvores perdem as folhas na 
época desfavorável. 

4.1.3.4.2- Floresta Submontana 

Esta formação está restrita a áreas descontínuas, situadas na Chapada 
dos Parecis, na bacia do alto rio Paraguai e em menor proporção a 
sudeste, mais precisamente na extremidade norte da serra da Bodo
quena. Apresenta mais de 60% de plantas deciduais durante a época 
desfavorável. A submata é também de caráter decidual e o estrato 
inferior é integrado de formas biológicas geófitas e hemicriptófitas, 
principalmente nas plantas graminóides. O jatobá (Hymenaea sp.), 
angico-vermelho (Parapiptadenia sp.). paineira (Chorisia sp.) e canafrs· 
tula (Pe/tophorum dubium) são algumas espécies que compõem o 
dossel supe1 ior e ocorrem nesta formação. 

4.1.4- ESTUDO FISIONÓMICO-ECOLÓGICO 

4.1.4. 1 - Súmula histórica 

A área compreendida pela Folha SE.21 Corumbá e parte da SE.20 
possui uma rede incipiente de estradas de rodagem em condições de 
tráfego. O fator limitante a um melhor conhecimento da área é 
sobejamente conhecido, a5 inundações periódicas, impedindo o acesso 
e destruindo os caminhos. Entretanto, desde o século passado, mesmo 
em condições precárias, a área foi visitada por fitogeógrafos e pesqui· 
sadores. Serviam-se eles do rio Paraguai como principal via de acesso e 
das cidades de Corumbá e São Luiz de Cáceres como ponto de apoio. 

A expedição de Langsdorff em 1825-1829 esteve na área, cujo 
botânico, Ludwig Riedel, desceu pelo rio Pardo até Coxim, e deste 
para o Taquari, chegando até ao rio Paraguai. Subiu até ao São 
Lourenço e ao Cuiabá, coletando grande número de espécies (Hoehne, 
1923). 

Também incorporado ao herbário de Martius foi o material coleta· 
do por Patricia da Silva Manso, em 1829-1830, nas margens dos rios 
Cuiabá e São Lourenço (Hoehne, 1923). 

Podemos citar a presença na área da Comissão de Limites Brasil 
-Bolfvia, em 1908-1909, onde Júlio Cesar Diogo dedicou-se à coleta 
de material botânico, com visitas a Corumbá, baías de Cáceres e de 
Guaíra, vales dos rios Paraguai, Jauru, Verde e Guaporé (Hoehne, 
1923). 

Em 1845, Hugh Algermon Weddell atravessou todo o Estado de 
Mato Grosso, de leste a oeste. Estudou a flora do rio Paraguai. Viajou 
ainda de Cáceres a Poconé e pontos próximos (Hoehne, 1923). 

O botânico inglês Spenc!)r Moore, em 1891, e John William Evans 
desceram o rio Paraguai até Corumbá em viagem de estudo da flora 
mato-grossense e coleta de espécies botânicas, publicando seu trabalho 
"The Phanerogamic Botany of the Mato Grosso Expedition 
1891-1892" (Hoehne, 1923). 

Desceram o rio Paraguai até Corumbá os botânicos suecos Carlos 
Axel Magnus Lindmann e Gustavo Oskar Anderson Mal me. Visitaram 
pontos das chapadas e Corumbá, fazendo trabalhos em diversas fazen· 
das das proximidades. A mesma trajetória de Mal me foi feita por João 
Barbosa Rodrigues em 1896 (Hoehne, 1923). 

Percorrendo todo o sul de Mato Grosso, Rudolf Endlichem, 
1896-1898, dedicou-se ao estudo das plantas lenhosas (Hoehne, 
1923). 

Hoehne (1923) visitou aáreaportrêsvezesem 1908, 1910e 1914 
com a finalidade de estudar a flora de Mato Grosso. Era chefe da 
Seção de Botânica do Museu Paulista e da Comissão Rondon. A ele 
devemos o melhor trabalho sobre a flora da área. 

Uma contribuição expressiva para o conhecimento da flora do 
pantanal, com coleta de 2.507 amostras vegetais de 1.300 espécies 
diferentes, foram as três viagens de João Geraldo Kuhlmann, no 
perfodo de 1913 a 1918. Viajou por estrada de ferro até Porto 
Esperança, permaneceu em Corumbá para, em seguida, subir os rios 
Paraguai, São Lourenço e Cuiabá (Hoehne, 1923). 

Hoehne ( 1923) cita outros botânicos e fitogeógrafos que visitaram 
o Estado de Mato Grosso, como Theodoro Herzog e Hermann Mayer. 

Na década de 1940, Veloso (1946, 1947a, b e c e 1948a e b) 
esteve na área e inicia uma série de publicações, cujos trabalhos foram 
impressos em Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. Mais tarde, Velo· 
so (1963) apresenta síntese dos conhecimentos fitogeográficos da 

região Centro-Oeste; a série termina em 1972 com a publicação de 
"Aspectos Fitoecológicos da Bacia do Alto Rio Paraguai". 

Um levantamento das gramíneas do pantanal foi feito por Otero 
(1941), que fez estudos das espécies silvestres de comprovado valor 
forrageiro que pudessem ser cultivadas. Percorreu todo o Mato Grosso 
do Sul procedendo a este levantamento. 

Taddey (1952) escreve sobre as condições geográficas, a flora e a 
fauna do pantanal; dá riqueza de detalhes nas suas descrições; viajou a 
área, inclusive as escarpas e ondulações que a circundam, especialmen· 
te na bacia do rio São Lourenço. 

Os trabalhos de Mo relia & Toledo ( 1959a e b) e de Morello & 
AdámJii ( 1973) são bastante informativos sobre a florística chaque· 
nha e outros aspectos, inclusive da área econômica. 

~ oportuno citar o trabalho de Castellanos ( 1960) pelas noções 
gerais de geobotânica, inclusive na denominação dos campos e na da 
vegetação savanícola aberta do pantanal, como é considerado em 
nossa legenda: Savana Gramíneo-Lenhosa, Savana Parque etc. 

Cole ( 1960) definiu o pantanal como um misto de vegetação 
herbácea e arbórea, na fácies de Savana, o que coincide com o nosso 
mapeamento fisionômico. Considera o pantanal como um "comple· 
xo" com diversos tipos de Savana; como uma sere (estágio de sucessão 
vegetal), onde o homem e o fogo exerceriam um papel contrário a 
essas tendências. 

Hueck ( 1972) faz uma tentativa de delimitação das diferentes 
regiões florestais da América do Sul. É uma pesquisa de grande valor 
prático, com descrição minuciosa de espécies. Contém importantes 
relatos sobre a flora chaquenha e alguns aspectos sobre o pantanal. 

Kuhlmann ( 1960) descreveu os tipos de vegetação do Brasil com 
menção ao pantanal e bosques chaquenhos. 

A bíbliografia sobre a Savana brasileira foi levantada recentemente 
por Goodland & Ferri (1979). Estão relacionados os principais traba· 
lhos, indispensáveis a quem pretenda estudar ou mapear a Savana 
brasileira 

4.1.4.2- Chave de classificação fisionômico-ecológica 

Para a classificação do sistema fitogeográfico da vegetação brasileira 
tem-se adotado uma chave, idealizada por Veloso et ali i ( 1974), a qual 
proporciona a inclusão de novas feições à medida que os trabalhos de 
mapeamento vão sendo efetuados; esta chave é constituída por le· 
tras-símbolo, de que a primeira é maiúscula e corresponde à região; as 
subseqüentes são minúsculas e identificam as fonnações e subfonna
ções, respectivamente. 

Na área também ocorrem contatos entre fonnações de diferentes 
regiões, na forma de encraves e ecotono. Nesses casos utilizou-se como 
recurso para a sua representação gráfica associar-se letras-símbolo 
maiúsculas que identificam as regiões e uma letra minúscula indicando 
o tipo de contato. Quando este ocorre na forma de encrave, só é 
possível determinar-se, para fins de mapeamento na escala 
1:1.000.000, a formação dominante, e, quando é ecotono, assinala-se 
a mistura das formações que se interpenetram. 

4.1.4.2.1 - Legenda das formações (escala 1 :1.000.000) 

A) Regiões fitoecológicas 

I. Savana (Cerrado) S 
a) Arbórea Densa (Cerradão) Sd 
b) Arbórea Aberta (Campo Cerrado) Sa 

1. Sem floresta-de-galeria Sas 
2. Com floresta-de-galeria Saf 

c) Parque (Parque Cerrado) Sp 
1. Sem floresta-de-galeria Sps 

d) Gramíneo-lenhosa Sg 
1. Sem floresta-de-galeria Sgs 

11. Savana Estépica (Vegetação Chaquenha) T 
a) Arbórea Densa Td 
b) Parque Tp 

1. Sem floresta-de-galeria Tps 
2. Com floresta-de-galeria Tpf 

c) Gramíneo-Lenhosa Tg 
1. Sem floresta-de-galeria T gs 
2. Com floresta-de-galeria Tgf 

111. Floresta Estacionai Semidecidual F 
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a) Floresta Aluvial 
1. Dossel emergente 

b) Floresta das Terras Baixas 
1. Dossel emergente 

IV. Floresta Estacionai Decidual 
a) Floresta das Terras Baixas 

1. Dossel emergente 
b) Floresta Submontana 

1. Dossel emergente 

B) Áreas de Tensão Ecológica 

I. Savana/F lo resta Estacionai 

F a 
Fae 
Fb 
Fbe 
c 
Cb 
Cbe 
Cs 
C se 

a) Encrave Subformação dominante 
11. Savana/Savana Estépica 
a) Ecotono ST 
b) Encrave Subformação dominante 
111. Savana Estépica/Fioresta Estacionai 
a) Encrave Subformação dominante 

C) Áreas Antrópicas 

I. Atividades Agrícolas 
a) Reflorestamento 

1. Eucalipto 
b) Agricultura 

1. Culturas dclicas 
c) Agropecuária (pastagens) 

4. 1.4.2.2 - Mapeamento da vegetação 

R 
R e 
A c 
Acc 
Ap 

O mapeamento da vegetação destas Folhas seguiu os critérios já 
adotados pela Divisão de Vegetação do Projeto RADAMBRASIL. Este 
trabalho é realizado a nível fisionômico de formação, segundo o 
conceito de Grisebach, modificado por Ellemberg & Muller·Dombois, 
que adaptaram ao seu conceito clássico o peso ecológico das formas 
de vida, subdividindo-o de acordo com uma ordem hierárquica aceita 
e ligeiramente alterada pela Equipe de Vegetação (BRASI L.DNPM. 
Projeto RADAMBRASIL, 1980). 

Constitui passo inicial para o mapeamento da vegetação a fotoaná· 
lise das imagens de radar na escala 1:250.000, com o aux(lio de suas 
faixas, o que favorece a obtenção de uma pseudo-estereoscopia Utili· 
zam-se como sensores auxiliares imagens de Landsat canais 5 e 7, bem 
como operações de campo,_ sobrevôos de reconhecimentos a baixa 
altura, pesquisa e estudo bibliográfico sobre a área. 

Após esses trabalhos são elaborados dois mapas sendo um com as 
subformações e outro com as formações, de onde se obtém o mapa 
final de Vll!Jetação, publicado na escala 1:1.000.000, com as regiões 
fitoecológicas e formações caracterizadas por cores próprias e as 
subformações e antropismos por ornamentos. 

Na Folha SE.21 Corumbá e parte da SE.20, a vegetação mapeada 
foi dividida em quatro regiões fitoecológicas: Savana (Cerrado); Sava· 
na Estépica (Vegetação Chaquenha); Floresta Estacionai Semideci
dual; Floresta Estacionai Decidual e mais as Áreas de Tensão Ecoló
gica (Fig. 4.7). 

4.1.4.3 - Zonação geobotânica 

A zonação representa graficamente a distribuição espacial e o processo 
evolutivo ideal das fitofisionomias e suas características fisiográficas 
nas diferentes regiões ecológicas. 

No estudo fitogeográfico destas Folhas foi evidenciada a existência 
de formações vegetais, distribuídas em diferentes unidades 
geomorfológicas de épocas geológicas diferentes, como: 
-Formações da Savana com ampla distribuição ocorrendo em terre
nos de formas conservadas e dissecadas do Paleozóico e Pré-Cambria
no e em áreas de acumulações inundáveis do pantanal; 
- Formações da Savana Estépica, ocorrendo em áreas quaternárias de 
acumulações inundáveis nas depressões do rio Paraguai, em solos 
predominantemente salinos; e 
- Formações Florestais, situadas predominantemente em terrenos 
dissecados do Pré-Cambriano e Paleozóico, com exceção da Floresta 
Semidecidual que se estabelece nas áreas aluviais e nos terraços quater
nários. Dentro desta distribuição geológica e molfológica, procuramos 
relacipnar as diferentes formações em uma esquematização gráfica, 
com a finalidade de evidenciar suas possíveis correlações (F ig. 4.8). 
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4.1.4.4- Regiões fitoecológicas 

A classificação fisionômico-ecológica da vegetação neotropical elabo· 
rada pela Divisão de Vegetação (BRASIL.DNPM. Projeto RADAM· 
BRASIL, 1980) foi a base para o estudo e mapeamento da vegetação 
da área compreendida pela Folha SE.21 Corumbá e parte da SE.20. 

As análises climáticas, litológicas e morfológicas permitiram detec
tar a ocorrência e a separação das regiões fitoecológicas: Savana 
(Cerrado), Savana Estépica (Vegetação Chaquenha), Floresta Estacio
nai Semidecidual e Floresta Estacionai Decidual. 

Regiões fitoecológicas Formação Subfonnação 

Arbórea Densa 
Arbórea Aberta Sem floresta·de-galeria 

Savana Arbórea A~rta Com floresta-de-galeria 
Parque Sem floresta-de-galeria 
Gramfneo-Lenhosa Sem floresta-de-galeria 

Arbórea Densa Sem floresta-de-galeria 

Savana Estépica Parque Com floresta-de-galeria 
Parque Sem floresta·de-galeria 
Gramíneo-Lenhosa Com floresta-de-galeria 

Floresta Estacionai Aluvial Dossel emergente 
Semidecidual Das Terras Baixas Dossel emergente 

Floresta Estacionai Das Terras Baixas Dossel emergente 
Decidual Submontana Dossel emergente 

4.1.4.4.1 -Região da Savana (Cerrado) 

A Região da Savana, com vegetação variando de arbórea a graminóide, 
predomina na área em estudo, ocupando aproximadamente 145.931 
km 2 (Fig. 4.9). 

Ocorre, predominantemente, em solos arenosos (vide 3 - Pedolo
gia), com diferentes níveis de altitudes, que variam dos 700 m nos 
platôs aos 100 m nas planícies inundáveis do pantanal (vide 2 -
Geomorfologia), dos períodos geológicos do Pré-Cambriano ao Qua
ternário (vide 1 -Geologia). 

É encontrada ao norte e a leste, alcançando as Folhas vizinhas 
(SD.21 Cuiabá e SE.22 Goiânia). Ao sul tem seus I imites com a serra 
da Bodoquena e penetrações na área da Folha SF.21 Campo Grande, e 
a oeste com a Vegetação Chaquenha, Floresta Estacionai e Áreas de 
Tensão Ecológica. 

Floristicamente é semelhante a outras áreas de Cerrado do 
Centro-Oeste brasileiro, com pouca variação de ocorrência de espécies 
Segundo Veloso (1972), é uma vegetação geralmente constituída por 
pequenas árvores espaçadas, de casca corticosa e grandes folhas, dis
persas sobre um tapete misto de gramíneas e plantas lenhosas la
tifoliadas Em algumas áreas do pantanal, o Cerrado apresenta-se com 
estruturas diferentes de outras, getalmente mais adensadas, com maio
res alturas e com tendências ao gregarismo (Fig. 4.10). 

A) Savana Arbórea Densa (Cerradão) 

Essa formação ocorre de maneira expressiva nas áreas de acumulação 
inundáveis do Pantanal Mato-Grossense e nas formas de relevo disseca
do e conservado das chapadas da serra Maracaju e São Jerônimo. 
Ocupa uma superfície de 27.991 km 2

, caracterizada pelo adensamen
to de árvores com fustes finos e tortuosos, cujas copas irregulares 
chegam a se tocar, impedindo desta maneira a penetração direta dos 
raios solares (Est. 4.111 B). 

O estrato arbustivo é de maneira geral pouco diferenciado e o 
estrato herbáceo é bastante reduzido, constituído por Gramineae, 
Ciperaceae e Bromeliaceae. 

Entre as espécies que compõem a sinúsia arbórea destacam-se: 
Luehea divaricata (açoita-cavalo). cabelo-de-negro (Erythroxylum 
suberosum), paus-terra (Qualea spp.). tingui (Magonia pubescens), 
sucupiras (Pterodon sp. e Bowdichia sp.), vinhático (Piathymenia 
reticulata), Cura te/la americana (I ixeiral, jàtobá (Hymenaea sp.). pe
qui (Caryocar brasiliensis) e muitas outras. 

As áreas de Savana Arbórea Densa surgem implantadas com relati
va indiferença, nos mais variados tipos de solos (vide 3- Pedologia), 
geralmente atapetadas de gramíneas cespitosas, notadamente dos gê
neros Aristida, Axonopus e Panicum. 
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Fig.4.7-Mapa de vegetação da Folha SE21 Corumba 

Essa formação vegetal é. bastante individualizada no Pantanal do 
Taquari. Ocorre normalmente revestindo as inúmeras c~udilheiras are
nhicas aí existentes, capeadas por grandes adensamentos de caraguatá 
(Bromelia balansael. A sinúsia arbórea compõe-se de espécies vegetais 
não muito comuns nas áreas da Savana Arbórea Oensa. Dentre as 
espécies de maior ocorrência destacam-se: Cordia glabrata (clara
lba-branca), baru (Dipteryx alata), paratudo (Tabebuia sp.), ingá llnga 
sp.) , mata-menino (Simaruba sp.) e piúva (Tabebuia sp.). Adensamen· 
tos de acuri (Attalea sp.) e babaçu (Orbignya sp.) apresentam-se quase 
sempre circundando essas cordilheiras, chegando muitas vezes a cons· 
titu ir verdadeiras comunidades gregárias (Est. 4 .VI A). 

Nas imediações do rio Paraguai essa formação é particularizada 
pelo adensamento de espécies gregárias: pateiro (Couepia oitil. 
Byrsonima intermedia (canjiqueira), Licania sp. (oitil e Licania sp. 
(pimenteira) (Est. 4. V A). O caráter gregário dessas espécies está 
diretamente relacionado com a ocorrência de solos mais argilosos e, 
conseqüentemente, maior capacidade de retenção h (drica. 

B) Savana Arbórea Aberta (Campo Cerrado) 

Esta formação representa a mais extensa paisagem da Savana. Tem 
amplitude significativa e está dispersa por toda a área. Ocorre desde o 
limite leste da Folha até as escarpas das serras de Maracaju e São 
Jerônimo; ao norte e a noroeste ocorre em áreas da Prov(ncia Serrana, 

Planalto dos Guimarães, Depressão do Rio Paraguai e Planaltos Resi· 
duais do Alto Guaporé (Est. 4.111 Al. A Savana Arbórea Aberta 
abrange cerca de 48.258 km 2 e é representada por duas subformações: 
sern fl oresta<le-galeria e com flo resta-de-galeria. 

I. Sem floresta<le-galeria 

Esta subformação ocupa superHcie de 41 .590 km2 da Folha SE.21 
Corumbá. Ocorre em pequenas e grandes áreas capeadas por Areias 
Ouanzosas, Lateritas, Latassolo Vermelho-Escuro e Podz61ico VermB' 
lho-Amarelo (vide 3 - Pedologia). Nessas áreas a Sav.ana apresenta·se 
com uma fisionomia bastante dpica; caracteriza-se por um tapete 
gram(neo·lenhoso entremeado de árvores geralmente raquíticas, com 
casca espessa, e, às vezes, conicosa. Algumas espécies possuem folhas 
grandes e duras. chegando a ser coriáceas, ou protegidas por pêlos, 
próprias de vegetação adaptada a condições ol igotróficas. 

Dentre as espécies vegetais arbóreas que identificam esta fisiono· 
mia destacam·se: paus·terra (Qualea sp. ). barba timão ISrryphno· 
dendron sp.) , pau-santo (Kíelmeyera coriacea), Tabebuia caraiba 
lipé·carafba), Curatella americana (lixeira), cambuf (Eugenia sp.), 
mocot6·de-ema (Pouteria torta), capitão-do-campo (Termina/ia ar· 
genrea) e quina<lo·campo (Srrychnos pseudoquina); são arbóreas 
mais altas a sucupira·preta (Bowdichia virgilioidesl, jatobá (Hymenaea 
Sp.) e gonçah>-alves (Astronium fraxinifoliuml. 
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Fig 4 8- Zonação geobotãnica da Folha SE.21 Corumbá 
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O estrato inferior é constitu(do por elementos gram(neo-lenhosos 
que raramente ultrapassam 0,5 m. A densidade e a estrutura desse 
estrato estão diretamente relacionadas com a textura do solo e dispo
nibilidade h (drica. As áreas de solos argilosos são geralmente cobertas 
por um tapete graminóide cont(nuo, com predominância das Gra
mineae, Cyperaceae e Eriocaulaceae; nas áreas mais arenosas, o estrato 
é caracterizado por tufos descontfnuos, onde as espécies graminóides 
têm pouco desenvolvimento. 

o 

Entre as principais espécies de G~amineae mencionam-se o ca
pim-barba-de-bode (Aristida paJens), capim-mimoso (Paratheria pros
tata) e capim-flechinha (Tristachya chrysothrix). 

Individuas lenhosos como o assa-peixe (Vernonia sp.) e palmeiras 
anãs do gênero Atta/ea participam da constituição do estrato gram(
neo-lenhoso. Merece destaque a ocorrência da Cycadaceae do gênero 
Zamia, em áreas próximas ao rio ltiquira. 

110km L_ __ ___l ___ _ 

~Savana 
~ 

Fig 4 9- Mapa ae localização- Região da Savana 

5 4 

Pantanal Planaltos 

Fig 4 1 O- Perfil esquemático da Região da Savana 1 - Gramfneo-Lenhosa; 2- Parque; 3- Arbórea Aberta; 4- Arbórea Densa; 5- Arbórea Aberta, floresta-de-galeria 
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11. Com floresta-de-galeria 

A subformação com floresta-de-galeria ocupa superHcie de 
6.668 km 2

, distribuída em maior concentração nos lados leste e norte 
da Folha, cobrindo os vales formados pelos interflúvios tabulares da 
superHcie dissecada das serras de Maracaju e São Jerônimo, ocorrendo 
também no Planalto dos Guimarães, Planaltos Residuais do Alto 
Guaporé, Plan icies e Pantanais Mato-Grossenses. 

A ocorrência de floresta-de-galeria está vinculada ao sistema de 
drenagem da subformação. O estrato arbóreo dessas faixas de florestas 
compõe-se de espécies perenifólias, em áreas mais secas, misturadas 
em grande porcentagem com árvores decíduas. Estas florestas têm 
uma largura de poucas dezenas de metros, mas freqüentemente se 
alargam, constituindo verdadeiros refúgios ecológicos sem contudo 
influenciar na fisionomia dominante da área. 

As espécies arbóreas dominantes nessas florestas-de-galeria possu
em características morfológicas e hábitos completamente diferentes 
dos individuas savanicolas que as circundam. Estas diferenças na 
morfologia das plantas estão intimamente relacionadas com o acúmu
lo de nutrientes no solo, aliado à disponibilidade hídrica. 

Entre as espécies de maior ocorrência nestas florestas-de-galeria 
mencionam-se o jatobá (Hymenaea sp.), ipê-amarelo ( Tabebuia sp.), 
(açoita-cavalo) Luehea divaricata e Callophyllum brasiliensis (jaca
reúba). 

Sobressaem nesta fisionomia algumas palmeiras, principalmente o 
buriti (Mauritia sp.), que muitas vezes constituem expressivos aden
samentos nas áreas de maior abundância hídrica; o inajá (Maximiliana 
sp.) a macaúba (Acrocomia sp.) e o babaçu (Orbignya sp.), sendo que 
este último apresenta-se em comunidades gregárias. 

Nesta subformação, ocorrem as mesmas espécies observadas na 
Savana Arbórea Aberta sem floresta-de-galeria. No estrato arbustivo o 
scrub apresenta-se bastante espaçado com altura variando entre 0,5 e 
3,0 m. As pai meirinhas mais comuns são tucum (Astrocaryum sp.), 
coco-indaiá (Diplothemium sp.) e coco-piaçava. 

Essas áreas de Savana apresentam-se bastante degradadas em conse
qüência da ação antrópica, principalmente pelas derrubadas e queima
das anuais que paulatinamente estão transformando-as em áreas desti
nadas a atividades agropecuárias. 

Nas áreas parcialmente devastadas, ocorre a regeneração de algu
mas espécies; e esse fenômeno biológico das plantas do Cerrado 
processa-se através da brotação das raizes e não pela germinação de 
sementes. 

Ferri (1961), após vários anos de pesquisa, verificou que a prolife
ração das espécies permanentes não provinha de sementes; que a 
propagação vegetativa é responsável pela manutenção da Savana onde 
ela já existe, mas a ocupação de novas áreas só pode ocorrer por 
plântulas provenientes de sementes. Ele explica as razões da não 
regeneração por sementes, devido principalmente à carência de umida
de superficial na fase de germinação, bem como pelo baixo teor de 
colóides, dando à superffcie do solo condições físicas adversas. 

C) Savana Parque (Parque de Cerrado) 

A Formação Savana Parque ocorre de maneira dispersa em toda 
extensão das Planicies e Pantanal Mato-Grossenses. !:. considerada uma 
formação disclrmax do grupo das Savanas Abertas. Caracteriza-se por 
uma fisionomia estritamente campestre de forma graminóide cespito
sa, intercalada de fanerófitas, altas e baixas, geralmente de uma só 
espécie, que compõem a fisionomia natural das áreas onde ocorrem 
inundações periódicas, ou das áreas permanentemente alagadas. As 
subformações dessa Savana Parque apresentam semelhanças na estru
tura e composição floristica e diferenciam-se apenas quanto ao siste
ma de drenagem, que é um fator preponderante no estabelecimento 
das florestas-de-galeria. 

I. Sem floresta-de-galeria 

Esta subformação ocupa uma superficie aproximada de 32.142 km2 • 

Possui maior amplitude geográfica nas áreas de acumulação inundáveis 
das extensas planícies que compõem o Pantanal Mato-Grossense. 
Dispõe-se sobre solos de origem hidromórfica: Planossolo eutrófico e 
álico, Lateritas Hidrom6rficas e Podzol Hidrom6rfico (vide 3- Pedo
logia). 

Sua fisionomia vegetal tipicamente campestre apresenta pequenas 
árvores tortuosas, dispersas de maneira mais ou menos uniforme sobre 
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um tapete gram(neo-lenhoso continuo, ou formado de touceiras (Est. 
4.1 A). Esta subformação apresenta-se quase sempre intercalada a 
outras fisionomias da Savana, sendo bastante comum a ocorrência de 
tufos de vegetação arbórea circundados por gramíneas. Estes tufos 
arborizados possuem espaçamento relativo, entre 15 e 20 m, e suas 
dimensões variam em torno dos 10m de circunferência (Est. 4.1 B). 

Na Folha SE.21-Y-D, justamente ao longo da Estrada de Ferro 
Noroeste do Brasil, individualiza-se um Parque de Tabebuia caraiba 
(paratudo). Aí a paisagem é formada por muitos termiteiros, encima
das exclusivamente pelo paratudo; o solo é revestido por um tapete 
graminoso situado entre esses termiteiros. 

Algumas fanerófitas são consideradas invasoras e ocorrem profusa
mente, como: Curatel/a americana (lixeira), Byrsonima intermedia 
(canjiqueira), Couepia oi ti (pateiro), pindaíba (Xylopia sp.); do mes
mo modo, caméfitas como o assa-peixe ( Vernonia ferruginosa), algo
dão-bravo (lpomea fistulosa) e espichadeira (Solanum malacoxylum) 
ocorrem nestas áreas de Parque, sendo as duas últimas consideradas 
tóxicas para o gado. 

A canjiqueira predomina nas áreas mais secas, geralmente circun
dando os capões de Cerradão, e o pateiro ocorre nas áreas de maior 
disponibilidade hídrica. 

As Gramineae e as Cyperaceae são muito freqüentes, formando o 
estrato campestre desta subformação. Dentre as gramíneas mais co
muns destacam-se: capim-rabo-de-burro (Andropogon condensatus), 
considerado como espécie invasora, capim-fiE"::hinha (Tristachya 
chrysothrix), capim-barba-de-bode (Aristida pallens) e outras espécies 
dos gêneros Axonopus, Digitaria e Panicum. 

Em função da abundância de espécies forrageiras nativas e exóti
cas, esta comunidade campestre é utilizada como área de pastoreio; 
contudo, no periodo das cheias, torna-se necessário o remanejamento 
do rebanho para as partes mais elevadas do terreno (cordilheiras). 

D) Savana Gramineo-Lenhosa (Campo) 

A Savana Gramineo-Lenhosa ocupa uma superfície de 25.066 km 2
• 

Ocorre nas áreas mais baixas, periodicamente inundáveis, constituindo 
no período seco o "dominio dos campos". Percebe-se nestas áreas 
uma fisionomia campestre, predominantemente gramin6ide, ocorren
do inúmeras plantas lenhosas, rasteiras, esparsas e grande quantidade 
de palmeiras anãs. Muitas vezes, essas extensões graminóides são 
intercaladas por grupos de vegetação arbórea que se repetem unifor
memente por toda a baixada pantaneira. 

Uma de suas caracteristicas principais refere-se à cor verde, que 
apresenta na época das chuvas, e palhenta, na estação seca 

I. Sem floresta-de-galeria 
Esta subformação apresenta-se dispersa sobre terrenos do Quaternário. 
Domina quase sempre nas áreas de acumulação inundáveis (vide 2 -
Geomorfologia), capeando solos de origem hidromórfica, principal
mente: Podzol Hidromórfico, Lateria Hidromórfica álica, Glei Pouco 
Húmico eu tráfico e Planossolo distrófico (vide 3- Pedologia). Geral
mente apresenta-se com uma estrutura bastante heterogênea, variando 
em função de determinados fatores, principalmente das características 
do solo, acúmulo de umidade e da camada orgânica sedimentada na 
superf(cie. 

No Pantanal do Paraguai-Cuiabá, onde esta subformação ocupa 
uma área bastante significativa, os solos são geralmente mais argilosos 
e pouco profundos, recobertos quase sempre por relativa camada de 
húmus. Domina nesta área um campo gramíneo-lenhoso sempre verde, 
com visivel predominância de Gramineae sobre Cyperaceae, Eriocaula
ceae e Xyridaceae (Est. 4.1V A). Nas áreas mais arenosas e lixiviadas 
do Pantanal do Taquari, evidencia-se uma fisionomia graminóide re
vestindo sempre as inúmeras vazantes aí existentes. Esses campos 
gramin6ides são freqüentemente interrompidos por cordilheiras are
niticas revestidas pelas vegetações de Cerradão e por bosque com 
espécies florestais misturadas às do Cerrado, ocupando as áreas mais 
elevadas em relação aos Campos que as circundam. 

Dentre as Gramineae destacam-se espécies dos gêneros: Paspalum, 
Hermathia, Digitaria, Panicum, Brachiaria e Axonopus. 

A queima dos pastos constitui prática usual na região do pantanal, 
utilizada para remoção de pastagens secas e para promover o rebrote. 
Essas práticas parecem favorecer a propagação de espécies de plantas 
invasoras, tais como o capim-carona (Eiionurus candidus), capim-bar-



ba-de-bode (Aristida pallens) e muitas outras já citadas anteriormente 
O capim-carona ocupa grandes áreas de pastagens. É uma gramínea 
grosseira, cespitosa, que geralmente domina nas áreas não alagáveis. 

Nestas áreas campestres, é bastante comum a ocorrência de núcle
os de vegetação pioneira, com espécies que se fixam geralmente no 
interior das pequenas lagoas, nos leitos e bordas dos co rixas. Durante 
as estiagens prolongadas estas espécies secam totalmente, ressurgindo 
nos períodos das cheias do pantanal (Est. 4 11 B). Dentre as mais 
comuns destacam-se: Sagitaria sp., Ludwigia sp., Reussia. lafoensis, 
Echinodorus paniculatus, Salvinia sp. e Hydroehleis nimphoides. 

Ainda nestes Campos, mais precisamente nas bordas do pantanal, 
são comuns grandes agrupamentos de buriti (Mau ri tia sp), ocupando 
as depressões permanentemente encharcadas (Est. 4. VIII A). Esta 
mesma espécie ocorre na planície aluvial do rio ltiquira, próximo ao 
planalto, em meio às áreas de Formações Pioneiras (Est. 4.VII A). 

4.1.4.4.2 - Região da Savana Estépica (Vegetação Chaquenha) 

Ocupando área praticamente inexpressiva de 4.382 km 2
, a Vegetação 

Chaquenha na Folha SE.21 Corumbá tem seus limites bem demar
cados ao norte do paralelo 19°S, precisamente nas proximidades da 
cidade de Corumbá; a leste, no rio Paraguai; ao sul, na Folha SF 21 
Campo Grande, onde está sua maior extensão em território brasileiro; 
a oeste, prolonga-se para o território boliviano (Fig. 4.11). Dentro 
destes limites as suas características são facilmente observadas. Pode
mos relacioná-la da seguinte forma: ocorre geralmente em relevo 
plano, com altitudes que não ultrapassam 200m acima do nível do 
mar, com exceção dos testemunhos com bases calcárias que se distin
guem em meio aos terrenos alagáveis onde se fixam as formações 

vegetais densas; em área condicionada a longos períodos de seca e 
inundações com predomínio de solos salinos, Solonetz Solodizado, 
Vertissolo de texturas argilosas e outras próximo ao rio Paraguai como 
Glei Pouco Húmico (vide 3 - Pedologia); índice pluviométrico em 
torno de 1.000 mm, com maior incidência de chuvas entre os meses de 
novembro e abril; e com as temperaturas médias superiores a 20°C. 

A Savana Estépica nestas áreas ocorre em terrenos de origens 
quaternárias abrangendo extensas planícies periodicamente inundá
veis. A vegetação é predominantemente graminóide (Campos gramí
neo-lenhosos), ocorrendo mudanças de paisagem para as formações 
densas nos testemunhos paleozóicos de origem calcária (Fig. 4.12). 

A mesma região ocorre no Norte do Brasil, mais precisamente no 
Território de Roraima, com características fisionômicas e florísticas 
diversas das descritas por nós e bem esplanada por Veloso et alii 
(1975). 

Quanto à composição florística citam-se os exemplos de Hueck 
(1972) abrangendo toda a área de Vegetação Chaquenha: 
- a mata de "algarrobo" (com Prosopsis alba, P. nigra e outras 
espécies do gênero) em locais muito secos, em geral salgados; 
- uma vegetação de halófitas baixas, com a altura de um homem, em 
locais com espessa crosta de sal; 
- a mata de "quebracho" das planícies secas do Chaco Central, com 
"quebracho·colorado" (Schinopsis quebracho-colorado) e "quebra
cho-blanco" (Aspidosperma quebracho·blanco); 
-variantes da mata de "quebracho", fisionomicamente distintas, por 
exemplo pela ocorrência de palmeiras do Chaco (Trithrimay campes
tris); 
- a mata de "quebracho" do Chaco Oriental mais úmido, com 
predominância de Schinopsis balansae; 
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Fig 4 12- Perfil esquemático da Região da Savana Estépica 1 - Parque; 2- Arbórea Densa; 3- Gramineo-Lenhosa; 4- Gramíneo-Lenhosa, floresta·de·galeria; 5- Parque, 
floresta-de-galeria 

- a mata de "quebracho" das proximidades das montanhas, com 
Schinopsis haenkeana e Chorisia insignis; 
- a mata do Chaco com "pau-santo" (Bulnesia sarmientoi), sob 
condições semelhantes à mata de "quebracho" da planlcie, mas ape· 
nas no norte da Argentina; 
- as palmeiras de Copernicia australis em solos com lençol freático 
pouco profundo, no norte e nas partes úmidas do Chaco Oriental; 
- matas de transição muito caracteristicas, com várias espécies de 
"Tala" (Ce/tis spp.) nas proximidades das montanhas do oeste, ricas 
em chuvas; e 
- matas e vegetação de galeria, de composição muito variável. 

A) Savana Estépica Arbórea Densa 

A Formação Arbórea Densa com 162 km' ocorre revestindo os 
pequenos morrotes, testemunhos paleozóicos em meio à plan{cie de 
inundação das áreas "chaquenhas", tais como os morrotes de São 
Pedro, de Jacadigo e uma pequena parte da plan(cie do rio Paraguai. 

Esta formação, apesar de estar atualmente descaracterizada devido 
à ação do homem em busca de madeira, ainda mantém seu caráter 
arbóreo denso. Estruturalmente, é constituída por uma vegetação 
densa, com elementos arbóreos de altura baixa a mediana. Cerca de 
50% das espécies são representados por árvores e arbustos com espi· 
nhos. 

A composição flodstica ainda preserva, em parte, sua primitivi· 
dade, devido a fatores como o difícil acesso ou mesmo à própria 
regeneração natural das espécies. 

Nos pequenos morros com solos litólicos eutróficos, de origens 
calcárias de lençol freático profundo, o revestimento é da formação 
arbórea densa; a( ocorrem espécies xeromorfas, dentre as quais: angico 
(Piptadenia sp.); cerejeira (Amburana sp.); barriguda (Chorisia sp.); 
Aspidosperma sp. (peroba); aroeira (Astronium sp.) e outras que se 
estabelecem no estrato dominado ou nas bordas dos agrupamentos 
tais como: gravatá ou caraguatá (Brame/ia); cactus (Cereus sp.); juqui· 
ri (Mimosa sp.); Celtis sp. e Acacia sp. As planícies de solos salinos, 
periodicamente inundáveis pelo rio Paraguai, com Solonetz e Planos· 
solos, têm a mesma formação; a paisagem florística se caracteriza 
pelos adensamentos de Tabebuia sp., Aspidosperma sp., Prosopis sp. e 
por outras que completam a fisionomia. 

A palmeira carandá (Copernicia sp.), com sua ampla distribuição, 
é a espécie que mais caracteriza a Vegetação Chaquenha; ocorre tanto 
nas áreas inundáveis, mesclando as formações densas, como em agru· 
pamentos puros no sopé dos morros calcários. 

8) Savana Estépica Parque 

Esta formação com 1.153 km' reveste parte das áreas de acumulação 
inundáveis com solos predominantemente salinos e de dif(cil drena· 
gem, que estão localizados ao sul da cidade de Corumbá, entre o rio 
Paraguai e a fronteira com a Bolívia. 

I. Sem floresta-de-galeria 

O Parque sem floresta-de-galeria com 407 km 2 tem sua ocorrência 
restrita às áreas mais elevadas, com menos influência de inundações, 
localizadas próximo ao rio Paraguai e morros calcários, ou em conta· 
tos com outras formações e subformações das áreas marginais. 
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O carandá é a espécie mais representativa dos Parques, onde se 
distribui de maneira ordenada, com indivíduos isolados ou agrupados 
a outras espécies arbóreas, formando pequenas touceiras em forma· 
ções densas. Esta espécie, às vezes, forma extensos núcleos conhecidos 
como carandazais ou apresenta individues isolados, dispostos ordena· 
damente, constituindo os Parques de carandá. 

As formas graminóides que constituem as fisionomias do Parque 
estão representadas em sua maioria por gram{neas e ciperáceas, entre 
as quais: grama-do-carandazal (Echinochloa sp,); capim-mimoso 
(Paratheria prostata), barba-de-bode (Aristida sp.) e o capim-carona 
(Eiionurus sp.). 

Em parte, entcetanto, a paisagem fisionômica da vegetação do 
Parque é produto da influência humana. 

11. Com floresta-de-galeria 

Com 743 km2 , a subformação com galerias ocorre com as mesmas 
caracterfsticas da anterior, inclusive na composição florística, diferin· 
do apenas pelo maior número de palmeiras e por solos mais enchar· 
cados, representados pelos Vertissolos argilosos e Solonetz Solodiza· 
dos (vide 3- Pedologia). 

O que melhor caracteriza esta fisionomia é a disposição do carandá 
ao longo dos cursos de água permanentes ou periódicos, constituindo 
verdadeiras florestas-de-galeria. 

Diferentes condições de drenagens e pequenos desn(veis do terreno 
propiciam o adensamento do carandá nas partes mais elevadas, consti· 
tuindo extensos carandazais que passam a fazer parte da formação, 
por não ser poss(vel sua individualização, devido à escala de trabalho. 
Estes agrupamentos em meio ao Parque servem como pontos de 
refúgios para o gado, Em determinados locais no seu interior se 
desenvolvem pequenas árvores e arbusto não superiores a 5 m, que se 
agregam de maneira a tornar dificil a penetração, inclusive do gado, 
sendo necessárias limpezas ou queimadas periódicas; são exemplos a 
Mimosa hexandra e a Celtis sp. 

Dentre as espécies que formam o estrato rasteiro, citam-se: 
Elionurus sp., Andropogon sp. e Panicum sp. 

C) Savana Estépica Gram(neo·Lenhosa 

Esta é a formação de maior expressão de área da Região de Savana 
Estépica. Ocupa áreas de acumulação inundáveis da Depressão do Rio 
Paraguai, com limites nos morros calcários ao sul da cidade de Corum
bá. 

Duas subformações caracterizam a Savana Estépica Graml· 
neo·Lenhosa: os campos com galerias e sem galerias que revestem 
áreas de 641 e 2.427 km 2

, respectivamente. 

I. Sem 'floresta-de-galeria 

A subformação sem galerias em áreas chaquenhas caracteriza-se pela 
periodicidade das inundações e constitui, no período seco, o que 
denominamos de campos, com vegetação predominantemente rasteira, 
entremeada de raros arbustos. Sua caracter(stica principal é a vegeta· 
ção graminóide, perfeitamente adaptável a longos períodos de alaga· 
menta, ressurgindo ao término deste, com os capins predominando. 



Estas gramíneas formam paisagem diferente dentro de uma mesma 
área: uma, caracterizada pelos campos de capins cespitosos, que che
gam a altura superior a 1 m, com espaçamento regular entre uma 
touça e outra, deixando parte do solo descoberto; isto ocorre onde ele 
é mais arenoso. Durante as cheias estes capins não são totalmente 
recobertos. A outra é a formada pelas gram(neas mais baixas ou 
rasteiras, que se adensam e recobrem todo o solo das bordas dos 
corixos e o interior de seu leito e, à medida que o ambiente vai 
secando, estas gramas formam uma relva sempre verde; destas desta
cam-se Paratheria prostata e Paspalum spp. 

Morei lo & Toledo ( 1959a) citam uma relação das gram(neas que 
comumente ocorrem nesses campos: Pennisetum frutescens; 
Leptochloa chloridiformis, Andropogon condensatus, Cenchrus myo
suroides, Sporobolus ph/eoides; E/ionurus aff. adustus; Gouinia para
guayensis, Eragrostis airoides, Panicum pilcomayense, Chloris cas
tilloniana; Panicum decipiens; Aristida inversa; e Valota insularis (= 
Trichachne insularis). 

11. Com floresta-de-galeria 

Essa subformação difere da anterior quanto à ocorrência maior de 
drenagem. 

As áreas mapeadas estão localizadas em terrenos mais elevados e 
bem drenados, com Solonetz Solodizado, entre o rio Paraguai e o 
maciço do Urucum. 

O carandá carateriza as espécies das galerias, ocorrendo quase 
sempre em agrupamentos puros, serpenteando os corixos e pequenos 
cursos de água. Esta mesma espécie, acrescida de outras, ocorrem 
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agrupada na mesma galeria, com: Tabebuia nodosa, Acacia sp. e 
Chame/ia aff. obtusa. No estrato gramin6ide, as espécies são as mesmas 
que ocorrem nas outras formações da Savana Estépica. 

Economicamente essa subformação é de grande importância sob o 
ponto de vista agropastoril. Na época das enchentes permanecem áreas 
não inundáveis ou com curto período de alagamento, devido ao 
rápido escoamento de suas águas, e na época da estiagem conserva 
sempre reservatórios de água e abrigo para o gado. 

4.1.4.4.3 -Região da Floresta Estacionai Semidecidual 

Esta região fitoecológica ocorre nas áreas de acumulação inundáveis 
(Fig. 4.13). 

Domina nas áreas onde o clima é demarcado por uma estação de 
seca acentuada e ai tas temperaturas. Ocorre decidual idade parcial 
nas espécies arbóreas mais altas, muito embora a sua maioria apresente 
folhagem sempre verde, assim como os arbustos e arvoretas que 
compõem a submata. Seus aspectos fisionômicos, associados aos am
bientes ecológicos (clima, litologia e relevo), possibilitaram a delimi
tação de duas formações. 

A) Floresta Aluvial 

I. Dossel emergente 

Ocupa uma superf(cie de 3.259 km 2 e constitui a unidade fisionômica 
das planícies quaternárias dos rios que compõem a bacia do rio 
Paraguai. Recobre, preferencialmente, os solos Gleis Pouco Húmicos 
eutróficos, de textura média e argilosa (vide 3- Pedologia). 
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Estruturalmente esta subformação é particularizada pela ocorrên
cia de indivíduos arbóreos relativamente baixos, troncos geralmente 
finos e tortuosos, copas pequenas e espaçadas uma das outras. O 
estrato superior apresenta-se com altura média variando entre 10 e 
15 m, com espécies vegetais emergentes que chegam a atingir maiores 
alturas (Fig. 4.14). 

Suas espécies são semelhantes às que compõem a Floresta Aluvial 
da Amazônia, entretanto são vicariantes delas (Est. 4.VII A e B). 

Os espaços que porventura possam existir entre as árvores são 
quase sempre dominados por espécies de palmeiras, destacando-se o 
acuri (Atta/ea sp.) e o babaçu (Qrbignya sp.), este formando comuni
dades gregárias pouco significantes. 

Nas áreas de maior deficiência hfdrica, a superffcie do solo apre
senta-se recoberta por uma espessa camada de material seco e conser
vado, de folhas e galhos desprendidos das árvores Este fato constitui 
uma das características das florestas semicaducifólias, além de abriga
rem lianas herbáceas e lenhosas, que não interferem na paisagem geral 
desta su bfo rm ação. 

Dentre as espécies que compõem o dossel superior destacam-se: 
amarelão (Apu/eia f!lOiaris), cariperana (Licania sp.), muiraúba (Mou
riri sp.), inharé (He/icosty/es pedunculata), taxi (Tachigalia sp.). im
baúba (Cecropia sp.), ingá (/nga sp.). piúva (Tabebuia sp.), faveiras 
(Parkia spp.), axixá (Sterculia sp.), freijó (Cordia sp.), Vitex sp. 
(tarumã), gameleira (Ficus insípida), ucuuba (Viro/a sp.) e muitas 
outras de menor ocorrência. Nas áreas mais deprimidas, onde o lençol 
freático está mais próximo da superfície, aparecem os agrupamentos 
de buritis (Mauritia vinifera). 

A composição florística da submata é bastante irregular, variando 
de rala a densa, e constituída de elementos herbáceos e arbustivos, 
bem como da regeneração natural de algumas espécies. Entre as lianas 
de maior ocorrência destacam-se: cipó-imbé (Philodendron imbe), 
cipó-de-fogo (Doliocarpus rolandri) e escada-de-jabuti (Bauhinia sp.). 

B) Floresta das Terras Baixas 

I. Dossel emergente 

Nestas áreas as formações das Terras Baixas ocorrem numa altitude 
que não ultrapassa 150 m acima do nível do mar. 

Constitui a fisionomia dominante dos terraços quaternários da 
depressão do Pantanal Mato-Grossense. !: uma unidade fisionômica 
bem mais rara, mas mesmo assim destaca-se no conjunto florfstico re
gional. 

Abrangendo uma superfície de 497 km 2
, essa subformação tem 

sua área de maior representatividade nas confluências dos rios São 
Lourenço-Cuiabá e Piquiri com o rio Paraguai. Os solos predominan
tes são do tipo Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico e Laterita 
Hidromórfica distrófica (vide 3- Pedologia). 

Esta formação, com uma composição florística bastante hetero
gênea, apresenta maior quantidade de ecótipos deciduais, homólogos 
aos da Amazônia, que se distribuem intermitentemente pela floresta 
(Est. 4.1V B). 

A altura média das árvores que compõem o dossel superior, varia 
em torno de 15 a 18 m, com ocorrência de indivíduos emergentes. 

Dentre as espécies de maior ocorrência mencionam-se bacupari 
(Rheedia macrophyla), ingá-cipó (/nga edulis), louro-preto (Nectandra 
mollis). araracanga (Aspidosperma album), aroeira (Astronium sp.), 
joão-mole (Neea oppositifo/ia), mututi-duro (Swartia racemosa), 
pau-d'alho (Gallesia gorazema), Aspidosperma sp. (peroba-rosa), mui
raúba (Mouriri brevipes), caxuá ( Trichi/ia paraensis), p iúva ( Tabebuia 
sp.), baru (Dipteryx a/ata) e Pterogyne nitens. 

A sub mata tem estrutura variável, com arbustos pertencentes prin
cipalmente às famflias Rubiaceae, Myrtaceae e Rosaceae, associados às 
regenerações de várias espécies arbóreas. A ocorrência de lianas é 
insignificante. 

Nas áreas de influência das vazantes dos rios São Lourenço e 
Cuiabá individualiza-se a ocorrência de agrupamentos isolados de 
cambará ( Vochysia divergens). Esta espécie, originalmente da floresta 
ciliar dos altos rios Cuiabá e São Lourenço, disseminou-se gradati

vamente através desses rios sobre as "balas" já completamente colma
tadas. Esses adensamentos, de tamanho e forma variáveis, chegam 
muitas vezes a constituir agrupamentos gregários, intercalados na 
paisagem da Savana dessas áreas interfluviais. 
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Fig 4 14-Perfil esquemático da Floresta Estacionai 1 - Decidual das Terras Baixas (alt 150m); 2- Decidual Submontana; 3-Semideciduai,Aiuvial; 4- Semidecidual, das Terras 
Baixas (alt 150 m) 

4.1.4.4.4 -Região da Floresta Estacionai Decidual 

Esta região fitoecológica tem caracterfsticas semelhantes às da região 
anterior, variando apenas no grau de estacionai idade climática, o que 
redunda em decidualidade foliar de seus indivíduos dominantes. 

Ocupa pequenas áreas descontínuas no Planalto dos Guimarães, 
Planaltos Residuais de Urucum-Amolar, Depressão do Rio Paraguai e 
extremidade sul da serra da Bodoquena (vide 2 - Geomorfologia) 
(Fig. 4.13). 

A Floresta Estacionai Decidual é representada por duas formações: 
das Terras Baixas e Submontana. 

A) Floresta das Terras Baixas 
I. Dossel emergente 
Abrangendo uma superfície de 447 km 2

, esta subformação é represen
tada por pequenas áreas descontínuas, localizadas na margem direita 
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do rio Paraguai, na fronteira que divide o Brasil da Bolívia, numa 
altitude de 150m acima do nível do mar. 

Recobre as áreas de superfícies pediplanadas da Depressão do 
Pantanal Mato-Grossense, com predominância dos solos: Brunizém 
Avermelhado, Vertissolo e Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico, 
sempre capeados por uma espessa camada de "serrapilheira" (Fig. 4.14). 

A composição florfstica dessa subformação é bastante heterogê
nea. O estrato superior é dominado por um grande número de 
espécies vegetais arbóreas decíduas, homólogas às da Amazônia. Esses 
elementos possuem altura média variando em torno de 20 m com 
várias espécies emergentes que geralmente apresentam estacionai idade 
foliar em épocas desfavoráveis. A submata é também de caráter 
decidual, adensada por formas geófitas, terófitas e hemicriptófitas, 
bem como regeneração de espécies arbóreas. 



Os angicos (Piptadenia spp.), cerejeira (Amburana acreanal, Aspi
dosperma sp. (perobas), axixá (Sterculia sp.) e gameleira (Ficus insipi· 
da) são algumas das espécies que identificam esta subformação. 

No sul de Corumbá, é comum encontrarem-se a bocaiúva (Acroco· 
mia sp. I, urumbevas (cereus spp.), barriguda (Chorisia sp.), pau
de-novato (Triplaris surinamensis), urtiga (Urrica sp.) e algumas 
imbaúbas (cecropia spp.). 

Bl Floresta Submontana 

L Dossel emergente 

Esta formação florestal é caracterizada pela ocorrência de espécies 
deciduais, justamente as que compõem o estrato superior, que apre
sentam estacionalidade foliar na época do frio máximo, coincidindo 
com o período seco. Assim, com o decorrer do tempo, estes ecótipos 
tropicais sofreram algumas modificações morfológicas, adaptaram-se 
ao ambiente local e passaram a conviver com elementos arbóreos 
subtropicais, advindos da flora chaquenha dos países vizinhos. 

Em algumas áreas, esta unidade fitofisionômlca apresenta-se com 
uma estrutura arbórea homogênea, em conseqüência da eliminação 
progressiva de seus elementos emergentes, principalmente os que 
oferecem valor comercial. 

Recobre áreas de superfícies pediplanadas, bem como formas de 
relevo dissecado (vide 2 - Geomorfologia), com predominância de 
solos: Podz61ico Vermelho-Amarelo Eutrófico. Planossolo distrófico e 
Areias Ouartzosas álicas (vide 3 - Pedologia). 

Estruturalmente esta floresta é constituída de razoável número de 
individuas adultos. O dossel superior compõe-se de árvores com altura 
mlkiia de 20m, com alguns indivíduos emergentes que e:><cepcional
mente atingem 30m de altura. Mais de 60% desses indivíduos perdem 

o 

a folhagem ou parte dela na época desfavoráveL O grau de deciduali· 
dade dessa floresta está diretamente relacionado aos fatores ecoló
gicos, como o relevo, características do solo e disponibilidade hídrica. 
A submata é rica de plântulas da regeneração arbórea, poucos arbustos 
e algumas palmeiras, disposta sobre uma espessa camada de matéria 
organica seca e em decomposição que se presume inibir o desenvol
vimento de gramíneas e lianas. 

Dentre as espécies que compõem o estrato arbóreo mencionam-5e: 
canafístula (Peltophorum dubiuml, aroeira (Astronium sp.), angicos 
(Piptadenia spp.l, amarelão (Apufeia molarisl. cerejeira (Amburana 
acreanal. Aspidosperma sp. (guatambul, ipê (Tabebuia sp.), paineira 
(Chorisia sp.), monguba (Bombax mungubal. cariperana (Licania 
membranacea), Protium sp. (breu), mutumba (Guazuma ulmifolia), 
Physocalyma scaberrimum (nó-de-porco), Aspidosperma sp. (peroba). 
t3nimbuca (Termina/ia sp.) e tauari (Cariniana sp.) 

O acuri (Attalea sp.l e o babaçu (Orbygnia sp.) são as palmeiras 
que ocorrem com maior freqüência, chegando muitas vezes a consti· 
tuir agrupamentos gregários, principalmente nas áreas mais afetadas 
pela ação antrópica. 

4 .1.4.5- Área de Tensão Ecológica 
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As Áreas de Tensão Ecológica, que ocorrem na Folha SE .21 Corumbá 
e parte da SE.20, são de características diversas. A litologia, formas de 
relevo e transição climática propiciam interpenetrações (encraves) ou 
misturas (ecotonosl de formações das diferentes regiões fítoecol6gicas 
(Fig. 4.15). 

Schimper (1903) define estas áreas como sendo uma gradação da 
vegetação que evolve para outra, partindo do seu ótimo ecológico até 
o extremo oposto, quando desaoarece. 

110km 
~------~----~ 

CIIIJI] Áreas de Tenm EcolÓgico 

Fig. 4.15- Mapa de localização- Áreas de TensAo Ecológica. 

VEGETA ÇÃ0/ 349 



Clements (1949) define ecotono: "Uma faixa ao longo da qual 
dois tipos de vegetação estão em fase de competição para ocupação do 
mesmo espaço". 

As caractedsticas fisionômicas das Áreas de Tensão Ecológica 
estão representadas neste bloco pelos Contatos Savana/F lo resta E s
tacional, Savana/Savana Estépica e Savana Estépica/Fioresta Estacio
nai (Fig. 4.16). 

4.1.4.5.1 -Contato Savana/Floresta Estacionai 

Em toda área mapeada este contato é o de maior extensão, abrangendo 
aproximadamente 25.975 km 2

• Vale ressaltar que estas comunidades 
estão representadas por encraves da Floresta Estacionai sobre Savana e 
vice-versa. 

Os aspectos florísticos e estruturais que caracterizam esses con
tatos são sempre refletidos pela subformação dominante. Para melhor 
elucidar sua complexidade, descrevemos suas principais características 
fitofisionôm icas. 

A Savana tem estreita relação com o solo, a forma de dissecação 
do relevo e o aspecto da paisagem que a área apresenta. A formação 
da Savana Arbórea Densa localiza-se predominantemente nas cristas, 
colinas e encostas dos planaltos em solos mais lixiviados. Neste am
biente ecológico os encraves da Floresta Decidual restringem-se ao 
fundo dos vales e meias encostas, cujos solos possuem maior teor de 
um idade e fertilidade. Estes mesmos tipos de encraves ocorrem nos 
relevos dissecados do Planalto de Maracaju-Campo Grande, nas serras 
do Taquari e Aguapeí e nas encostas do planalto confrontante com o 
pantanal. Dentre as espécies que caracterizam esta Área de Tensão 
Ecológica destacam-se na Savana: baru (Dipteryx a/ata), barbatimão 
(Stryphnodendron sp.), jatobá-do-campo (Hymenaea stigonocarpa), 
sucupira-preta (Bowdichia virgilioides), pau-terra-folha-larga (Oua/ea 
grandiflora) e envira-beribá (Xy/opia sp.); nos encraves de floresta, é 
comum a ocorrência de camapuí (Combretum aubletii), sucu
pira-amarela (Bowdichia nítida), peroba-rosa (Aspidosperma 
polineuron) e angico (Piptadenia sp.). 

Esses encraves são comuns nos terraços do "Pantanal de Cuiabá" 
em solos mais argilosos, sendo que a floresta situa-se nas proximidades 
da rede de drenagem onde se acumulam maior quantidade de material 
orgânico e maior índice de umidade. O Cerradão, nestas áreas, tem 
per(odos maiores de encharcamento do solo; difere das outras forma
ções do platô, pelo maior adensamento de indivíduos e pela pouca 
variedade de espécies, enquanto que a floresta tem característica mais 
aluvial. Dentre as espécies mais comuns nas áreas aluviais destacam-se: 
cambará (Vochysia sp.), piúva (Tabebuia sp.), ipê-amarelo (Tabebuia 
serratifolia), gonçalo-alves (Astronium flaxinifolium) e baru 

Quando os encraves de floresta se formam dentro da formação 
arbórea aberta, ficam facilmente identificáveis, pelo fato de possuírem 
fitofisionomias distintas. São comuns em áreas planas e dissecadas dos 
Planaltos do Taquari-ltiquira, de Maracaju-Gampo Grande e Resi
duais do Alto Guaporé, em solos predominantemente arenosos. Nas 
áreas de relevo dissecado, a formação arbórea aberta reveste todo o 
topo e encostas de cristas e colinas, enquanto que as manchas de 
floresta situam-se nas partes baixas ou fundas de vales. No relevo 
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Testemunhos Residuais Pantanal 

plano, a floresta sempre localiza-se próximo aos córregos, ocupando 
terrenos com solos de melhor qualidade e maior teor de umidade 

Nas áreas do pantanal onde predominam as formas graminóides, 
com prolongados per(odos alagados, os encraves de floresta se locali
zam nas partes altas, em locais conhecidos como cordilheiras. Quando 
estes encraves ocorrem nos Parques de Cerrado, muitas vezes chegam a 
confundir fisionomicamente, tendo em vista a indistinção das formas 
e dimensões dos agrupamentos de espécies florestais em confronto 
com as de Cerrado. O que distingue estes agrupamentos é a presença 
constante da palmeira acuri (Atta/ea sp.) junto às espécies florestais, 
funcionando como indicadora das áreas elevadas, sem ou com pouca 
influência de inundações. Nestes capões, junta-se ao acu ri, à aroeira 
(Astronium sp.), ao taperabá (Spondias sp.), ao jatobá (Hymenaea 
sp.), e aos ipês-amarelo e roxo (Tabebuia spp.). Nas reboleiras do 
Cerradão as espécies são as mesmas de outras áreas fora do contato. 

Quando os encraves florestais ocorrem na formação gramí
neo-lenhosa, o seu aspecto fisionômico bem diferente é mais facil
mente identificável, devido ao contraste da floresta com o campo 
graminóide. Estes encraves não fogem das características anteriores; 
diferem quanto a sua localização, pois situam-se sempre nas áreas de 
maior inundação, nas proximidades do rio Paraguai, ao norte da 
cidade de Corumbá. Neste contato é muito comum aparecerem for
mações pioneiras, de fisionomia idêntica à das formações gramí
neo-lenhosas, chegando a confundir-se. Dentre suas espécies desta
cam-se: Cabomba sp., Nymphaea ampla, Ludwigia spp., Pontederia 
!anceo/ata, E icchornia sp. e alguns Cyperus. 

Quando estas interpenetrações se formam em áreas de predomlnio 
florestal, geralmente o solo é mais desenvolvido e de melhor qualida
de. 

Os encraves na Floresta Estacionai Decidual foram observados no 
Planalto dos Guimarães, nas encostas da serra de São Jerônimo, nas 
proximidades da cidade de Rondonópolis, a oeste da Folha 
SE.21-V-B, na descida para o pantanal, em unidade denominada como 
Cabeça! dos Rios Paraguai-Jauru e na serra do Aguapeí (Folha 
SE.21-V-A). Esta floresta está bem caracterizada pela acentuada deci
dualidade de seus indivíduos, sendo a maior parte com tendências ao 
gregarismo, como o angico-jacaré (Piptadenia sp.), o ipê-roxo ( Tabebuia 
impertiginosa) e o taperebá (Spondias sp.). Em meio a estas espécies é 
muito comum a presença do gravataí (Brame/ia sp.). Nestes terrenos 
de relevo mais acidentado as formações da Savana Densa e Aberta 
contatam com a floresta, situando-se na maioria das vezes em locais de 
solos mais degradados e litólicos. Dentre as espécies de Savana que 
mnis caracterizam este contato destacamos a Cordia g/abrata (claraí
ba-branca). 

Nos terraços dos rios Cuiabá e ltiquira as formações graminosas 
penetram em grandes extensões da Floresta Estacionai Semidecidual 
(Terras), que neste local tem características próprias e distintas de 
outras áreas do pantanal (Est. 4.1V B ). Suas principais particularidades 
são: ocorrência em áreas de curto per lodo de alagamento; árvores com 
alturas não superiores a 20m; certa homogeneidade de espécies; 
submata relativamente densa com alta regeneração e ocorrência razoá
vel de lianas. Dentre as espécies que constituem esta formação, mere-
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Planaltos 

Fig 4 16- Perfil esquemático das Áreas de Tensão Ecológica (encraves) 1 -Contato Savana Estépica/Fioresta Estacionai; 2-Contato Savana/Savana Estépica; 3- Contato 
Savana/Floresta Estacionai 
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cem destaques cambará (Vochysia divergens), que é a espécie tfpica, 
seguida de pau-d'alho (Ga/esia sp.), aroeirinha (Astronium sp ), piúva 
(Tabebuia sp.) e louros (Ocotea spp.). Uma das características dessa 
formação florestal é sem dúvida a tendência a uma maior ocupação da 
área, fato observado pelo poder germ inativo com tendência a ocupar a 
Savana. Outro fato comum neste processo verifica-se nas proximida
des dos charravascais e no seu interior, geralmente muito rico de 
material orgânico, em que o cambará germina e se desenvolve com 
muita facilidade. Na época das estiagens e de menor insolação, seca a 
folhagem do dossel superior, permitindo com isto maior penetràção 
de luz na submata, incrementando-a de tal maneira que ultrapassa o 
teto superior dos charravascais. Quando chegam neste estágio, sua 
tendência é só de maior incremento, o que pode ser observado pela 
submata desta mesma formação, onde seus componentes são os mes
mos que compõem os charravascais. 

Quando os contatos na Floresta Estacionai ocorrem em áreas 
aluviais, comum nas planícies dos rios Paraguai, ltiquira, Taquari e 
Cuiabá, os encraves são em sua maioria de Savana Parque e Campos 
graminosos pioneiros. As formações de Savana localizam-se sempre 
nos bordos dos rios e orlas dos lagos, ou em faixas no meio à 
formação florestal (Est. 4. V B). Dentre as espécies que caracterizam 
este ambiente constatou-se ocorrência de Triplaris sp (tachi) e ingá 
Unga sp.) na Floresta Aluvial, e do capim-mimoso na formação 
graminosa pioneira. 

Outra fisionomia deste contato é observada nos Campos gramí· 
neos-lenhosos da orla do pantanal com incidência de morros residuais, 
sem influência de inundações. Nesses morros, de solo mais desenvol
vido, se instala a Floresta Estacionai Decidual com grande incidência 
de angico (Est. 4.1! A). 

4. 1.4.5.2 -Contato Savana/Savana Estépica 

Dos contatos existentes, este é o de maior complexidade, levando-se 
em conta a delimitação e identificação das formações, devido à 
semelhança fitofisionômica entre as formações de Savana e Savana 
Estépica. A ocorrência dos solos salinos e os estudos da flora possibi· 
litaram o mapeamento de áreas com interpenetrações (encraves) e 
misturas (ecotono). Na Folha SE.21 Corumbá este contato cobre uma 
área de aproximadamente 9.520 km 2

• 

A) Ecotono (mistura) 

Caracteriza-se por apresentar duas fisionomias: uma arbórea e outra 
campestre. 

A de característica arbórea, localiza-se a noroeste da Folha, sendo 
esta prolongamento do mesmo contato encontrado na Folha SD.20 
Guaporé. Furtado & Fonzar (1979) constataram que este ecotono 
está em áreas de acumulação quaternárias, conhecidas como "Pantanal 
do Alto Rio Guaporé". No estudo fitoecológico esta área foi definida 
pela mistura de espécies da Savana e Savana Estépica com formações 
densa a aberta, recobrindo os tesos e áreas de acumulação inun· 
dáveis. Dentre as espécies mais comuns destacam-se: Tabebuia caraiba 
(paratudo). limão-bravo (Picramnia sp.i, Cura te/la americana Wxeira). 
além de Machaerium sp., Brame/ia sp. e Cereus sp. 

A mistura de fisionomia campestre fica ao sul, em depressão 
localizada entre os rios Negro e Aqu idauana. Esta fitofisio nom ia 
predominante campestre é parcialmente entremeada de tufos de vege
tação arbórea, onde o carandá (Copernícia sp) tem presença marcan· 
te, agrupando com espécies tfpicas do Cerrado. Entre os componentes 
do estrato graminóide foram observados o capim-mimoso (Paratheria 
prostata) e a grama-tio-pedra (Paspalum oteroi). consorciados a legu· 
minosas. 

O difícil acesso a estas áreas, devido ao prolongado perfodo de 
inundação, não permitiu um melhor levantamento de sua flora. 

B) Encraves 

Ocorrem em áreas de acumulação inundáveis nas proximidades e ao 
longo do rio Paraguai, bem como a oeste, em terrenos fronteiriços 
com a Boi I via. 

A palmeira carandá e as interpenetrações de solos salinos em 
Hidromórficos Gleizados (vide 3 - Pedologia) setviram como parâme
tros para a delimitação desses encraves. 

Na margem esquerda do i i o Paraguai, entre a cidade de Corumbá e a 
lagoa Uberaba e seguindo as linhas de fronteira até as proximidades 

das serras do Aguapeí, predominam os encraves de Savana (Cerrado) 
sobre a Savana Estépica (Vegetação Chaquenha). Nesses locais, o solo, 
em sua maioria, é representado por Solonetz e Vertissolos, com a 
Savana Estépica apresentando formações de Parques e de Campos 
gramíneo·lenhosos. 

A fisionomia dos Parques é dada pelos agrupamentos de árvores 
situadas sobre os tesos e circundadas por formas gram inóides. Nestes 
agrupamentos se instalam, com freqüência, Celtis sp., Acacia sp., 
Astronium sp., Copernicia sp.; espécie muito comum é a Brame/ia sp , 
conhecida como gravatá e considerada como de larga dispersão (inva
sora), ocupando a submata e a borda dos tesos. Os encraves de Savana 
situam-se quase sempre nas cordilheiras onde vegetam o gonçalo-alvas 
(Astroníum fraxinifolíum) e outras espécies características do Cer
rado. 

Outra forma deste contato é mostrada pelas penetrações da Savana 
Estépica sobre a Savana, ocupando faixas no centro-oeste da Folha 
SE.21 Corumbá. As formações da Savana estão representadas por 
Parque e Arbórea Aberta (touceiras), em ambiente ligeiramente mais 
elevado, circundado por vegetação graminosa, possivelmente em área 
inundável de origem chaquenha. 

Em área de confluência dos rios Cuiabá, ltiquira e Taquari com o 
Paraguai, a Byrsonima intermedia (canjiqueira) e o pateiro (Couepia 
sp.), devido ao caráter invasor, formam fisionomias de Savana com 
tendência a ocupar os campos graminosos da Savana Estépica Nestes 
locais os agrupamentos das espécies com características chaquenhas 
situam-se nas pequenas depressões permanentes ou periodicamente 
inundáveis. Essas duas espécies que compõem este Parque possuem ca
racterísticas ecológicas diferentes: a canjiqueira ocupa solos arenosos 
e, no estágio de plântula, não resiste a longos períodos de inundações; 
enquanto que o pateiro é mais resistente às inundações e ocorre nos 
solos mais argilosos 

Em levantamento realizado nas áreas deste contato, observou-se a 
presença de: Ludwígia sp., no interior das lagoas; Heliotropium sp , 
nos campos junto com gramíneas e ciperáceas; Tocoyena formosa, 
Eugenia sp., Chame/ia aff obtusa, Chomelia pohliana e Ce/tis iguanea 
ocorrem nas bordas dos capões; e, formando a vegetação mais exube
rante, Vitex sp., Curatella americana, Licanía sp , Alchornea 
schomburgkii e Tabebuia nodosa. 

No sul da Folha SE.21 Corumbá, próximo à serra da Bodoquena, 
foi mapeada uma área de Savana Arbórea Densa sem penetração de 
Savana Estépica, com Tabebuia sp. e Copernicia sp. 

4.1.4.5.3- Contato Savana Estépica/Fioresta Estacionai 

Este contato na forma de encrave localiza-se na extremidade sudoeste 
da Folha, entre o rio Paraguai e a fronteira com a Bolfvia Dispõe-se 
sobre áreas de superfície tabular estrutural, superHcies pediplanadas e 
formas de relevo dissecado em cristas e colinas (vide 2 - Geomorfolo
gia). com predominância dos solos Litólicos eutróficos e Brunizém 
Avermelhado (vide 3- Pedologia). 

A composição desse contato é caracterizada pela ocorrência domi
nante da Floresta Decidual intercalada com encraves da Savana Estépi· 
ca Densa. 

Na estrutura arbórea percebe-se o predomt'nio florestal, que pelo 
fato de possuir porte mais avantajado chama mais atenção do que os 
indivíduos da Savana Estépica que excepcionalmente ultrapassam os 
12 m de altura. No perlodo de maior precipitação, a massa foliar 
apresenta-se mais compacta, ocorrendo o contrário na época desfavo
rável, quando as espécies mais altas e de caráter estacionai despojam-se 
de suas folhagens, expondo expressivas ramificações. 

Os angicos (Piptadenia sp.) dispõem-se de maneira mais ou menos 
uniforme no dossel superior; são árvores mais altas e bem capadas, 
com alto grau de regeneração. Em algumas áreas a ocorrência dessa 
espécie é bastante significativa, chegando muitas vezes a constituir 
verdadeiro gregarismo. 

Dentre as espécies que compõem o estrato arbóreo mencionam-se: 
cerejeira (Amburana acreana), barriguda (Chorisia sp.), Aspidosperma 
sp. (peroba), aroeira (Astronium sp.), axixá (Sterculia sp.), gameleira 
(Ficus insípida), canaflstula (Peltophorum dubium) e taperebá 
(Spondias lutea). 

Algumas espécies da flora chaquenha influenciam de maneira signi
ficativa na composição florlstica da submata, sendo comum a ocorrên-
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cia de caraguatá (Brame/ia sp.). Celtis sp. Oimãozinho), urtiga (Urtica 
sp.), Rubiaceae arbustivas e outras plantas armadas de espinhos. 

Nas elevações de origem calcária, arredondadas e isoladas, ao sul de 
Corumbá, capeadas por solos Litólicos, onde o lençol freático é bem 
mais profundo, ocorre uma ligeira predominância das espécies da flora 
chaquenha, destacando-se as cactáceas colunares do gênero Cereus, 
~ue se distinguem na paisagem pela sua forma curiosa, semelhante a 
um gigantesco candelabro. 

Essas elevações calcárias apresentam-se quase sempre circundadas 
por formações campestres da Savana Estépica. 

4.1.5- FITOCLIMAS 

4.1.5.1 - Introdução 

Um dos fatores de maior influência na climatologia da Folha SE.21 
Corumbá e parte da SE.20 é a sua compartimentação geomorfológica 
em duas grandes unidades: a Planlcie do Pantanal, que recebe intensa 
radiação solar, refletida nas altas temperaturas, e os planaltos de leste, 
cujas altitudes fazem aumentar a pluviosidade, amenizando o clima. A 
presença de um centro de baixa pressão no Pantanal Mato-Grossense e 
as cheias periódicas a que está sujeito são, antes de tudo, resultantes 
das características geomorfológicas da área. 

A escassez de estações meteorológicas completas na área da Folha, 
quer seja na planlcie ou nos planaltos, dificulta a individualização do 
clima. 

Quanto às características da vegetação e da flora, a área apresenta 
diferenças, embora somente nos planaltos haja alguma modificação 
nos elementos climáticos. O avanço para latitudes mais altas é sentido 
nas quedas das temperaturas mínimas, possivelmente a causa da varia
ção florlstica. 

' '--

' 

Traçou-se uma linha climática levando-se em conta o período seco 
(número de meses secos) retirado das curvas ombrotérmicas de 
Bagnouls & Gaussen ( 1957); contudo, não foi possível associá-lo a 
fitofisionomias diferentes. 

A curva é constitu(da com o total mensal das precipitações, 
expresso em mm, e o dobro das temperaturas expresso em graus 
centígrados. Abandonaram-se a classificação climática e a nomenclatura 
dos autores referidos, substituindo-as por uma divisão dos meses 
secos, atendendo às exigências das regiões fitoecológicas brasileiras. 
Conservou-se porém a relação precipitação-temperatura P,;;;2T. 

Foram constituídas curvas ombrotérmicas para as localidades de 
Cãceres(MT). Corumbá(MS) e Coxim(MS) com dados do INMET 
(Instituto Nacional de Meteorologia). Observe-se que foram usados os 
dados dos últimos 10 a 15 anos com o objetivo de detectar as 
condições atuais onde já se efetuou a ação antrópica. Utilizou-se ainda 
o mapa do Departamento Nacional de Obras de Saneamento (DNOS, 
1974), cujas isoietas foram traçadas com dados de suas redes pluvio
métricas (Fig. 4.17). 

Indicadas pelas curvas ombrotérmicas delimitaram-se duas áreas 
com per(odos secos de 5 e 3 a 4 meses, respectivamente, embora, 
aparentemente, sem distinção na cobertura vegetal com predominân
cia de Savana, mas que, se associadas à I itologia e ao relevo, refletem 
grandes diferenças (zonação geobotânica) (Fig. 4. 18). 

4.1.5.2 -Elementos do clima 

Nos totais das precipitações há uma diferença acentuada entre os 
planaltos e a Planlcie do Pantanal; nesta, elas se reduzem. Embora as 
médias estejam em torno de 1.000 mm, no mapa do DNOS, há locais 
com 750 mm (Fazenda Uberaba) Nos planaltos a leste os totais são 
de 1.200 a 1.500 mm. Corumbá, com 9 71 mm, representa o centro da 
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Fig 4 17 - Mapa pluviométrico do DNOS 
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F'IQ. 4.18 - Mapa litocfimática da F olha SE.21 Corumbá e parte da SE20. 

planície; Cáceres com 1.244 mm; o pantanal norte e Coxim com 
1.565 mm (Fig. 4. 17). 

O regime das chuvas é tropical. com duas estações: a seca e a 
chuvosa, bem marcadas. Ao norte sofre influências amazônicas e, a 
leste, do planalto brasileiro. O período seco é de 4 a 5 meses, 
iniciando em maio e indo até setembro. Os meses mais chuvoros vão 
de dezembro a fevereiro. 

As temperaturas médias oscilam entre 23°C e 2s"C, as menores no 
planalto e as maiores no pantanal. Há uma diferença de norte para sul 
e para leste; em Cáceres o mês mais quente é outubro. em Coxim é 
janeiro e em Corumbá é dezembro. As mádias das máximas e máximas 
à:lrolutas são extremamente altas no pantanal, entretanto ela• estão 
acima de 30°C também nos planaltos. No pantanal, nos meses de 
setembro a novembro, as máximas abrolutas ultrapassam 40°C 

O declínio de temperaturas é notável nos meses de maio, junho e 
julho, pela entrada de ar frio. A média das mfnimas fica abaixo de 
2o•c e as mínimas absolutas próximas a o• c. 

À exceção de Cáceres, a umidade relativa não chega a 80% mesmo 
oos meses mais úmidos. No pantanal, de junho a outubro, situa-se 
entre 50 e 60%, portanto uma área de baixa umidade relativa. 

A quantificação dos elementos climáticos numericamente resumi· 
da anteriormente obedece ao jogo da d inâmica atmosférica a que a 
érea está sujeita, 

Não é objetivo deste estudo detalhar a atuação, ocorrência e fre· 
qüência das diferentes massas de ar, contudo serão enumeradas de 
acordo com Serra & Ratisbonna ( 1942), a fim de encontrar explica· 

ções para a origem dos per lodos secos e chuvosos e demais fenômenos 
climáticos. 

Durante os meses de maio a setembro (inverno austral), é comum a 
penetração da massa Tropical Atlântica (Tal. com ventos de NE e E, 
responsáveis pelo regime de seca e estabilidade, com céu claro e dias 
ensolarados. Sua atuação é maior a leste, nos planaltos. 

A área é invadida nos meses de verão pela massa de ar Equatorial 
Continental, originária da ár~~ ocidental amazônica sob a forma de 
instabilidades tropicais, ou seja, prolongadas depressões barométricas. 
Os ventos são de direção NO e O. Devido ao direcionamento SE 
tomado por estas linhas de instabilidade, o oeste é menos atingido. As 
suas altas temperaturas e umidade relativa acarretam chuvas e trovoa· 
das. 

Na porção central da América do Sul, propriamente no Chaco, 
forma-se um centro de baixas pressões no verão, que tem g rande 
significado para a dinâmica das massas de ar na América do Sul e na 
climatologia destas Folhas. Sua origem deve·se à intensa radiação que 
recebe juntamente com a superHcie rebaixada em relação às áreas 
circunvizinhas. As massas do Pacifico que invadem a região são 
obrigadas a ultrapassar os Andes e o efeito de fohn deve assim 
contribuir grandemente para as suas elevadas temperaturas e secu ra. 

Tropical Continental (Te) torna-se assim uma massa quente e 
convectivamente instável, principalmente à tarde; a sua baixa um idade 
impede, porém, a formação de nuvens de convecção e trovoadas. A 
limpeza do céu e a fraca umidade espec(fica facili tam a irradiação 
noturna, de modo que a amplitude diurna de temperatura é forte; no 
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inverno, a massa dificilmente se forma devido às baixas temperaturas 
reinantes que fac i I itam as constantes invasões polares. De modo geral 
produz alguma precipitação frontal nos ciclones da frente polar atlân· 
tica, dos quais muitas vezes constitui o setor quente. 

As massas polares que atingem a área formam-se na Antártica. Elas 
invadem a América do Sul depois de trajetórias marítimas e seguem 
três direções condicionadas pela orografia do continente. A primeira, 
a oeste dos Andes, segue até a altura do Peru. As outras trajetórias 
ocorrem a leste da cordilheira, sob a forma de dorsais. Os caminhos de 
menor resistência nesta trajetória são o da depressão geográfica conti· 
nental (Depressão do Paraguai) e a oeste do maciço cristalino brasi· 
leiro, seguindo para o Oceano Atlântico. A trajetória pelo interior 
penetra no pantanal, sobretudo no inverno, provocando chuviscos e 
queda de temperatura até a bacia do alto vale do rio Paraguai. 

4.1.5.3- Subdivisão da área de acordo com os períodos secos 

A) Período seco de 5 meses (Fig. 4.19) 

A área na sua quase totalidade possui um período seco de 5 meses. ~ 
o que demonstram as curvas ombrotérmicas de Cáceres(MT) e Co rum· 
bá(MS) dos últimos 10 anos. No planalto os totais pluviométricos são 
maiores enquanto nas planícies a temperatura é mais alta; nesta a 
evaportranspiração também é maior, contribuindo para que elas sejam 
mais secas. 

Deve-se fazer uma distinção entre as condições climáticas e hidro· 
lógicas do pantanal. Enquanto o clima caracteriza-se por um período 
seco considerável, com baixos índices pluviométricos e intensa eva
poração, as enchentes são provocadas pela drenagem deficiente da 
planície. A planície é um coletor das águas pluviais, as quais, pelo 
volume e dificuldade de escoamento, se acumulam, formando um 
conjunto de diffcil precisão e delimitação. 

As regiões fítoecológicas dominantes são as campestres, nas dife
rentes fisionomias. No pantanal elas são relacionadas com os solos, 
diferentes níveis de drenagem e oscilação do lençol freático. 

Os solos são hidromórficos, com elevado grau de salinização nas 
formações da Região da Savana Estépica. Nos solos Podzólicos (vide 3 
- Pedologia), domina a Savana Arbórea Aberta (Cerradão). A gramí
neo-lenhosa estende-se por outros tipos de solos: Planossolos, Gleis e 
Lateritas, ligada à presença mais próxima da superfrcie do lençol 
freático; a Savana Parque se aloja nos terrenos formados por aluviões 
atuais cujos solos são Planossolos e Gleis. 

A Savana Estépica é uma vegetação típica pantaneira dos terrenos 
quaternários (vide 1 - Geologia), com solos salinos: Solonetz Solod i· 
zados e Vertissolos. 

As florestas estacionais Semidecidual e Decidual, assim como os 
Contatos Savana/Floresta Estacionai, Savana Estépica/F loresta Esta
cionai, ocupam os planaltos residuais pré-cambrianos que ponteiam no 
interior da Planície do Pantanal e sua bordas, excetuando-se as forma
ções aluviais dos solos originados pela acumulação fluvial. 

Nos planaltos paleozóicos e mesozóicos dos Guimarães, Taqua
ri-ltiquira, destacam-se as fisionomias de Savana Arbórea Densa e 
Savana Arbórea Aberta, enquanto que, no Pantanal, o hidromorfismo 
dos solos condiciona as fisionomias graminóides. 

Corumbá(MS) é a única cidade com estação meteorológica no 
pantanal. Como já foi mencionado anteriormente, ela está situada sob 
um centro de baixa pressão barométrica (no verão) que favorece as 
calmarias. A radiação é intensa, elevando as temperaturas, agravada 
pela pbsição geográfica às margens do rio Paraguai e próxima ao maciço 
do Urucum (ferro e manganês), rochas que absorvem muito calor. 
Assim seu clima tem como característica as altas temperaturas de 
verão com média de 25°C e máximas médias de 31.5°C, As máximas 
absolutas de outubro a novembro ficam acima de 40°C (43.8°C em 
novembro de 1962). 

Nos meses de estio (inverno austral) as temperaturas baixam, tanto 
as médias (20°C a 22°C) como as mínimas As m(nimas absolutas 
podem chegar próximo a 0°C (17°C em julho de 1975). Os extremos 
verão/inverno são grandes. 

As precipitações são reduzidas a menos 1.000 mm (971 mm), 
sendo a estiagem de 5 meses, de maio a setembro. A umidade relativa 
por sua vez é baixa, não indo além de 77%, ficando entre 50 e 60% na 
estiagem. 
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A estação de Cáceres localiza-se no limite norte do pantanal. As 
precipitações são superiores a Corumbá, com 1.244 mm. Está mais 
sujeita às influências equatori<!is e tropicais dos planaltos do Cen
tro-Oeste. A estiagem ocorre em maio e junho. Tem alguns elementos 
semelhantes a Corumbá no que se refere às temperaturas. As médias 
são mais altas devido à latitude: média de 25.33°C e média das 
máximas de 32.52°C, mais regulares durante o ano. As médias absolu
tas estão acima de 35°C com extremos além de 40°C (41.2°C em 
outubro de 1963). A época mais quente é em outubro e novembro. As 
mínimas absolutas em junho e julho têm registros abaixo de 5" C (2°C 
em junho de 1971). 

A umidade relativa atinge 80% no verão e desce para 60 a 70% na 
estiagem. 

B) Período seco de 3 a 4 meses 

No planalto que bordeja o pantanal, a sudeste, localiza-se a estação de 
Coxim(MS) que, devido a sua localização mais ao sul, tem caracterís
ticas climáticas distintas do restante das Folhas. 

A linha climática traçada seguiu as isotermas e períodos secos 
vindos das áreas localizadas ao su I. 

As temperaturas caem no inverno registrando o mês frio próximo a 
18°C, que é o limite de Ktlppen ( 1948) para os climas temperados 
quentes. O período seco na relação P<2T abrange 3 a 4 meses. Os 
totais pluviométricos aumentam mas a umidade relativa é ainda muito 
baixa nos meses de estio (inverno). 

Nesta área predomina a Savana e, apesar das mudanças de tempera
tura, pluviosidade e diminuição do per(odo seco, não se verificam 
modificações na sua estrutura e fitofisionomia. 

A diminuição do perfodo seco possibilita maior oportunidade de 
ocupação agrícola. 

Coxim é a estação representativa das condições climáticas do 
planalto a sudeste. O efeito da latitude é sensível. As temperaturas de 
estio (inverno) são amenas e mais regulares, sem os extremos de 
Corumbá e Cáceres. As médias são de 20°C a 26°C; as máximas 
absolutas são altas, próximas dos 38.5°C. Contudo, as mínimas de 
inverno são mais baixas, com menos de 15°C, chegando mesmo a 
quase 10°C. 

A umidade relativa é baixa, raramente chegando a 80%. 

4.1.5.4 - Discussão 

As condições climáticas entre os planaltos a leste e o pantanal são 
distintas. 

À medida que se caminha para o oeste as chuvas diminuem e as 
temperaturas aumentam. Corumbá é um dos locais onde a temperatu
ra alcança as maiores máximas do Brasil. O aumento da latitude 
diminui as temperaturas e encurta o perfodo seco Esta diferença é 
mais acentuda nos planaltos. A vegetação dominante é a Savana. O 
pantanal exibe uma gama variada de fisionomias, provocada pela 
presença de solos hidromórficos e salinos, por diferentes nfveis de 
drenagens, a pouca profundidade do lençol freático, na planície. 

A dificuldade de drenagem associada à diminuição das chuvas dá 
origem a solos salinos (Solonet2, Vertissolos e Planossolos); nestes 
locais surge uma vegetação espinhosa, homóloga à da Estepe (Caatin
ga), conhecida regionalmente como Chaquenha: a Savana Estépica. 

A ocorrência de depósitos de sal, não obstante outras explicações, 
deve-se à intensa evaporação estimulada pelas altas temperaturas e 
escassa pluviosidade, que provoca ascensão dos solutos e concentração 
dos sais na superffcie do solo. 

A origem das cheias e o alagamento do pantanal não estão ligados 
à pluviosidade e sim aos problemas hidrológicos, isto é, dificudade na 
drenagem. As águas dos planaltos do norte e do leste se concentram 
na planfcie pantaneira formando uma rede de drenagem que interliga 
por canais as baias e lagoas, sem desnível suficiente para um escoa
mento franco. 

4.1.6- ÁREAS ANTRÓPICAS 

São áreas em que a cobertura natural foi submetida a profundas 
modificações no seu aspecto estrutural e fisionômico. 

Muito embora a área em estudo só tardiamente tenha sido utiliza
da para a agricultura, esta tem-se ampliado com a implantação de 
grandes empreendimentos agropecuários, estimulados pelos incentivos 
governamentais. 
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Fig 4 19- Curvas ombrotérmicas e análise dos elementos climáticos 
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Grandes trechos da Floresta Estacionai e Savana foram substitu l
dos pelas pastagens e áreas de agricultura. Mesmo assim ainda existem 
algumas áreas com vegetação arbórea, ou indivíduos isolados que se 
apresentam como testemunhos de uma cobertura vegetal existente 
num passado recente (Est. 4.VIll B). 

Nas áreas de Savana, principalmente na planície quaternária do 
Pantanal Mato-Grossense, onde o solo apresenta-se lixiviado, a pecuá
ria é bem mais freqüente que as atividades agrícolas; processa-se de 
maneira extensiva, aproveitando as gramíneas nativas, que constituem 
o suporte básico do rebanho bovino pantaneiro. 

As atividades agrícolas situam-se principalmente nas áreas mais 
aplainadas dos Planaltos do Taquari-ltiquira, Maracaju-Campo Gran
de e dos Guimarães Nas margens das BR-163, BR-364 e estradas 
vicinais, a atividade humana é bem mais intensa, constatando-se um 
grande número de fazendas sendo exploradas por grupos econômicos 
agropecuários. Nessas áreas, as características do solo oferecem melho
res condições de utilização agrícola 

As culturas de soja, arroz e cana-de-açúcar são as principais, e, em 
menor escala, encontram-se as do milho e do café, bem como algumas 
de subsistência. 

A exploração madeireira é praticamente inexistente, pois a Flores
ta Estacionai apresenta-se completamente alterada pelos sucessivos 
desmatamentos, e as pequenas áreas de vegetação remanescente não 
oferecem condições satisfatórias para o aproveitamento madeireiro a 
nível industrial. A exploração é efetuada para atender às necessidades 
das fazendas e, entre as espécies ainda exploráveis, mencionam-se: 
amburanas, angicos, louros, aroeiras, tauari e jatobá. 

As espécies arbóreas da Savana não oferecem condições para uma 
explotação, principalmente pela péssima qualidade de seus fustes, que 
em geral apresentam-se finos e tortuosos, servindo apenas para a 
produção de carvão, utilização com moirões e extração de alguns 
produtos medicinais. 

Nas áreas parcialmente devastadas e abandonadas ao norte da 
Folha SE.21-X-B individualizam-se grandes adensamentos de palmei
ras, principalmente do babaçu (Orbignya sp) Esta espécie gregária 
tem sua disseminação favorecida pelos processos utilizados no preparo 
da área de cultivo, onde o fogo periódico proporciona a quebra de 
dormência das sementes dispersas em grande quantidade sobre o 
terreno. 

Ao sul de Corumbá, com influência da Vegetação Chaquenha, a 
atividade do homem é também bastante desastrosa, muito embora 
suas conseqüências sejam menos visíveis. A eliminação de espécies 
arbóreas pelo constante uso do fogo, empregado pelo próprio fazen
deiro, tem provocado alterações no ecossistema campestre, possibili
tando, inclusive, a invasão de outros elementos, geralmente mais 
adaptados às condições savan í colas 

4.1.7- CONCLUSÕES 

4.1. 7 1 -Vegetação 

Quatro regiões fitoecológicas foram mapeadas na Folha SE.21 Corum
bá e parte da SE.20: Savana (Cerrado), Savana Estépica (Vegetação 
Chaquenha), Floresta Estacionai Decidual e Floresta Estacionai Semi
decidual. 

4.1. 7.1.1 -Aspectos gerais da Região da Savana (Cerrado) 

A Savana é a região de maior extensão, revestindo praticamente todo 
o relevo conservado e dissecado dos planaltos, mais as áreas de 
acumulação inundáveis do Pantanal Mato-Grossense. Nos terrenos de 
formas conservadas dos planaltos, a Savana está sendo gradativamente 
substitu f da por áreas agrícolas, fato este atribuído às condições planas 
do terreno, que favorecem o uso de modernos equipamentos agríco
las, e à malha rodoviária existente nas áreas, que facilita o escoamento 
dos produtos. 

Nas áreas de relevo dissecado, as formações da Savana estão 
parcialmente descaracterizadas, devido a limpezas e a queimadas pe
riódicas para o uso pastoril. Apesar da ação antrópica, a Savana, nos 
planaltos, mantém-se em grande parte intacta e, mesmo nas áreas 
utilizadas para a pecuária, onde são realizados raleamentos, a forma
ção conserva a fisionomia savanlcola. 
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No pantanal, a Savana conserva sua fisionomia e estrutura caracte
rísticas, e seu uso é quase exclusivo para o pastoreio; são realizadas 
limpezas anuais para retirada das espécies invasoras dos campos. 

Estabelecendo confronto entre as formações da Savana, situadas 
nos planaltos, e as do pantanal, observamos a ocorrência de maiores 
transformações nos planaltos; ar as formações da Savana tendem a 
desaparecer, devido à acentuada ação antrópica para o uso com a 
pecuária e a agricultura permanente ou cíclica, como a soja, o arroz e 
a cana-de-açúcar. Entretanto, nas áreas do pantanal, as formações da 
Savana tendem a evoluir, fato que se deve às condições locais e ao difícil 
acesso. O longo período de encharcamento do solo propicia a regene
ração e o desenvolvimento de espécies invasoras, que em determinados 
locais formam densos agrupamentos de árvores com alturas superiores 
a 5 m e de difícil penetração. Segundo informações de fazendeiros, 
confirmando este fato, áreas que anteriormente eram campos limpos 
hoje estão totalmente transformadas em campos sujos (Parque de 
Savana) ou Cerradões. 

4 1. 7.1.2 - Aspectos gerais da Savana Estépica (Vegetação Chaque
nha) 

As formações de Savana Estépica encontram-se melhor representadas 
nos países vizinhos: Argentina, Paraguai e Bolívia. Estendem-se por 
áreas brasileiras como o Chaco mais úmido, que foi mapeado na 
porção sudoeste, entre o rio Paraguai e a linha de fronteira com a 
Bolívia, em solos salinos. Fisionomicamente ainda apresentam suas 
características típicas com algumas modificações estruturais, apesar de 
submetido a intenso pastoreio. A paisagem graminóide predomina, 
seguida de esparsos agrupamentos de vegetação densa. O carandá é sua 
principal espécie, que muito auxiliou na delimitação desta região. 

4.1. 7.1 3- Aspectos gerais das florestas 

As Florestas Estacionais, Decidual e Semidecidual representam as 
menores parcelas das regiões mapeadas. 

A Floresta Estacionai Semidecidual tem sua ocorrência nas planícies 
aluviais e terraços dos rios que compõem a rede hidrográfica do pan
tanal. Estas florestas ainda conservam, em grande parte, suas caracte
rísticas estruturais e fisionômicas com as formações das Terras Baixas, 
tendendo a evoluir sobre as áreas de Savana 

Entretanto, as formações da Floresta Estacionai Decidual, ocorren
do no relevo dissecado, estão totalmente descaracterizadas devido à 
intensa ação antrópica em busca de matéria-prima para a indústria 
madeireira ou implantação de pastagens. A tendência é o desapareci
mento total das formações deciduais em áreas de fácil acesso. 

Todavia, nas proximidades da serra do Amolar, na margem esquer
da do rio Paraguai, a Floresta Estacionai Decidual mantém-se com 
suas características primitivas estruturais e a dificuldade de acesso a 
estes núcleos florestais não tem permitido sua exploração 

4.1.7 2- Potencial econômico 

Os campos naturais e antrópicos constituem o maior potencial econô
mico da Folha SE.21 Corumbá e parte da SE 20, tendo em vista seu 
principal uso, que é a criação de gado bovino A queima dos pastos 
constitui uma prática rotineira, objetivando melhoria e promação de 
rebrote; quando não é realizado manejo adequado, queimadas favore
cem a propagação de plantas invasoras 

Trabalhos e programas regionais estão se desenvolvendo com a 
finalidade de multiplicar e selecionar as espécies nativas mais promis
soras à formação de pastagens, como também o incremento de espé
cies de outras regiões. 

As florestas, apesar de intensamente exploradas, ainda preservam 
razoável potencial madeireiro. A cidade de Cáceres é o principal 
centro de comercialização e industrialização. Dentre as espécies de 
maior procura ressalta-se a presença de cerejeira (Amburana sp ), do 
angico (Piptadenia sp ) e da piúna ou castelo (A/seis sp.). 

No Cerrado, o material lenhoso tem em média 54 m estéreos, por 
hectare, material este totalmente abandonado e queimado quando da 
limpeza de terrenos para a agricultura, quando poderia ser transfor
mado em carvão vegetal Apesar de constituir matéria-prima de grande 
importância para a siderurgia brasileira, nada se faz para o seu aprovei
tamento. 



4.1. 7.3- Acessibilidade 

4.1.7.3.1- Rios 

Os primeiros estudos e contatos com a flora local foram realizados no 
século passado, e só foram possíveis através dos rios Paraguai, princi
pal via de acesso na área, São Lourenço e Cuiabá. O rio Paraguai é o 
de maior volume de água, estendendo-se de norte a sul com a vegeta
ção de suas bordas caracterizada pela Floresta Aluvial Viajando-se por 
este rio, pode-se conhecer e estudar a flora chaquenha, a da Savana e 
ao mesmo tempo a da Floresta. 

Dentre outros rios de importância, merecem destaque o ltiquira, 
Taquari e Negro, que nascem nos planaltos e descem para o pantanal 
como afluentes do Paraguai. Os dois primeiros cortam a Região da 
Savana, de leste a oeste. Em áreas do pantanal são navegáveis em 
pequenas embarcações. 

O rio Negro é importante por dividir suas águas, no pantanal, em 
vários canais, tornando seu leito principal indefinido. Este rio corta 
praticamente toda a área de contato entre a Savana e a Savana 
Estépica. 

4.1.7.3.2- Rodovias 

As BR-163 e 364 são as principais rodovias; situam-se sobre os 
planaltos em Região da Savana; ao longo de sua extensão, a agricul
tura e a pecuária predominam. Outra rodovia de importância é a 
B R-262, que liga o Brasil de leste a oeste Cortam terrenos permanen
temente secos e periodicamente inundáveis (pantanal), com vegetação 
de Savana e Savana Estépica (contatos) 

Durante o perfodo seco, junho a outubro, é possível a penetração 
em quase todas as áreas do pantanal, devido a inúmeras estradas que 
ligam fazendas às principais rodovias ou cidades 

4.1. 7 .3.3 - Ferrovia 

A Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, único sistema ferroviário, 
constitui importante via de escoamento dos produtos minerais pro
venientes de Corumbá. Na época das enchentes torna-se a principal via 
de acesso às áreas do pantanal. 

Esta ferrovia, no início do século (1910), serviu como principal 
apoio para os principais estudos e contatos com o pantanal 
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Asclepiadaceae 
Bignoniaceae 

8/epharodon nitidum(Vell.) Macbr. 
Anemopaegma mirandum DC. 
Tabebuia caraiba (Mart.) Bur. 
Tecoma ara!iaceae P DC 

F.58 
F 48 
F.47 
F 29 
F.19 
F.05 
F.08 
F.33 
F.03 
F.21 
F 48 
F.33 
F.10 
F.44 
F.20 
F.25 
F 41 
F.28 

Boraginaceae 

Bromeliaceae 
Burseraceae 
Butomaceae 
Capparidaceae 
Chrysobalanaceae 

Combretaceae 
Compositae 
Cyperaceae 
Dilleniaceae 

Ebenaceae 
Erythroxylaceae 
Euphorbiaceae 

Flacourtiaceae 

Gramineae 
Guttifer ae 

Labiatae 

Lauraceae 

Leguminosas Caes. 
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Cordia calocepha/a Cham 
Cordia glabrata (Mart.) DC. 
Heliotropium sp. 
Tillandsia aff. streptocarpa Bak. 
Protium sp. 
Limnocharis fiava (L.) Bucheman 
Crataeva sp 
Coupeia grandiflora (Mart. et Zucc.) Benth ex Hook 
Couepia uiti (Mart. et Zucc.) Benth ex Hook f. 
Couepia sp. 
Hirte//a gracilipes (Hook.f.) Prance 
Hirtella sp. 
Licania humilis Cham et Schlecht. 
Licania sp 
Combretum lanceo/atum Pohl ex Eichl 
Vernonia sp. 
Eleocharis sp 
Curatella americana L. 
Doliocarpus major S. F Gmel, 
Tetracera sp. 
Diospyros sp. 
Erythroxylum sp. 
Hieronyma alchorneoides Ali. 
Jatropha sp. 
Mabea sp. 
Sebastiania sp. 
Casearia spinosa Willd. 
Casearia sp 
Rhynchelytrum roseum Stapf et Hubb 
Ca/ophy/Jum brasiliense Camb. 
Kielmeyera aff. rubiflora Camb. 
Kielmeyera sp. 
Hyptis cana Pohl ex Benth. 
Salvia grewiaefolia S Moore 
Aiouea sp 
Mezilaurus sp. 
Bauhinia anamesa Macbr, 
Bauhinia bongardii Stend. 
Caesa/pinia sp 
Cassia aff. sapindifolia Vog, 
Cenostigma angustifolium Tu I 
Copaifera malmei Harms 
Diptychandra epunctata Tu I 
Diptychandra sp. 

F.27, F.40 
F.18 
F.22, F.23 
F 09 
F.47 
F.40 
F.37 
F.10 
F.40 
F.03 
F.12. F.20, F.42 
F 43 
F 46 
F 25 
F 29, F.46, F 48 
F.lO 
F .11 
F 47 
F.28 
F.43 
F 20 
F.13 
F 33 
F12,F.19 
F.12 
F.30 
F 14 
F 44 
F.29 
F 29 
F29 
F 13 
F.45 



Leguminosae Mim. 

Leguminosae Pap. 

Acacia sp. 
Albizia sp. 
Mimosa mansii Mart ex Benth. 
Mimosa sp. 
Pithecel/obium sp. 
Plathymenia sp. 
Discolobium sp. 
Machaerium eriocarpum Benth. 
Platymiscium nitens Vog. 
Pterocarpus rohri Vahl 
Linum sp. Linaceae 

Lythraceae 
Malpighiaceae 

Physoca/ymma scaberimum Pohl 
Bunchosia sp. 

F.51 
F 06 
F 29 
F.51 
F.36 
F 58 
F.54 
F.07 
F.01 
F.28 
F 49 
F 13 
F.52, F.53 
F 37 

Malvaceae 

Melastomataceae 
Myristicaceae 
Myrtaceae 

Byrsonima intermedia 
Malvastrum spicatum A Gray 
Pavonia rosa- campestris St. Hil 
Miconia sp. 

F 47 
F.12 
F 34, F 42, F.56 
F.12 

Nyctaginaceae 

Onagraceae 
Opiliaceae 
Polygalaceae 
Polygonaceae 

Viro/a sp. 
Campomanesia sp. 
Eugenia sp. 
Myrcia paracatuense Kiaers. 
Myrcia sp. 
Bougainvil/ea sp. 
Pisonia noxia Netto 
Pisonia sp. 
Ludwigia sp. 
Agonandra brasiliensis Miers. 
Polygala timontoides Chod. 
Coccoloba sp. 
Po/ygonum acre H B.K. 
Po/ygonum sp. 
Triplaris sp 
Eichornia sp. 
Rhamnidium sp. 

F 40, F.59 
F 10, F.37 
F.19 
F.33 
F 35 
F.13 
F.02 
F.29, F 38 
F 32 
F.37 
F.20, F 37 
F 10 
F 10 
F 09 
F.24, F 44 
F 57 

Pontederiaceae 
Rhamnaceae 
Rubiaceae Boneria aff. valerianoides Cham. et Schol. 

Chame/ia aff. obtusa Cham. et. Schlecht. 
Chame/ia poh/iana Muell. Arg 

F.29 
F.03, F 23 
F.23 

Randia armata (Sw) DC. F 10 

Rutaceae 
Tocoyena formosa (Cham. et Schol.) Schum 
Fagara sp. 

F.38 
F 44, F 45 
F.57, F.58 
F 31 

Sapindaceae 
Spiranthera odoratissima St H i li. 
Al/ophyl/us sp F.46 
Sapindus saponaria L. F 04 

Si ma rou baceae 
Sterculiaceae 
Tiliaceae 

Simarouba aff versicolor St H i li 
Byttneria aff. coriacea Benth. 
Luehea divaricata Mart. 

F 13 
F 10 
F.14 

Ulmaceae 

Verbenaceae 

Vochysiaceae 

4.1 10- GLOSSÁRIO (Apêndice} 

Mo/lia burchellii Sprague 
Mo/lia sp. 
Ce/tis sp. 

Lippia sp 
Vitex sp. 
Vochysia haenkeana Mart 

A maioria dos termos aqui empregados está definida no Dicionário de 
Botânica de Font-Ouer (1970} 

Agrupamento - É um conjunto de plantas com a mesma fisiono
mia, sem implicações associativas. 

Algarobo - Árvore da família das leguminosas, do gênero Pro
sopis, característica da Vegetação Chaquenha. 

Ambiente - É um conjunto de fatores físicos que envolve um 
sistema biológico, no caso uma vegetação. 

Baías - Denominação regional que significa pequenas e grandes 
lagoas separadas pelas terras mais altas ou cordilheiras. 

Caméfito- Vegetal com brotos terminais situados pouco acima do 
solo, protegidos por pêlos, escamas ou brácteas. 

Carandazal - Comunidade com predominância absoluta de caran
dá (Copernicia sp.} 

Cespitoso - Vegetal que cresce formando tufo ou touceiras. 
Chaco - Denominação hispano-americana dada à grande planície 

F 43 
F.42 
F.14, F 35 
F.55 
F.49, F.51 
F.37 
F 27 

continental de acumulação de origem tectônica da América do Sul, 
revestida por vegetação própria chamada chaquenha 

Comunidade - É um conjunto homogêneo de plantas que ocupa 
uma área conhecida 

Charravascal -Segundo Hoehne ( 1923} é a formação composta de 
plantas lenhosas, que atingem a média de 4 m de altura e que, crescen
do muito mais, formam mata raquítica na qual dificilmente se conse
gue penetrar. Clements ( 1949) define como sendo um bosque arbusti
vo e cerrado. 

Cllmax -É o máximo biológico atingido por uma vegetação. Cada 
região fitoecológica tem seu cllmax característico 

Cordilheira - Nome original dado às pequenas elevações, onde se 
fixa a vegetação mais densa do Pantanal Mato-Grossense, geralmente 
não alagá, ;I no período das cheias. 

Coriácea - De consistência forte, embora fi ex ível como couro 
(folhas}. 

Corixo - Denominação regional que significa pequeno curso de 
água, permanente ou não, que liga baías. 
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Discl ímax - !: a vegetação que sobrevive à ação constante do fogo 
(clímax-do-fogo) 

Ecotono (mistura) - Nome dado por Clements (1949) a uma 
associação de transição, produzida entre outras duas regiões, por inva
são mútua. 

Ecótipos- Relativo a habitat particular 
Encraves - !: caractet izado por pequenas áreas ocupadas por for

mações de determinadas regiões fitoecológicas dentro do domínio de 
uma outra. 

Fanerófito - Vegetal com brotos terminais situados acima do solo, 
sem nenhuma proteção. 

Flora- Conjunto das plantas de uma região. 
Formação - ~ uma área uniforme, ocupada por uma fitotrsiono

mia única, indicando sugestivamente um potencial econômico também 
uniforme 

Geófito - Vegetal em que os brotos terminais estão situados em
baixo da terra, ficando assim protegidos. 

Gregarismo- É um agtupamento ou colônia de plantas pertencen
tes a uma única espécie 

Halófito - Planta de solos fisiologicamente secos por uma dose 
e levada de sal. 

Hemicriptófitas - Conjunto de formas vegetais cuja parte aérea 
morre anualmente, ficando os brotos terminais protegidos pelas folhas 
mortas. No caso das gramíneas, as gemas de crescimento situam-se ao 
nível do solo. 

Húmus - Produto da decomposição parcial dos restos vegetais que 
se acumulam no chão florestal, aos quais se juntam restos animais em 
menor escala. 

Plântulas - Nome que toma o embrião no primeiro estágio de 
desenvolvimento durante a germinação. 

Pantanal Mato-Grossense - Denominação regional que significa, 
sob o ponto de vista geomorfológico, extensa planície de sedimentos 
holocênicos. 

Regiões fitoecológicas - São áreas de uma determinada flora, de 
formas de vida características, que se repetem sob um mesmo clima, 
ocorrendo não necessariamente em áreas da mesma história geológica. 

Raleamento - !: uma retirada seletiva de elementos arbóreos com 
a finalidade de distanciar os remanescentes e aumentar a luminosida
de. 

Scrub - Termo que significa vegetação lenhoso-raqu ítica, que 
ocorre em áreas com deficiências hídrica e/ou nutricional. 

Serrapilheira- Material orgânico em decomposição. 
Subformação - !: o conjunto de plantas de fisionomia e estrutura 

uniformes, que ocupa uma determinada área, cujas formas de vida 
características tornam-se passíveis de serem individualizadas dentro de 
uma formação. 

Submata - Constitui o estrato herbáceo-arbustivo e arbóreo domi
nado, de uma floresta. 

Terófita - Erva propagada por semente cuja vida dura menos de 
um ano, tendo portanto um único ciclo vegetativo. 

Vazante - Denominação regional que significa dreno temporaria
mente alagado pelo qual a água se escoa. 

Xeromórficas - Plantas que apresentam adaptações à deficiência 
do balanço hídrico. 

4.2- ANÁLISE ESTAT(STICA DE DADOS (Apêndice I) 

4.2.1- APRESENTAÇÃO 

O presente estudo faz uma análise dos dados resultantes do levanta
mento quantitativo efetuado na Folha SE.21 Corumbá e parte da 
SE.20, de modo a permitir uma melhor avaliação econômica dos re
cursos madeireiros existentes. Paralelamente fizeram-se considerações 
sobre a distância das áreas produtivas aos principais centros consumi
dores da matéria-prima disponível, bem como sobre a tendência da 
exploração predatória ora em curso. 

Por outro lado, dada a heterogeneidade da cobertura vegetal exis
tente, cada formação recebeu um tratamento estatístico independen
te. Nas Formações Campestres, representadas pela Savana Arbórea 
Densa (Cerradão) e pela Savana Arbórea Aberta (Campo Cerrado), 
onde o interesse econômico concentra-se na fabricação de carvão vege
tal para fins industriais, as informações são fornecidas em estéreo/ha, 
em função do aproveitamento total da parte aérea das plantas (bio
massa parcial). Já para aquelas áreas remanescentes a cobertura é flo
restal e a matéria-prima tem um uso mais diversificado, sendo os 
resultados expressos em metros cúbicos/ha. 

4.2.2- FÓRMULAS UTILIZADAS 

4.2.2.1 -Volume 

V= ---1-- . q,2 .H. ff 
onde, 
V= Volume (m 3

) 

q,= DA P. (m) 
H= altura comercial (m) 
ff = fator forma (para a correção da conicidade das árvores) 

Foi adotado o valor de O, 70 para o volume com casca, que 
Heinsdijk & Miranda Bastos (apud Roelet & Queiroz, 1978) considera
ram médio para a Amazônia, devido à ausência de um fator médio 
específico para as formações florestais da região Centro-Oeste. 

4.2.2.2 - Volume médio e número de árvores por hectare 

~ Xi 
x=-

n 

onde, 
x = média do volume ou do número de árvores 
Xi = volume ou número de árvores em cada unidade de amostra 
n = número de unidades de amostras 
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4.2.2.3 - Variância 

~ Xi-nx 2 

s• =_.c..::..:.:.:~ 

onde, 
s• 
X i 
x 
ii 

n-1 

Variância 
Volume ou número de árvores em cada unidade de amostra 
média do volume ou número de árvores 
número de unidades de amostras 

4.2.2.4 - Desvio padrão 

s = .JS'i 
onde, 
S desvio padrão 
S2 = variância 

4.2.2.5 - Erro padrão 

sx =-s-
.fo 

onde, 
Sx = Erro padrão 
S = Desvio padrão 
n = número de unidades de amostras 

4.2.2.6- Erro de amostragem 

E%=~ 100 
X 

onde, 
Sx = erro padrão 
x = média 
4.2.2.7- Coeficiente de variação 

CV% -ª--. 100 

onde, 
CV% 
s 
x 

x 

coeficiente de variação (em porcentagem) 
desvio padrão 
média 

4.2.2.8 - Intervalo de confiança 

[ICx-tSX'<~.t <:x+tSx) = 95% 
onde, 
IC = intervalo de confiança 



x média (estimativa) 
valor tabelar 

Sx = erro padrão 
!l = média verdadeira 

4.2.3- REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DOS RESULTADOS 
A visualização gráfica dos resultados permite uma melhor percepção 
do grau de variabilidade dos parâmetros volume e número de árvores 
nas diferentes unidades de amostras. 

4.2.4- METODOLOGIA 
4.2.4.1 -Sistema de amostragem 
!Ô. válido assinalar que não existe nenhum sistema de amostragem cuja 
aplicação seja universal A escol h a de qualquer um deles é, antes de 
tudo, resultante de uma série de fatores, conforme Husch, Miler e 
Beers ( 1971) assinalaram com muita propriedade. A Divisão de Vege
tação do Projeto RADAMBRASI L vem há muito tempo adotando o 
Sistema de Amostragem Acidental Estratificada, em função da dife
renciação da cobertura vegetal e dos objetivos globais do levantamen
to, além de proporcionar um aumento de precisão das estimativas 
(Cochran, 1965). 

4.2.4.2 - Forma e tamanho das unidades de amostras 
Todas as unidades de amostras constituíram um retângulo com 250 m 
de comprimento por 20 m de largura, correspondendo a uma super
f( cie de 0,5 h a. 

4.2.4.3- Equações de regressão utilizadas para a obtenção do volume 
de biomassa parcial nas Formações Campestres 

A obtenção do volume de biomassa parcial foi feita através de uma 
tabela gerada a partir de equações desenvolvidas para a Savana Arbó
rea Aberta (Campo Cerrado) e Savana Arbórea Densa (Cerradão). 
Estas equações são do tipo I inear simples, onde a variável dependente 
(volume em estéreo/ha) é função somente da área basal (variável 
independente), conforme são mostradas abaixo. 

A) Savana Arbórea Aberta (Campo Cerrado) 

V(st) = 1,009546076+7,279679252.G 
onde, 
G = área basal por hectare 
V(st) =volume em estéreo por hectare 

Os valores numéricos representam os coeficientes e foram obtidos 
a partir dos dados coletados para a confecção das equações 

Os indicadores do grau de consistência da equação de regressão, 
como o erro padrão da estimativa (Syx = 16,57) e o coeficiente de 
correlação (R2 = 0,67) não revelam uma excelente associação entre as 
variáveis, embora também não demonstrem uma baixa correlação 
entre elas. Quando a função é aritmética, como neste caso, os 
critérios para a escolha do melhor modelo são justamente os parâme
tros acima referidos (FUPEF, 1978). 
B) Savana Arbórea Densa (Cerradão) 

V(st) = 1,380315052+10,595677734.G 
e, 
R2 = 0.44 
svx= 51,27 
sendo, 
R2 =coeficiente de correlação 
Syx = erro padrão da estimativa 

Outras considerações sobre o desenvolvimento de equações de 
regressão para a Savana Arbórea Aberta (Campo Cerrado) e Savana 
Arbórea Densa (Cerradão) são feitas por Oliveira Filho & Mileski 
(1981). 

4.2.5- CARACTERIZAÇÃO DAS FORMAÇÓES E CONTATO 
4.2.5.1 -Savana Arbórea Aberta (Campo Cerrado) 
4.2.5.1.1 -Localização, extensão e acesso 

Cobrindo uma significativa área de 48.258 km1
, ocorre desde o limite 

leste da Folha até as escarpas das serras do Mar acaju e São Jerônimo. 
Ao norte e a noroeste sua presença foi constatada na Província 
Serrana, Planalto dos Guimarães, Depressão Paraguaia e Planalto Resi
dual do Alto Guaporé. A acessibilidade é facilitada pela existência de 
inúmeras rodovias, como as BR-163, 364 e 262, além das estaduais 
MT-309 e MT-310, dentre outras. 

4.2.5.1.2 -Geologia, relevo e solos 
Ocorre geralmente em áreas do Pré-Cambriano (vide 1 - Geologia), 
em relevo aplainado e dissecado (vide 2 - Geomorfologia), com 
dominância de solos representados pelas Areias Quartzosas, Lateritas, 
Latossolo Vermelho-Escuro e Podzólico Vermelho-Amarelo (vide 3 -
Pedologia). 

4.2.5.2 -Savana Arbórea Densa (Cerradão) 
4.2.5.2.1 - Localização, extensão e acesso 
Ocupando uma superfície de 27.991 km 2

, localiza-se de forma bastan
te individualizada no Pantanal do Taquari, sendo encontrada também 
de forma dispersa por quase toda a Folha. Sua área de ocorrência é 
acessível, tanto por rodoviária como por hidroviária 

4.2.5.2.2 - Geologia, relevo e solos 
Situa-se geralmente nos Planaltos Paleozóicos e Mesozóicos (vide 1 -
Geologia), em relevo dissecado e conservado das serras Maracaju e São 
Jerônimo e nas áreas de acumulação inundáveis (vide 2 - Geomorfo
logia); ocorre nos mais variados tipos de solos (vide 3 - Pedologia) 

4.2.5.3- Floresta Estacionai Semideciciual Aluvial 
4. 25 3 1 - Localização, extensão e acesso 
Localizada nas planícies da bacia do rio Paraguai, ocupa uma área 
pouco expressiva de 3.259 km 2

• A acessibilidade é feita basicamente 
por via hidroviária, através do rio Paraguai e todos os demais que 
compõem a sua bacia. Há também as alternativas ferroviária (Estrada 
de Ferro Noroeste do Brasil) e rodoviária (BR-262) 

4.2.5.3.2 -Geologia, relevo e solos 
Ocupa os terrenos quaternários (vide 1 - Geologia) representados 
pelas planícies dos rios formadores da bacia do rio Paraguai (vide 2 -
Geomorfologia), cujo solo dominante é o Glei Pouco Húmico eutrófi
co (vide 3 - Pedologia). 

4.2.5.4- Floresta Estacionai Decidual Submontana 
4.2.5.4.1 -Localização, extensão e acesso 
Reveste áreas descontínuas, localizadas a noroeste, a nordeste e ao sul 
da Folha. A acessibilidade é feita por via ferroviária através da Estrada 
de Ferro Noroeste do Brasil e pelas rodovias BR-364, BR-163 e 
MT-309. Há inúmeras estradas vicinais que complementam a rede viá
ria existente. 

4.2.5.4.2 -Geologia, relevo e solos 
Situa-se em superfícies pedi planadas e dissecadas (vide 2 - Geomorfo
logia), onde o Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico, Planossolo 
Distrófico e Areias Quartzosas Álicas são os solos predominantes (vide 
3- Pedologia). 

4.2.5.5- Contato Savana/Floresta Estacionai 
4.2.5.5.1 -Localização, extensão e acesso 
Ocupa uma superffcie de 25.975 km1 As Formações Campestres 
ocorrem geralmente nas cristas, colinas e encostas dos planaltos; a 
floresta situa-se no fundo dos vales e meias encostas. Nas áreas do 
pantanal dos terraços do rio Cuiabá, onde os solos são mais argilosos, 
a floresta localiza-se nas proximidades da rede de drenagem e a Savana 
Arbórea Densa, em áreas de maior encharcamento do solo. 

4.2.5.5.2 -Geologia, relevo e solos 
Reveste área do Pré-Cambriano (vide 1 -Geologia) em relevo disseca
do dos Planalto Maracaju-Campo Grande, Serras do Taquari e Agua
pe( e nas encostas confrontantes com o pantanal (vide 2 - Geomorfo
logia), com dominância de solos argilosos e arenosos (vide 3- Pedolo
gia). 

4.2.6- DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.2.6.1 -Savana (Cerrado) 

Os resultados obtidos para a Savana Arbórea Densa (Cerradão) revela
ram-se satisfatórios, não obstante a relativa discrepância com outros 
valores médios encontrados em levantamentos efetuados por diferen
tes instituições, notadamente no Estado de Minas Gerais O IBDF 
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(1973) obteve nesta mesma formação um resultado médio de 200m 
estéreos por hectare. Já o CETEC ( 1978) encontrou cerca de 175m 
estéreos por hectare. O mesmo órgão, apud Mendes ( 1980), após um 
amplo questionário enviado às empresas reflorestadoras, constatou 
uma potencialidade média de 80 m estéreos por hectare Uma análise 
retrospectiva destes dados evidencia um decréscimo sucessivo, ao lon
go do tempo, da capacidade produtiva desta formação. Por outro 
lado, as medidas de dispersão obtidas como variância, erro padrão e 
coeficiente de variação indicam uma pouca variabilidade dos valores 
estimados nas diferentes unidades de amostras (Tab. 4.1 e Fig 4.20). 

O erro padrão e seu respectivo erro de amostragem encontrados 
são plenamente satisfatórios, pois situaram-se bem abaixo do patamar 
de 10%, considerado tolerável para levantamentos a ni'vel de reconhe
cimento. Também o intervalo de confiança, sendo função do erro 
padrão, resultou na pouca amplitude onde se situa, com 95% da pro
babilidade, a média verdadeira da população. 

TABELA 41 
Distribuição do volume e numero de árvores por amostra (ha) 

Savana Arbórea Densa (Cerradão) 

N o da amostra Volume N o de árvores No de espécies 
(st/ha) (h a) (h a) 

soa 

460 
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380 

"' ~ 340 
o 
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<1> 
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01 72,05 134 46 
02 89,96 262 52 
03 93,56 202 44 
04 122,59 422 68 
05 106,60 174 50 
06 141,88 242 42 
07 93,24 420 82 
08 83,71 336 74 
09 91,34 470 84 
10 101,40 296 58 
11 144,10 132 32 
12 120,69 186 40 
13 44,93 242 56 

Média 100,46 270,62 56 

/\ 
A ~ I \ 
I\ I\ 1 \ 
I \ I \ I \ 
f 1 I \/ \ 
I \ I \ 
f \ I \ 
I \ I \ 

____ _j_~---~~-f----- _ -~--\__M_i_d_i_Cl_~ __ 

/\ ,I \ J \ 
I \ \ I \ / ~ v \ 

\ I 
I 

I 
I 

I 

I 

--,~----,----...,-~~~~~~~-.--~~-~~ 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Unidades de amostras 

N9 de o'rvores Volume 

Fig 4 20- Variação do volume (estéreo/ha) e numero de árvore& (ha) por unidade 
de amostra- Savana Arbórea Densa 
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Na formação Arbórea Aberta o valor médio encontrado, cerca de 
54,11 metros estéreos por unidade de área (h a), embora não seja 
excepcional, não inviabiliza um planejamento a médio e a longo pra
zos, visando sua utilização para a produção de carvão vegetal destina
do à siderurgia, principalmente considerando a expressividade de sua 
área de ocorrência. Os baixos valores das estimativas da variância e do 
desvio padrão conferem o necessário respaldo estat(stico à média obti
da, refletindo, portanto, a pouca variabilidade volumétrica existente 
(Tab. 4.11 e Fig. 4.21) A excelente precisão do levantamento, eviden-
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Fig 4 21 -Variação do volume (estéreo/ha) e número de árvores (ha) por unidade 
de amostra- Savana Arbórea Aberta 

TABELA411 
Distribuição do volume e numero de árvores por amostra (ha) 

Savana Arbórea Aberta (Campo Cerrado) 

No da amostra Volume (st/ha) No de árvores (ha) 

14 37,84 182 
15 13,31 98 
16 54,44 190 
17 32,68 342 
18 45,27 268 
19 55,61 336 
20 79,70 320 
21 39,23 340 
22 36,17 268 
23 67,98 550 
24 55,61 354 
25 49,49 306 
26 69,15 430 
27 57,14 348 
28 64,20 390 
29 62,01 366 
30 54,88 350 
31 40,39 306 
32 66,89 418 
33 52,33 434 
34 62,67 382 
35 29,91 236 
36 50,95 400 
37 51,75 478 
38 55,39 214 
39 49,57 418 



TABELA 411- Conclusão 

No da amostra Volume (st/ha) 

40 64,71 
41 48,91 
42 56,99 
43 35,30 
44 60,48 
45 41,92 
46 42,50 
47 35,01 
48 77,52 
49 65,07 
50 78,03 
51 72,13 
52 84,73 
53 69,66 
54 70,68 
55 72,64 
56 38,06 
57 32,17 

Média 54,11 

Média Formação 
(st/ha) Variãncia 

Savana Arbórea 
100,46 753,01 Densa 

Savana Arbórea 
54,11 245,61 Aberta 

19°0o'r---------+-

N' de árvores (ha) 

312 
400 
340 
230 
456 
326 
330 
134 
238 
258 
432 
302 
256 
402 
534 
200 
260 

92 

325,6 

ciada pelos valores do erro padrão e do erro de amostragem, é mais 
um fator estatístico que garante a validade das informações obtidas, o 
que significa que as estimativas encontradas muito se aproximam dos 
verdadeiros valores da popu I ação, ou seja, a intensidade amostrai pra
ticamente cobriu todas as variações existentes nesta formação, dentro 
da Folha SE.21 Corumbá e parte da Folha SE 20 (Tab. 4 111 e Fig 
4.22) 

4.2.6.2- Floresta Estacionai 

A pouca expressividade de sua área, aliada ao fato de que apenas uma 
unidade de amostra foi alocada na Floresta Estacionai Semidecidual 
Aluvial, impediu que se fizesse uma análise do resultado obtido Desta 
maneira, a Tabela 4.1V ilustra apenas o volume (m 3 /ha) e o número 
de árvores (ha) encontrados 

As mesmas considerações são válidas para a Floresta Estacionai 
Decidual Submontana, onde é fornecida apenas uma indicação do 
volume (m 3 /h a) e do número de árvores (h a), bem como a média 
encontrada para as duas unidades de amostras, constantes da Tabela 
4.V 

TABELA4111 
Resumo dos resultados estatísticos 

Desvio Erro de Coeficiente 

padrão Erro padrão amostragem de variação 
% % 

27,44 7,93 7,89 27,31 

15,67 2,36 4,36 28,95 

I 
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flg 4 22- Mapa de localização das unidades de amostras 
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TABELA4.1V 
Distribuição do volume e número de árvores por amostra (ha) 

Floresta Estacionai Semidecidual Aluvial 

N.0 da amostra Volume (m3 /ha) N.o de árvores (h a) 

58 49,84 140 

TABELA 4 V 
Distribuição do volume e número de árvores por amostra (ha) 

Floresta Estacionai Decidual Submontana 

No da amostra Volume (m3/ha) N.0 de árvores (ha) 

59 70,50 292 
60 73,26 116 

Média 71,88 204 

4.2.6.3 - Contato Savana/F lo resta E stacional 

A diversidade fisionômica e estrutural existente entre as formações de 
distintas regiões ecológicas tornou imponderável uma avaliação global 
dos recursos madeireiros existentes, tanto pela extrema heterogenei
dade do potencial de cada formação como pelos diferentes usos da 
matéria-prima dispon(vel. Desta maneira, as informações são forneci
das separadamente para as Formações Campestres (Savana Arbórea 
Aberta e Savana Arbórea Densa) e para as Formações Florestais, re
presentadas pela Floresta Estacionai Semidecidual Aluvial e pela Flo
resta Estacionai Decidual Submontana. Ainda assim, não foi posslvel 
fazer uma análise mais aprofundada, de vez que cada formacão reflete 
apenas a dominância no ambiente em que se encontra, não ~correndo, 
portanto, isoladamente. As amostragens efetuadas na Savana Arbórea 
Densa (Cerradão) indicaram um valor médio de 142,83 m estéreos por 
hectare, resultantes da medição de 338 árvores na mesma unidade de 
área. A baixa intensidade amostrai (apenas duas unidades de amostras) 
impede que se faça uma extrapolação para o restante da área onde esta 
formação é dom in ante (Tab. 4. VI) Do mesmo modo, para a Savana 
Arbórea Aberta (Campo Cerrado) a média do volume e do número de 
árvores, respectivamente 44,21 m estéreos/ha e 297 árvores/ha, não 
permite maiores considerações a respeito (Tab. 4. VIl). O levanta
mento quantitativo, feito nas áreas florestais, evidenciou uma relativa 
potencialidade de madeira, embora com significativa variacão nas uni
dades de amostras, tanto em volume como em número de .árvores por 
unidade de área (ha) (Tab. 4_VIII). 

TABELA4VI 
Distribuição do volume e número de árvores por amostra (ha) 

Contato Savana/Floresta Estacionai (Savana Arbórea Densa- Cerradão) 

N o da amostra Volume (st/ha) No de árvores (h a) 

64 138,06 452 
71 147,60 224 

Média 142,83 338 

TABELA4VII 
Distribuição do volume e número de árvores por amostra (ha) 

Contato Savana/Floresta Estacionai (Savana Arbórea Aberta- Campo Cerrado) 

No da amostra Volume (st/ha) No de árvores (h a) 

73 31,88 278 
74 39,45 302 
75 61,29 312 

Média 44,21 297 

4.2.7- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A área da Folha SE-21 Corumbá e parte da SE.20 não parece diferir 
das demais em termos de ocupação e expansão das fronteiras agrope
cuárias, as quais são feitas obedecendo apenas a um critério econômico 
imediatista. Esta prática de uso da terra tem provocado a destruição 
sistemática do patrimônio florestal, outrora extremamente valioso do 
ponto de vista econômico e ainda hoje necessário à manutenção do 
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TABELA 4 VIII 
Distribuição do volume e numero de árvores por amostra (ha) 

Contato Savana/Floresta Estacionai (Floresta Estacionai) 

No da amostra Volume (m3/ha) No de árvores (ha) 

61 71,76 170 
62 64,06 154 
63 117,96 100 
65 142,36 232 
66 229,82 152 
67 106,16 128 
68 41,14 182 
69 73,08 164 
70 59,74 174 
72 53,82 128 
76 34,94 66 
77 61,48 148 

Média 88,03 149,83 

equilíbrio ecológico. Notadamente nas áreas de fácil acesso, as Flores
tas Estacionais Semidecidual e Decidual são os exemplos mais marcan
tes, onde apenas algumas espécies como cerejeira e angico têm uma 
certa utilização industrial, o que está longe de significar que uma 
exploração deste tipo vise a manter o seu caráter produtivo. 

Nas áreas de Savana (Cerrado), a maior evidência de sua degrada
ção está na redução sucessiva do seu potenciallenheiro por unidade de 
área (ha), com a agravante de que a matéria-prima sequer tem um 
aproveitamento econômico compatível com as suas caracterr'sticas, 
que é a produção de carvão vegetal para fins siderúrgicos 

É claro que sua utilização em escala industrial pressupõe estudos 
pormenorizados de custos de transporte da matéria-prima, das áreas 
produtoras até os centros consumidores Por outro lado, o crescimen
tó da demanda e a existência de uma infra-estrutura viária represen
tam fatores favoráveis ao seu aproveitamento, e que, a médio prazo, 
confirmada a expectativa desta evolução, tornarão factível o transpor
te a grandes distâncias. 

O Projeto RADAMBRASIL vem envidando todos os esforços no 
sentido de fornecer informações com o necessário suporte estatístico 
sobre a potencialidade das diferentes áreas de Savana (Cerrado) que 
permitam um planejamento no qual a utilização da matéria-prima se 
processe dentro de um contexto economicamente viável. Todavia, 
extrapola sua área de atuação a tomada de medidas legais que efetiva
mente discipline o uso da terra, embora haja evidências de que este 
problema seja muito mais de conscientização do que propriamente 
institucional. De qualquer forma, parece bastante lógico que, se provi
dências não forem tomadas, bem mais cedo do que se supõe haverá 
uma completa destruição deste potencial, o que, num pafs como o 
Brasil, carente de recursos e que vem realizando ingentes esforços para 
desenvolver fontes alternativas de energia, não deixa de ser paradoxal. 
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A - Ârea de Savana Parquo, ca•actorizada pela ocorrência da Curatella americana nos bordos do pantanal Folt>a 
SE2t·X·A JI.JI'\ho/80 

B - Savana Parque. caractenzada pt:>las reboleiras, com vegetação densa, com baru, yonçalo-alves e sucupira, 
circundadas pelo estrato graminóide Folha SE 21-X·A Junho/60. 
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A - Observa·se a Savana Grarníneo·Lenhosa em primeiro plano, seguida da Floresta Estacionai Oecidual nos relevos 
residuais, caracterizada pela ocorrência de angico Folha SE.21· X·A Junho/80 

6 - Verifica-se a Savana Gramôneo·Lenhosa com nucleos de Savana Arbórea Densa; e, em primeiro plano, a vegeta~o 
pioneira com ocorrência de Heticonía sp e Eichornla sp Folha SE 21· X·A Junho/80 



A-Aspecto da Savana Arbórea Densa e Savana Arbórea Aberta ocupando áreas na serra de Maracaju Folha SE 2 1-Z ·B 
Junho/80 

B-Savana Arbórea Densa Instalada na serra doAguapel Folha SE 21-X-A Junho/80 
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A-Nota-se a Savana Gramineo-Lenhosa em áreas periOdlcamento inundâveiscom predomonãncoade Cyperussp Folha 
SE 21-X-A Junho/80 

B-Observa-se o contato entre a Savana e a Floresta Estactonat SemidecoCiual Folha SE 21 -V-0 Oututlro/80 



A- Área com predomlnio de Savana Arbórea Densa. observando-se agrupamentos de 8yrsomma lntermedia Folha 
SE 21·X-G Oulubro/80 

8 - Contato de Savana com a Floresta Estacionai Semodecodual Aluvial ocupando a planicoe de inundação do rio 
Paraguai; ao fundo a serra do Amolar Folha SE 21·V·O Oulub<o/80 
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ESTAMPA4VI 

370/VEGETAÇÃO 

A- Observa-se adensan\tmto de babaçu (Orb yyntii ~P ), em áreas do Cerra na o Folha SE 21· Z·A Outubr0/80 

6-Vista panorám ica d;"l depressão do f'ant:mal M<tto-GroSlõem;e, obser..ando·se,em primeiro plaoo,ántasaot·ópicase 
de Savana Arbórea Densa e Arbórea Aberta F olha SE 21-Z·D Abril/80 



A ·· Obse -vam·se aspectos d:1 Floresta Aluvial do no ltiquira.com a<IC!m;;tmtmtos de Mawiria "'', V"''''";p .Ga/ophilum sp 
e lnga sp folha SE2t·X·U AtJril/60 

8-Aspectos da vegetação das margens t!o rio ltiquira, c,,ractcrizada pela Savana Arbóre;o Dtlnsa" Aherta. na ·n" Jgem 
direita. e Floresta Aluvial, na esquerda Folha SE21·)(·D Abril/60 

ESTAMPA4VII 
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ESTAMPA 4 VIII 
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A - Panorâmica da Savana G<amineo-Lenhosa, mostrando ao fundo adensamento de burot1 (Mauri11a sp) Folha 
SE2t·X·O AbriV60 

B - Panorâmica de uma área de Savana completamente modificada peta ação antrópica Folha SE21· X·B AboV60 
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RESUMO 

Com a realização do levantamento dos recursos naturais da Folha 
SE 21 Corumbá, a Divisão de Uso Potencial da Terra contribui atra
vés do Mapa de Capacidade de Uso dos Recursos Naturais Reno~áveis, 
com a delimitação e classificação das áreas potenciais destinadas às 
atividades agropecuárias. 

No presente mapeamento procurou-se correlacionar as caracterís
ticas climáticas, geomorfol6gicas, pedo16gicas e de cobertura vegetal 
aqui citadas com as diversas classes de capacidade de uso 

Nesta área em estudo a exploração mais significativa é a criação de 
gado em pastagens nativas, devido às condições naturais do Pantanal 
Mato-Grossense. 

Pela avaliação dos recursos naturais aqui apresentados, procurou-se 
demonstrar que caso não haja um procedimento adequado e racional 
na utilização dos mesmos poderão surgir efeitos no desequilíbrio am
biental. 

O segundo aspecto tem como objetivo fundamental a análise das 
relações uso atual-uso potencial através do dimensionamento dos 
coeficientes de uso, de excesso e de saturação. 

Os referidos coeficientes baseiam-se em dados obtidos nos anos de 
1970 e 1975. Nesse período, parte das microrregiões e dos municí· 
pios, estudados no presente trabalho, se apresentou nitidamente d is
tanciada do ponto ideal de utilização dos recursos naturais, com um 
mínimo grau de saturação, demonstrando amplas possibilidades de 
expansão da fronteira agrícola Entretanto, no ano de 1970 apenas a 
Microrregião 338- Pantanais se mostrava em equilíbrio, e na 342-
Pastoril de Campo Grande e no município de Cáceres a oferta de 
mão-de-obra não correspondia ao requerimento atual. 

Para 1975, a situação a nível de partilha (microrregiões e municí
pios) se mantém em posição equivalente à de 1970, havendo um 
distanciamento da MRH 338 - Pantanais, que passa do equil1brio 
para um excedente de mão-de-obra, enquanto que a MRH 335 -
Baixada Cuiabana se aproxima de ideal Todavia a análise da Folha 
como um todo, que se apresentava com excesso de mão-de-obra, em 
1975 revelou-se sem excedente, com capacidade de utilização baixís
sima e o grau de saturação revelando grande capacidade de absorção 
de mão-de-obra, tendo em vista a grande disponibilidade de terras 
potencialmente aptas 
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ABSTRACT 

As part of the natural resources survey of theSE.21 CorumbáSheet, 
the Division of Land Use Potential contributes the delimitation and 
classification of potential areas for farming activities, as portrayed by 
the Map of Capacity of Using the Renovable Natural Resources. This 
mapping aimed at correlating the climatic, geomorphological, pedolo· 
gical and vegetation characteristics with the various classes of capacity 
of use. 

In this area cattle ranching in primary pastures, dueto the natural 
conditions of the "Pantanal" of Mato Grosso, forms the most signifi
cant economic activity. By the evaluation of the natural resources 
presented here it was hoped to demonstrate that environmental imba
lance effects could advise without a rational and adequate procedure 
for utilizing the resources. 

The fundamental objective of the second part of the report is the 
analysis of the relations of present use and potential use th rough 
quantifying the coefficients of use, surplus and saturation. These 
coefficients are based on data obtained in 1970 and 1975. In this 
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period, part of the microregions and townships studied in the present 
report appeared to be sharply removed from the ideal point of 
utilizing natural resources, with a minimum degree of saturation, and 
demonstrating ample possibilities for agricultura! expansion. In 1970 
only the Pantanais (338) Microregion showed itself in a state of equili
brium and in the Pastoril de Campo Grande (342) Microregion and in 
Cáceres township the labour supply did not correspond to the present 
demand. 

In 1975 the situation at the levei of division (microregions and 
townships) continued equivalent to that of 1970, although the Panta· 
nais (338) Homogeneous Microregion changed from equilibrium to a 
labour surplus, while that of Baixada Cuiabana (335) approached the 
ideal. However, the analysis of the Sheet as a whole, which previously 
showed a labour surplus, revealed a lack of surplus in 1975, with very 
low capacity of utilization and a degree of saturation indicating great 
powers of absorbing labour, in view of the widespread availability of 
potentially suitable land. 



5.1 -CAPACIDADE DE USO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 

51.1 -INTRODUÇÃO 

Nos distintos levantamentos da potencialidade dos recursos naturais 
de uma região, o estudo sistemático das condições do clima, relevo e 
solo constitui, reconhecidamente, um instrumento básico na definição 
do seu possível aproveitamento agrícola 

No caso presente, baseando-se sobretudo em informações das de
mais Divisões Técnicas do Projeto RADAMBRASIL, apoiadas em ima
gens semicontroladas de radar na escala 1 :250 000, além de informa
ções bibliográficas e coleta de dados de campo, o que se pretende é 
delimitar a capacidade de uso. O objetivo não é o de apresentar solu· 
ções imediatas para os problemas de utilização das terras, mas traçar 
as linhas gerais para um aproveitamento mais racional dos recursos 
naturais que venha servir como orientação aos planejadores, técnicos e 
agricultores. 

O trabalho corresponde à Folha SE 21 Corumbá, situada entre os 
paralelos 16° e 20°S e o meridiano 54°WGr, e a oeste obedece ao 
limite internacional entre o Brasil e a Bol(via, compreendendo uma 
superffcie de 193.960 km'. 

O estudo desta área tem como objetivo a determinação das dife
rentes classes de uso agrícola, compreendendo sua distribuição geográ
fica e percentual, visando ao Mapa de Capacidade de Uso dos Recur
sos Naturais Renováveis, na escala 1 :1.000 000 

5 1.1. 1 - Caracterização da área 

5.1.1.1 1 - Descrição do relevo 

Fisicamente esta área apresenta dois ambientes: o da região serrana e 
das planícies onduladas; e o das planicies deprimidas do pantanal 

A região deprimida do pantanal é praticamente plana com relevo 
de no máximo 0,5% de declividade É circundada por serras de relevo 
forte ondulado a montanhoso e chapadões planos e suave ondulados, 
onde estes formam uma classe intermediária entre as principais formas 
de relevo que ocorrem na área. 

Na área está inserido quase que totalmente o Pantanal Mato-Gros
sense, com 122 667 km2 inundáveis, correspondendo a 63,69% da 
área total. 

5.1.1 1.2- Clima 

Os fatores que determinam o clima da área são sua posição geográfica 
e a altitude do relevo que varia de pouco menos de 100 a 150m na 
depressão do pantanal e de pouco menos de 300 a 700 m nas partes 
mais altas. 

O clima da região, segundo a classificação de Koppen, é do tipo 
Aw, com temperaturas médias oscilando entre 23° e 25°C, as menores 
nos planaltos e as maiores nos pantanais mato-grossenses Em épocas 
excepcionais ocorrem frentes frias no inverno, chegando-se a registrar 
temperaturas mínimas próximas de 0°C O regime das chuvas é tropi
cal, com duas estações bem definidas, sendo os meses de maio, junho, 
julho, agosto, setembro e outubro os mais secos e com a média anual 
de 1.500 mm de chuva nas área~ planaltinas e média anual de pluviosi
dade de 1 000 mm na área pantaneira Predomina o tipo bioclimático 
Termoxeroquimênico, associado à Savana, cujas temperaturas médias 
das máximas e máximas absolutas são extremamente altas no pantanal 
onde as máximas absolutas de setembro a novembro ultrapassam 40°C 
e 30°C nos planaltos (vide 4- Vegetação). 

5.1.1. 1.3 -Solos 

Em relação ao uso potencial dos solos presentes, ocorrem três situa
ções distintas: 
- na região serrana, onde ocorrem os Podzólicos argilosos e cascalhen
tos e os Litólicos álicos, com relevos maiores do que 40% de declivida
de; 
-às margens do eixo rodoviário Rondonópolis-Coxim-são Gabriel 
d'Oeste até a borda do planalto em trechos isolados, têm-se áreas 

significativas de relevo plano e suave ondulado, com Latossolos distró
ficos, argilosos e álicos e Areias Ouartzosas distróficas; e 
- na área deprimida do pantanal seus solos são na maioria de textura 
arenosa na superfície e alguns são alagáveis parcial ou totalmente 
durante o ano, devido a impedimentos de drenagem ou lençol freático 
alto. Entre os solos presentes nesta região encontram-se Planossolos, 
Podzóis Hidromórficos, Lateritas, Vertissolos e Gleis Húmicos 

51.1.1.4- Hidrologia 

A área em estudo é rica de rios e lagoas, sendo o rio Paraguai o mais 
importante deles Aparecem também os rios Cuiabá, São Lourenço, 
Jauru, Piquiri, Taquari, Negro e Aquidauana-Miranda As lagoas de 
maior representação estão localizadas ao norte da Folha, como a lagoa 
Chacororé, e na parte ocidental as lagoas Uberaba, Guar'ba, Mandioré e 
Vermelha. 

Devido às enchentes, entre março e abril no norte e entre maio e 
agosto no sul, o pantanal atua como um grande reservatório, provo
cando uma defasagem de 1 a 5 meses entre as vazões de entrada e 
saída na área (Brasil DNOS, 1974) 

5.1.2- OBJETIVOS 

Com a elaboração do Mapa de Capacidade de Uso, o Projeto RADAM
BRASIL visa, através da avaliação da capacidade natural do uso da 
terra, a: 
-definir áreas potenciais às atividades agropecuárias; 
- possibilita r a escolha de áreas onde deverão ser feitos estudos deta-
lhados; 
- localizar áreas que, por possu (rem atributos adversos, devam ser 
preservadas; 
-dotar os órgãos públicos de planejamento com subsidias para elabo
ração de planos de ação e também facilitar a seleção de áreas para o 
estudo de detalhe visando à implantação de projetos de desenvolvi
mento; e 
- delimitar áreas em que as condições de clima, relevo e solo não 
compensam a sua utilização imediata. 

51 3 -SISTEMÁTICA E METODOLOGIA 

5 1 3 1 -Considerações gerais 

A dei imitação de áreas geográficas com caracteristicas homogêneas 
sob o ponto de vista de seu potencial produtivo é, em sintese, o 
mapeamento da interação solo-relevo-clima-planta 

Devido ao fato de ser o solo o elemento mais determinante no 
mapeamento desse potencial, estes estudos são freqüentemente incluí
dos entre os pedológicos, porém esta conotação não reflete claramen
te sua verdadeira situação. 

Naturalmente que os mapas pedológicos, quando existentes, se 
constituem em ponto de apoio fundamental, da mesma maneira que 
os mapeamentos geomorfológicos, clim:íticos e, em menor grau, os 
geológicos, hidrogeológicos e de vegetação 

Assim, desde que o Projeto RADAMBRASIL oferece como produ
to final os mapeamentos acima mencionados, nada mais natural que 
formular uma metodologia que faça uso total dessas informações, 
interpretando-as de forma a permitir a classificação dos recursos natu
rais renováveis segundo sua capacidade àe uso potencial 

Obviamente, além desses dados básicos, outros são necessários para 
preencher os vazios não cobertos pelas diferentes cartas produzidas 
pelo Projeto. Isto é facilmente cornpreens(vel quando se considera que 
a finalidade precfpua das diversas Divisões do Projeto RADAM
BRASIL não está dirigida apenas a alimentar este tipo de trabalho 

De qualquer maneira, é interessante destacar que o esforço realiza
do no sentido de usar plenamente as informações provenientes da 
interpretação das imagens de radar tem resultado na formulação de 
uma sistemática e uma metodologia próprias que em muitos aspectos 
se constituem em inovações àe aplicação universal, como poder-se-á 
constatar pela leitura dos capítulos pertinentes 
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Deve-se também destacar o fato de que a determinação da capaci
dade de uso agrícola lato sensu é apenas uma das várias formas de 
aproveitamento das informações pedológicas, geomorfológicas, geoló
gicas, de vegetação, cartográficas e outras que, por este motivo, são 
denominadas básicas. 

Por outro lado, vale a pena salientar que os trabalhos interpretati
vos, como o que está sendo apresentado, são realizados com a finalida
de de reagrupar os dados originais, de tal forma a torná-los aproveitá
veis sob determinado ângulo eminentemente técnico. Assim os estu
dos sistemático-naturais, cuja elaboração é preponderantemente aca
dêmica, são "traduzidos" de suas formas puras a suas formas aplica
das. Conseqüentemente, estas últimas refletem o grau de exatidão das 
escalas aceitas nos trabalhos básicos. 

Cabe, no entanto, mencionar o fato de que a publicação dos mapas 
na escala ao milionésimo é mais um condicionamento tipográfico-eco
nômico e que todos os dados se encontram disponíveis na escala 
1:250.000. 

Em futuro próximo, face à disponibilidade, ainda não completa, 
de mapas topográficos na escala 1:100.000 poder-se-á reajustar o ma
peamento e assim ficar-se-á bem mais perto do ideal. 

É pertinente, ainda, estabelecer uma clara diferenciação entre o 
potencial natural de uma área e o seu respectivo potencial econômico 

Potencial natural é a capacidade intri'nseca de poder ou não produ
zir. Torna-se conhecida, como no caso do trabalho ora apresentado, 
através de levantamentos que compreendem o delineamento de suas 
diversas manchas, com potencialidades de produção diferentes, sobre 
mapas de escalas adequadas. Estes mapas vêm acompanhados de seus 
respectivos relatórios, onde estão explicitados os critérios sistemáticos 
e metodológicos que foram aplicados na sua elaboração e o significado 
de cada um dos símbolos cartográficos neles usados. 

Potencial econômico é a capacidade de gerar bem-estar ou riqueza. 
Sua determinação envolve, além do potencial natural, problemas de 
infra-estrutura, de tecnologia e de mercado, para não falar em outros 
de igual importância. 

Assim, por exemplo, não há dúvida de que na Amazônia existem 
áreas com capacidade de ótima produção. No entanto, dadas as defi
ciências infra-estruturais, sua capacidade de gerar bem-estar é nula ou 
quase. Da mesma maneira, duas áreas com capacidades naturais iguais 
podem ter capacidades econômicas diferentes, pelo mero fato de esta
rem a diferentes distâncias do mercado consumidor, ou sobre diferen
tes tipos de estradas ou porque uma recebe tecnologia diferente em 
relação à outra, ou porque estão presentes várias combinações dos 
fatores anotados. 

Nada impede de se proceder a uma avaliação do potencial econô
mico, porém, neste caso, mister se faz considerar todas as variáveis em 
jogo. De outra maneira chegar-se-á a resultados pouco satisfatórios. 

Aqui, tem-se preferido fazer uma diferenciação nítida entre estes 
dois conceitos, enfocando, nesta primeira parte, apenas o que diz 
respeito à potenc i ai idade natural. 

Finalmente, outro aspecto que merece atenção é o fato de os 
diferentes mapas básicos terem aceitação restrita ao n(vel de planeja
mento e assessoramento, não se fazendo praticamente nenhum uso ao 
nível de extensão. Este fato não é unicamente conseqüência da falta 
de divulgação dos resultados. Deve-se em grande parte à nomenclatura 
e à simbologia usadas que, às vezes, por sua complexidade, ficam 
restritas a um pequeno círculo especializado, evidenciando um certo 
divórcio entre técnicos e sua realidade social 

Assim sendo, têm-se também feito esforços no sentido de simplifi
car ao máximo possível a linguagem dos resultados, tanto sobre os 
mapas quanto aos seus correspondentes relatórios. Por outro lado, 
também procurou-se não esquecer que uma definição exata demanda 
termos de conceituação clara, precisa e pouco abrangente. 

5.1.3.2 -Classificação por capacidade de uso 

Estabelecer o potencial dos recursos naturais renováveis de uma área, 
onde necessariamente encontrar-se-á uma gama muito ampla de entes 
geográficos, diferenciados sob os mais variados aspectos climáticos, 
pedológicos, geológicos, geomorfológicos e fitogeográficos, sugere, 
imediatamente, delinear um sistema onde todos os pontos e dados 
levantados possam ser rigorosamente classificados em vários níveis, 
segundo uma abstração ordenada de suas caracter(sticas. 
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Este sistema, além de satisfazer e de responder adequadamente a 
todas as situações poss(veis de serem encontradas, deverá também se 
ajustar à quantidade e qual idade de dados disponi'veis, de forma a 
fazer pleno uso deles sem demandar outros de difícil obtenção nas 
condições atuais. 

Deverá, ainda, ter aplicabilidade a nível nacional, considerando 
também o tipo e nível do material cartográfico básico disponível, bem 
como a formação e número do pessoal técnico a ser envolvido 

Por outro lado, este sistema, bem como a metodologia a ser desen
volvida para estabelecer o lugar que nele corresponde aos entes resul
tantes da interação dos recursos naturais renováveis, deverá ser aplicá
vel à interpretação de imagens de radar e outros sensores remotos pois 
é esta a ferramenta fundamental usada no Projeto RADAMBRASIL. 
No entanto, nada deve impedir sua aplicabilidade através de métodos 
convencionais. 

Ainda mais, desde que sobre imensas áreas do País vários compo
nentes da tecnologia atual, mesmo da desenvolvida, têm-se mostrado 
inadequados, é absolutamente necessário identificar o potencial natu
ral dos recursos naturais renováveis, independente de outras conota
ções, a fim de melhor se poder escolher as alternativas. Assim sendo, 
sistema e metodologia deverão permitir identificar áreas com caracte
rísticas suficientemente homogêneas, de modo que seja possível fazer
se afirmações específicas a respeito de seu uso. 

Como corolário, a classificação deverá considerar, unicamente, as 
propriedades dos entes objeto do nosso interesse que são permanentes 
e quantificáveis e que influem diretamente sobre o potencial em foco. 

Obviamente, o sistema além de aplicação nacional deverá ter tam
bém aceitação universal. Isto é, deverá contar com base cient(fica. 

Naturalmente que não se pode exigir o mesmo da metodologia. O 
método poderá não ser utilizável em determinadas regiões ou pa(ses, 
pelo menos circunstancialmente, pois os dados exigidos para sua apli
cação estarão ou não dispon(veis, segundo os casos. 

Com estas premissas básicas, a primeira preocupação foi selecionar 
um sistema e uma metodologia que se ajustassem às condições acima 
formuladas. Esta preocupação ratificou a impressão inicial de que são 
vários e variados os atualmente usados. 

Poder-se-ia fazer uma longa revisão bibliográfica e c1tar as mais 
representativas, porém a existência de três boletins da FAO (Steele, 
1967; FAO, 1974 e 1976), que reúnem e resumem bem a parte mais 
relevante da situação mundial, torna isto desnecessário. Assim sendo, 
sua simples referência dispensa qualquer esforço circunstanciado a 
este respeito. 

Sem sombra de dúvida, merece especial referência o sistema do 
Serviço de Conservação de Solos do Departamento de Agricultura dos 
Estados Unidos contidos no Memo 22 - Land Capability Classifica
tion -de 1959. 

Por sua objetividade, simplicidade e universalidade, dificilmente 
poderá deixar de constituir a base de qualquer esforço a ser feito neste 
sentido. 

No entanto, do ponto de vista sistemático apresenta quatro incon
venientes: 
- suas três categorias, classe, subclasse e unidade, embora dirigidas 
para segregar áreas homogêneas de uso, manejo e produção, não são 
suficientes para uma adequada separação de áreas que têm comporta
mentos significativamente diferentes. Assim, por exemplo, áreas clas
sificadas como pertencentes à Classe IV - maior grau de limitação, 
Subclasse s - tipo do maior grau de limitação (solo) e Unidade 5-
especificação do tipo de maior grau de limitação (admita-se 5 =capa
cidade de troca catiônica, neste exemplo). Isto é, pertencentes à Uni
dade 1Vs5, ainda podem comportar diferenças muito significativas 
porque ao nível do tipo do segundo maior grau de limitação podem 
pertencer a climas ou declividades, ou retenções de unidade muito 
diferentes. Desta maneira, há, dentro da designação de uma unidade, 
áreas que comportam uso e manejo diferenciados; 
-de suas oito classes, sete seguem um raciocínio lógico, coerente com 
limitações cujo grau aumenta de I a VIII. Uma, a Classe V, interrompe 
esta seqüência, de modo arbitrário, sob critérios que em todos os 
outros casos são usados ao nível de subclasse; 
-sua nomenclatura numérica (de I a VIII) freqüentemente é interpre
tada em termos ordinais e provoca resistência, quando, após o mapea
mento de uma área, a mesma não apresenta manchas significativas das 
primeiras classes Conseqüentemente, se estabelece uma falsa corres-



pondência subjetiva entre classes de capacidade e classes de produtivi
dade e até de rentabilidade; e 
- uma de suas premissas estabelece que, embora seja presumido um 
nível de manejo moderadamente alto, porém prático e acessível à 
maior parte dos agricultores, a classificação por capacidade não é um 
agrupamento de solos segundo seu uso mais lucrativo. Esta simples 
menção do nível tecnológico presumido é em muitos casos interpreta
da como uma condição sine qua non para a aplicação de sua sistemáti
ca, daí surgindo, freqüentemente, "níveis tecnológicos adequados às 
condições locais", que conduzem a atribuir aos entes cartografados 
características que não lhes pertencem 

Do ponto de vista metodológico também podem ser feitas algumas 
observações. No entanto, considere-se, mais uma vez, que é perfeita
mente natural que seja este o aspecto mais suscetível de sofrer modifi
cações ou adaptações locais, em função da qualidade e quantidade de 
dados pedológicos, geomorfológicos, climatológicos, cartográficos e 
dos recursos humanos e econômicos disponíveis em cada caso 

Assim, por exemplo, este tipo de estudo é realizado nos Estados 
Unidos através de soil scientists bem treinados, engajados em um ór
gão de sólida estruturação e capilaridade como é o Soil Conservation 
Service, com disponibilidade de farto material de apoio Nestas cir
cunstâncias, uma metodologia mais qualitativa e pouco quantitativa é 
o suficiente, pois o técnico qualificado e conhecedor de sua área de 
atuação define a capacidade dos recursos naturais renováveis com alta 
percentagem de segurança, sem necessidade de recorrer a medições, 
que, por outro lado, estão quase sempre disponíveis. 

Por outro lado, tentativas quantificativas já foram objeto da preo
cupação de Storie ( 1970) nos primeiros anos da década de 30. Apesar 
de razoavelmente divulgadas não alcançaram grande aceitação e para 
isto deve ter contribuído a mudança radical havida na classificação 
sistemática natural dos solos, que afetou duas das quatro pilastras 
sobre as que se assentava o método: o perfil do solo e a tm<tura do 
solo superficial. No entanto, o enfoque metodológico é ainda válido e 
de uma ou outra maneira é a base de vários métodos paramétricas 

Desta maneira, considera-se que cabem plenamente a formulação 
de um sistema e uma metodologia para satisfazer as condicionantes 
apontadas no in i cio deste capítulo. 

5. 1.3.3 - O sistema proposto 

5.1.3.3.1 - Nomenclatura 

A) Resultantes-de-interação 

Ficou já estabelecido que a delimitação de áreas geográficas com ca
racterísticas homogêneas do ponto de vista de sua capacidade de pro
dução é, em síntese, o mapeamento da interação solo-relevo-clima
planta. 

Esta idéia leva implícita a existência de entes claramente caracteri
záveis a ponto de ser possível aplicar um sistema de classificação que, 
em última instância, é o que possibilita seu mapeamento. 

Porém, deve-se reconhecer que, apesar da inegável existência e 
caracterização destes entes, sua corporificação não é tão clara e evi
dente como à primeira vista pareça ser. Isto porque suas propriedades 
envolvem, além das herdadas do sistema solo-relevo, as definidas pelo 
clima em sua dinâmica atual. 

Aos entes assim formados dar-se-á o nome resultantes-de-interação 
a fim de diferenciá-los de seus componentes, principalmente solos, 
com os que freqüentemente são confundidos 

B) Aptidão, capacidade e potencial 

São três termos que de uma ou de outra maneira são freqüentemente 
tidos como sinônimos porque sua conceituação não está claramente 
definida. 

Da forma como aqui são usados, a aptidão tem uma conotação 
geral e qualitativa tanto maior quanto menor for o grau de especifica
ção do sujeito e maior for a abrangência do objeto. 

Assim, por exemplo, a expressão "esta área é apta para o desenvol
vimento de culturas permanentes" é uma verdade que deve ser aceita 
com cuidado, devido tanto ao grau de generalização do sujeito "área" 
como do objeto "cultums permanentes". Naturalmente, o que é bom 
para a laranjeira não necessariamente o será para a carnaubeira Desta 
maneira, a aptidão dificilmente poder-se-ia relacionar com produção e 
produtividade. 

A capacidade é mais específica e quantitativa Pretende expressar 
em termos de produção e produtividade a parte do potencial que uma 
resultante-de-interação pode fornecer sem que se lhe altere irreversi
velmente sua constituição qu(mica, fl'sica e biológica Isto é, o ponto 
onde a produção é máxima e permanente. 

Já o potencial pretende definir a produtividade independente da 
conotação do uso permanente. É a produção virtual, possível, sem 
nenhum compromisso com sua inalterabilidade. Desta forma tem mais 
relação com a capacidade do que com a aptidão 

C) Grau e tipo geral de condicionante 

Obviamente os fatores condicionantes que dizem respeito à aproveita
bilidade dos recursos naturais não são uniformes nem homogêneos. 
Variam amplamente em grau e tipo. 

Especialmente no que ao grau concerne, é conveniente dispô-los 
em classes, estatisticamente falando, de forma tal que cada amplitude 
seja significativa ao uso pretendido Este artifício simples, junto a 
outros referentes à questão de critério, possibilita desenvolver a siste
mática proposta. 

Aceitam-se sete graus ou amplitudes de variação com intervalos 
que, dependendo do tipo a que se referem, poderão ou não ser regula
res. Da mesma maneira, é fácil compreender que nem todos os fatores 
abrangem todos os graus, pois sua influência não é de tal índole que 
determine, por exemplo, a possibilidade de tornar improdutiva uma 
área. 

Tipos de fatores condicionantes são todos e cada um dos fatores 
que têm influência sobre o uso dos recursos naturais, seja qual for a 
sua natureza. Obviamente, cada fator tornar-se-á um tipo de fator 
condicionante desde que seja considerado em relação ao grau de sua 
favorabil idade ou não ao processo de produção. 

Uma gama tão ampla de fatores dificulta sobremaneira o seu arran
jo mental, mesmo considerando o artifício anteriormente exposto de 
dispor seus diferentes graus em amplitudes de variação Assim, mister 
se faz um ordenamento prévio, tal que os fatores possam ser visualiza
dos em tais grupos e estes em tal ordem que melhor nos conduzam à 
remem oração de suas características e ao estabelecimento das leis que 
as regem. 

Este enfoque faz surgir a conceituação do tipo geral de condicio
nante que é o agrupamento dos fatores condicionantes segundo sua 
natureza. Assim, reconhecem-se três: inerentes ao clima, ao relevo e ao 
solo. 

O tipo geral de fator condicionante dom in ante é aquele que detém 
o maior grau e por complementaridade define também os tipos gerais 
de fatores condicionantes subdominantes. 

D) Níveis hierárquicos 

Níveis hierárquicos são os diversos graus de abstração adotados para 
classificar os elementos resultantes da interação solo-relevo-clima
planta. Reconhecem-se quatro: classe, subclasse, série e unidade 

E) Classe 

É o conjunto das resultantes-de-interação que apresentam o mesmo 
grau de restrição de sua capacidade, independente do tipo geral de 
condicionante. 

As premissas que, não sendo de ordem geral, condicionam sua 
conceituação são: 
- as resultantes-de-interação, objeto desta sistemática, agrupadas ao 
nível de classe, são similares entre si e somente com respeito ao grau 
de restrição do fator dominante Assim, cada classe inclui muitos 
elementos diferentes que demandam tratamento e manejo diferentes. 
Conseqüentemente, neste nível não podem ser feitas generalizações 
válidas, com respeito à sua aproveitabilidade e adaptabilidade emane
jo; 
-todas as classes têm aptidão natural para qualquer uso (Fig 5.1). 
Do ponto de vista social, porém, é altamente recomendável o uso 
modal compatível com sua capacidade; 
- um dos vários critérios considerados para definir o uso modal de 
cada classe é a possibilidade de se contai com urna 1elação insumo
produto favorável. Porém não está implícita, nem presumida, nenhu
ma outra relação entre classes e o índice mencionado; 
- os nomes das classes estão dados de forma mnemônica ao uso 
modal. No entanto, o agrupamento dos elementos neste nível não é 
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Pleno uso com equilfbrio eco
lógico Situação ideal Práticas 
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lógica Situação aceitável Práticas 

simples de conservação 

Sobreutilização com desequilíbrio eco
lógico. Situação de perigo Práticas 

intensivas de conservação 

Fig 5 1 -Aptidão das classes de capacidade segundo os diferentes usos 

um agrupamento segundo seu uso mais recomendável. Assim, os ele
mentos incluídos nas Classes Agriter e Mesater têm como aptidão 
modal a agricultura semipermanente e a fruticultura, respectivamente; 
porém nada impede que, sob determinadas circunstâncias, possam ser 
usados de forma mais lucrativa com pastos ou exploração florestal; 
-as classes não são agrupamentos por tipo de manejo recomendado, 
embora o grau de condicionamento seja determinante para sua classifi
cação. Assim, duas classes diferentes podem ou não demandar o mes
mo tipo de práticas de manejo; e 
- os elementos que apresentam limitações de tal forma que não é 
possível ou recomendável sua mecanização não são inclu(dos nas Clas
ses Plenater, Lavoter e Agriter. Isto não significa que nas outras classes 
não possam ser usados equipamentos mecânicos. 

A designação numérica, freqüentemente usada para identificar as 
classes, apesar de abstrata, é simples e prática. Sua manutenção é, por 
isto, aceitável. 

Para superar o inconveniente, já anotado (vide 5.1.3.2 -Classifica
ção por capacidade de uso), de ser freqüentemente interpretada em 
termos ordinais, convém acrescentar a cada número representativo da 
classe um substantivo de fácil memorização, conotativo, de algum a 
maneira, a alguma de suas caracter(sticas. Apesar de a aptidão merecer 
reservas por ser excessivamente generalizante, os nomes adotados são 
mnemônicos a este aspecto, pois desta maneira evita-se o uso de ter
mos com excesso de raízes, prefixos e sufixos que, tendo a vantagem 
de uma maior exatidão, resultam sempre em terminologia complicada, 
alheia à realidade dos usuários. 

Assim, todos os nomes têm um sufixo único- ter (terra) -e uma 
raiz que lembra sua aptidão, conforme a Tabela 5.1. 

Nome da classe 

1-Pienater 
2- Lavoter 
3-Agriter 
4- Mesater 
5-Agroster 
6-Silvater 
7 - Silvester 

F) Subclasse 

TABELA 51 
Nomenclatura das classes 

Elemento mnemônico 

Pleno 
Lavoura 
Agricultura 
Mesas 
Agrostológicos 
Silvicultura 
Vida silvestre 

Conotação 

Uso não restrito 
Lavoura temporária 
Agricultura geral 
lntermediá1io 
Pastos, pecuária 
Floresta 
Conservação 

Subclasse é o conjunto de resultantes-de-interação que, dentro de sua 
classe, apresenta o mesmo tipo geral de fator condicionante dom in an
te. 

Reconhecem-se três tipos gerais de fatores condicionantes: ineren
tes ao clima, ao relevo e ao solo. 
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Assim, as resultantes-de-interação agrupadas a este n(vel são simila
res no grau e tipo geral de fator condicionante e, conseqüentemente, 
ainda envolvem diferenças no que diz respeito aos outros dois tipos 
gerais de fatores condicionantes bem como à natureza espedfica de 
cada um deles. Desta maneira, as conclusões apoiadas neste nível deve
rão ficar restritas ao planejamento não operacional. 

No entanto, é válido afirmar que as Subclasses Mesater, Agroster, 
Silvater e Silvester-por-Relevo não são mecanizáveis, embora na pri
meira (Mesater-por-Relevo) ainda possa ser usada tração animal. Isto, 
porém, não significa que em todas as outras subclasses seja poss(vel ou 
recomendável o uso de trator. 

Por outro lado, como as subclasses são definidas em função do 
tipo geral de fator condicionante dominante, a Classe Plenater não 
admite subdivisão a este n(vel, pois nela os três tipos gerais de fator 
condicionante estão dados no primeiro grau e conseqüentemente não 
é poss(vel a existência de um dominante. 

São designadas acrescentando-se ao nome de sua respectiva classe o 
tipo geral de fator condicionante dominante, que é o critério para sua 
classificação. 

Quando for o caso de existirem dois tipos dominantes ou os três 
serem iguais, a designação é feita apenas por um dos tipos, respeitan
do-se a prioridade clima, relevo, solo. 

Desta maneira, são possi'veis 19 subclasses, correspondendo três a 
cada classe, com exceção da Plenater que é un(voca, conforme já 
salientado. 

Assim, a Classe Lavoter abrange as Subclasses Lavoter-por-Ciima, 
Lavoter-por-Relevo e Lavoter-por-Solo. A Classe Agriter compreende 
as Subclasses Agriter-por-Ciima, Agriter-por-Relevo e Agriter-por-Solo 
e assim sucessivamente. 

G) Série 

Série é o conjunto das resultantes-de-interação que além do mesmo 
grau e tipo geral de fator condicionante dominante, isto é, além de 
pertencer à mesma classe e subclasse, se apresenta homogêneo nos 
outros dois tipos gerais subdominantes 

Compreende-se assim que, a este nível, só são possi'veis diferenças 
que não sejam significativas para alterar a aptidão de todas e cada uma 
das resultantes-de-interação contidas nela. Estas variações, porém, ain
da determinam comportamento diferenciado no que diz respeito à 
produtividade, quando considerado um único padrão tecnológico Isto 
é perfeitamente compreensível pois suas variações demandam manejo 
diferenciado, especialmente por causa de suas diferenças pedológicas. 

Toda cultura que for poss(vel em uma resultante-de-interação será 
também possível em todas as outras da mesma série, embora para se 
atingir igual produtividade seja necessário aplicar manejos diferencia
dos. 



~ designada pelo numerador de uma fração que está sempre com
posto de três dígitos que indicam os graus correspondentes aos tipos 
gerais de fator condicionante que, para melhor facilitar sua memoriza
ção, foram dispostos por centena para o clima, dezena para o relevo e 
unidade para o solo. Desta maneira, o número representativo da série 
é sempre o somatório dos correspondentes aos graus dos três tipos 
gerais 

Assim, a Série 314 representa resultantes-de-interação limitadas no 
grau 300 por clima, 010 por relevo e 004 por solo A Tabela 5.11 
contém os símbolos correspondentes aos diferentes graus para os três 
fatores condicionantes gerais. 

TABELA 51! 
Símbolos dos graus de restrição para os tipos gerais 

Tipos gerais Graus 

Clima 100 200 300 400 500 600 700 
Relevo 010 020 030 040 050 060 070 
Solo 001 002 003 004 005 006 007 

H) Unidade 

Unidade é o conjunto das resultantes-de-interação solo-relevo-clima 
-planta que tem a mesma influência sobre a produção e a produtivi
dade e, conseqüentemente, responde de maneira similar quando sub
metido aos mesmos sistemas de manejo. Sua identificação, dentro da 
mesma série, é definida em termos de uma ou duas características 
ffsico-qu ímicas mais restritivas dos seus solos, além, naturalmente, dos 
fatores condicionantes necessários aos níveis hierárquicos mais eleva
dos. 

Dado o grau de homogeneidade de seus componentes, a unidade é 
o nível mais adequado para formular recomendações em relação à 
capacidade específica, bem como as práticas mais adequadas para seu' 
manejo. Igualmente, a pesquisa agronômica terá que a ela se referir a 
fim de que os seus resultados possam ser extrapolados com maior 
segurança. 

Pelas mesmas razões, o trabalho de extensão e assistência técnica 
agrícola só poderá ser razoavelmente sistematizado se apoiado ao 
nível destas unidades, embora a série já ofereça certo grau de exati
dão. 

Mesmo nestas condições, porém, não se pode afirmar que haja 
relação direta entre unidade e rentabilidade pois, obviamente, esta 
última depende ainda de outros fatores tais como infra-estrutura e 
mercado, entre outros, que não são considerados na definição deste 
sistema. 

A unidade é representada por uma ou duas letras colocadas no 
denorn inador da mesma fração que significa sua correspondente série 
e que caracterizam as propriedades flsico-qu (mico-morfológicas 
mais limitativas de seu perfil de solo Por sua vez, esta corresponde à 
que apresenta menor peso na ponderação desses parâmetros (vide 
5.1.3.4 -Metodologia). 

Em casos especiais, quando há uma marcada diferença enne os 
pesos das duas características mais restritivas superior a 2 (dois) pon
tos a unidade é identificada unicamente pela letra correspondente ao 
menor valor. Sua seqüência obedece a uma prioridade preestabelecida 
arbitrariamente, não necessariamente a dos pesos que, desta maneira, 
são apenas significativos para a seleção dos dois menores. A prioridade 
é a seguinte: 

sais solúveis . . . . . ...... . 
drenagem 
estrutura e textura do horizonte B 
capacidade de troca catiônica 
bases trocáveis . . . . . . . . 
profundidade . 
textura e estrutura do horizonte A 
matéria orgânica . . . . . . . . .. 

s 
d 
e 
c 
b 
p 

m 

Note-se que o símbolo de qualquer nível só tem sentido próprio 
quando acompanhado dos símbolos correspondentes a seus níveis hie
rarquicamente mais elevados. Assim, as letras cb não têm conotação 
de unidade a não ser quando acompanhadas dos símbolos correspon
dentes às suas série, subclasse e classe. Por exemplo: Mesater-por-Solo 
314/cb. 

Desta maneira a representação cartográfica das unidades composta 
de dois elementos - numerador e denominador - abrange também a 
simbologia de todos os níveis hierárquicos. 

O conjunto representa a unidade de capacidade. O numerador, 
composto de três dígitos que representam os diferentes graus de restri
ção dos tipos gerais de fatores condicionantes, sempre colocados na 
ordem clima, relevo, solo, identifica as séries que também estão repre
sentadas por cores. A posição que, no numerador, ocupa o dígito de 
maior valor, destacado em grifo, identifica a subclasse. A classe é 
identificada pelo dígito de maior valor, destacado em grifo, indepen
dente de sua posição. O denominador compõe-se de duas letras (ou 
uma) minúsculas que representam as características pedológicas mais 
restritivas 

5.1.3.4 - Metodologia 

~oportuno lembrar que a sistemática para determinar a capacidade de 
uso dos recursos naturais renováveis está baseada nos efeitos de cada 
um dos fatores intervenientes, ao contrário do que normalmente acon
tece nas classificações taxonômicas onde, geralmente, são as causas 
que têm preferência na escolha dos critérios classificatórios 

Assim, definir o lugar das resultantes-de-interação no esquema pro
posto é, antes de tudo, definir em vários nlveis o grau e tipo dos 
efeitos condicionantes para a finalidade em foco 

Tem-se afirmado que estes são numerosos e de natureza variada e 
que sua simples relação e aplicação direta conduziriam a um número 
praticamente ilimitado de situações, tornando extremamente difl'cil o 
comando de seu conhecimento, a menos que seja aplicado um sistema 
de abstrações que facilite sua abordagem. 

Viu-se também que o primeiro agrupamento lógico estabelece três 
tipos gerais: fatores condicionantes cuja natureza é inerente ao clima; 
fatores condicionantes cuja natureza é inerente ao relevo; e fatores 
condicionantes cuja natureza é inerente ao solo 

A metodologia que permite sistematizar as resultantes-de-interação 
se reduz a ordenar os fatores mais relevantes, componentes de cada 
um dos três tipos gerais nos sete graus de intensidade já aceitos, con
forme critérios apresentados a seguir 

5.1.3.4.1 -Condicionantes inerentes ao clima 

Pode-se afirmar que praticamente todos os fenômenos climáticos têm 
influência sobre a vida das plantas e, conseqúentemente, sobre sua 
produção e produtividade. Por outro lado, é também sobejamente 
conhecido que há inter-relação e interdependência com os demais 
componentes do sistema que, oportunamente, deverão ser considera
dos. 

No entanto, metodologicamente, pode-se fazer abstração temporá
ria dos outros componentes para melhor definir as amplitudes de 
variação, significativas aos objetivos perseguidos 

Várias são as tentativas que foram realizadas a fim de estabelecer 
classificações climáticas de índole diversa, porém quase sempre com 
caráter geral de forma que seus resultados não são aplicáveis à defini
ção de capacidade de uso, como é o propósito desta metodologia. 

O balanço h(drico de Thornthwaite, com suas várias modificações 
e adaptações, é o que mais se aproxima deste objetivo, porém o mapea
mento de seus resultados, tanto diretos como através do número de 
meses com déficit (ou excesso) de água, bem como através do índice 
hídrico, não se mostrou coerente com a caracterização dessa capacida
de quando comparadas as diversas regiões, onde foram aplicados em 
caráter experimental. 

A evapotranspiração potencial é, por definicão, a quantidade de 
chuva teoricamente necessária para manter a vegetação verde e turges
cente durante o ano. Conseqüentemente é a chuva ideal, em quantida
de e distribuição, que deveria receber uma área, considerando-se in
fluência tanto da temperatura como da latitude e fazendo-se abstração 
do solo. Lembre-se, a este respeito, que em sua determinação é assu
mida uma capacidade de armazenamento arbitrária e uniforme, homo
geneizando toda e qualquer variação pedológica 

Assim, a quantidade de chuva real registrada pluviometricamente 
(P) relacionada ao valor de chuva ideal ou evapotranspiraçiio (EP) 
deveria oferecer um parâmetro razoável (P/EP) para estabelecer os 
diferentes graus de limitações climáticas. De fato, o registro destes 
valores sobre mapas de escalas adequadas e sua posterior interpolação 
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para delimitação das respectivas faixas oferecem uma boa aderência 
para a formulação do critério a ser seguido para o estabelecimento dos 
graus ou, mais propriamente, dos intervalos de variação de classes dos 
fatores condicionantes climáticos. No entanto, esta aderência está li
mitada a áreas onde a precipitação pluviométrica é igual ou I igeira
mente superior à evapotranspiração real. 

Por outro lado, na realidade, nem sempre é atingido o valor da 
evapotranspiração potencial porque, freqüentemente, a soma das pre
cipitações pluviométricas com a quantidade armazenada não é sufi
ciente para atender as necessidades fisiovegetativas no período conside
rado. Desta forma há déficit para o cooal desempenho das funções das 
plantas. A esta quantidade, efetivamente gasta através da evaporação e 
transpiração das plantas, dá-se o nome de evapotranspiração real (ER). 
Este parâmetro representa, em termos de demanda satisfeita, parte da 
demanda ideal expressa pela evapotranspiração potencial 

Obviamente, a relação ER /EP, pela natureza de seus valores, deve
ria fornecer um outro índice digno de se considerar na avaliação da 
capacidade de uso dos recursos naturais renováveis, no que as limita
ções por clima dizem respeito. 

Novamente, o cálculo desse índice (ER/EP), seguido de interpola
ção para a definição de áreas agroclimáticas, oferece resultados satisfa
tórios porém limitados às regiões onde a precipitação pluviométrica é 
marcadamente superior à evapotranspiração real. 

Este comportamento de complementaridade entre as relações 
P/EP e ER /EP tem induzido a experimentar a média geométrica de 
seus valores como parâmetro para estooelecer a amplitude de variação 
dos diferentes graus de limitação do fator clima, havendo-se obtido 
boa representatividade em todo os casos em que ela foi aplicada 

Sua expressão matemática é a seguinte: 

IA = -.,.IPxER X 100 
EP 

onde: 
IA= índice agroclimático 
P =precipitação pluviométrica 
E R = evapotranspiração real 
EP = evapotranspiração potencial 
Os intervalos adotados são os apresentados na Tabela 5.111. 

TABELA5111 
Graus de restrição inerentes ao clima 

Graus 

700 
600 
500 
400 
300 
200 
100 
200(1) 

indica agroclimático (%) 

<10 
1(}25 
25-40 
4(}55 
55-70 
7(}85 
85-115 
> 115 

(1) Grau de restrição definido por excesso de umidade 

Assim, com os dados normalmente dispon(veis nas estações meteo
rológicas e aplicando métodos comumente usados na determinação da 
evapotranspiração potencial e do balanço hídrico, pode-se contar com 
os elementos necessários para a delimitação das diversas manchas agro
climáticas a serem usadas na determinação da capacidade de uso das 
resultantes-de-interação. 

Vários são os métodos que por sua consistência podem ser usados 
para determinar a evapotranspiração potencial Estes incluem os expe
rimentais que usam tanques, lisímetros e até parcelas de terrenos, 
onde as perdas por percolação e drenagem superficial são controladas; 
os analíticos baseados em dados climatológicos; us de amostragens de 
solos, seguidos de determinação de umidade; os de integração onde a 
água usada pela planta e a perdida por evaporação são combinadas; os 
de influxo-refluxo baseados na estimativa das quantidades anuais de 
água que entra e sai na bacia hidrológica e suas correspondentes varia
ções no lençol freático etc. 

Tratando-se de estudos de Capacidade de Uso dos Recursos Natu
rais Renováveis, realizados a nfvel regional, recomenda-se o uso dos 
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métodos de cálculo, através de dados de precipitação pluvial, tempera
tura e comprimento do dia, por serem de aplicação prática e baseados 
em dados geralmente disponíveis na densidade adequada às escalas 
aceitas neste tipo de trabalho. Grande parte deles são modificações ou 
"adaptações" do método de Thornthwaite, 1948, que consiste, sim
plesmente, em calcular a evapotranspiração potencial através da equa
ção: 

e= 1,6 ( 10t/l)a 
sendo: 
e = evapotranspiração potencial 
t =temperatura média mensal 
I = (ndice de calor cujo valor, empiricamente determinado, correspon
de ao somatório dos 12 índices mensais "i", dados pela fórmula: i = 
(t/5)1, 5 14 

a= 0,000000675 13 -0,0000771 12 + 0,01792 I+ 0,49239 

Esta fórmula, porém, oferece valores obtidos segundo um mês 
padrão de trinta dias, com 12 horas de iluminação solar cada, e, 
conseqüentemente, seus resultados devem ser ajustados segundo o nú
mero real de dias e o tempo de iluminação solar que variam com as 
estações e a latitude. 

Para facilitar a aplicação do método, seu autor tem preparado um 
nomograma (Fig. 5.2); no entanto há também tooelas, preparadas por 
Thornthwaite, que podem ser usadas em substituição ao nomograma. 
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Fig 5 2 - Nomograma para a determinação da evapotranspiração potencial 
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O valor de "I", ou somatório dos 12 índices "i", é também obtido 
com ajuda de tabelas. Da mesma forma é realizado o ajuste da evapo
transpiração potencial calculada ou lida no nomograma, para os com
primentos reais do dia e do mês pertinentes ao ponto considerado. 

Há também fórmulas que permitem o cálculo da evapotranspiração 
real, porém recomenda-se usar o valor obtido através do balanço h ídri
co, considerando-se uma capacidade de armazenamento de água dispo
nfvel para as plantas de 125 mm. 

A fixação desta capacidade de armazenamento é discutível, pois na 
realidade varia muito segundo o solo que seja considerado. Assim, por 



exemplo, é razoável admitir que, para os Latossolos de textura média, 
a capacidade de campo seja atingida com 370 mm por metro de 
profundidade ou 740 mm considerando seus 2 m de profundidade 
média. Por outro lado, o ponto de murchamento, para os mesmos, 
está em torno de 200 mm/m ou 400 mm para a profundidade total 
Desta forma a capacidade de armazenamento de água disponível para 
as plantas é da ordem de 340 mm. 

Naturalmente que, em termos de área, os Latossolos não são os 
mais representativos. Seria mais objetivo considerar parâmetros seme
lhantes para uma profundidade de 75 em para se colocar em condi
ções mais representativas e, neste caso, a capacidade de armazenamen
to disponível seria da ordem dos 125 mm, que é a recomendada 

Mesmo assim, convém lembrar que quando se fixa uma disponibili
dade de água armazenada uniforme e homogênea para toda uma re
gião, na realidade não se está querendo refletir as condições do solo e 
sim isolar, deixar sob controle, sua influência 

Estes mesmos argumentos são também suficientes para não se con
siderar diferentes tensões de retenção a diferentes níveis de d isponib i
! idade de água, fato que, pelo menos em se tratando de estudos regio
nais, não conferiria a pretensa exatidão adicional 

Assim sendo, quando a soma do registro pluviométrico mais a 
quantidade armazenada no mês anterior é igual ou superior à evapo
transpiração potencial calculada (EP), a evapotranspiração real (ER) 
toma este valor, isto é, são coincidentes; caso contrário, é igual àquela 
soma. 

Desta forma, de posse de todos os dados necessários à determina
ção do índice agroclimático, estes são calculados para todas as esta
ções da rede meteorológica e plotados sobre mapas cartográficos de 
escala adequada ao nível de levantamento em andamento. Natural
mente, é necessário contar também com dados de estações localizadas 
nas circunvizinhanças da área de interesse a fim de mel h o r dei inear os 
limites das diferentes manchas que serão obtidas pelo método convím
cional de traçado de curvas de nível das cartas planialtimétricas, com 
cálculo dos valores-limites de cada faixa através da interpolação 

Pode também ser aplicado o método de Thiessen (desenvolvido 
para dados pluviométricos) especialmente em trabalhos que não tendo 
cunho regional estejam, pelo contrário, restritos a áreas menores. Se
gundo este método, plotam-se os índices agroclimáticos sobre mapas
bases corno no anterior, traçam-se I in h as retas entre postos meteoroló
gicos e, sobre elas, constroem-se bissetores perpendiculares de forma 
tal que fiquem delineadas as áreas que são conhecidas corno polígonos 
de Thiessen. 

Admite-se que todos os pontos contidos no polígono tenham valo
res mais próximos ao definido por seu posto meteorológico que qual
quer outro ponto fora dele. 

Embora, neste último método, sejam usadas ge·ralrnente as linhas 
menores possíveis entre os diferentes pontos, é aconselhável que estas 
sejam definidas por tentativas de aproximação 

5.1.3.4.2 - Corid icionantes inerentes ao relevo 

O relevo é considerado como uma das variáveis importantes, na defini
ção da capacidade de uso dos recursos naturais renováveis, porque, de 
fato, constitui a base física mais significativa da assim chamada "tec
nologia moderna", que, na verdade, abrange uma seqüência de práti
cas de intensificação, onde só é possível obter o máximo de cada urna 
delas quando as precedentes forem bem aplicadas 

Um bom uso de herbicidas, por exemplo, está condicionado a um 
bom teor de umidade no solo, que está condicionado a urn bom 
preparo do mesmo, que está condicionado a um bom uso da mecani
zação, que está condicionado a urn relevo adequado ao uso de máqui
nas. Uma boa aplicação de inseticidas depende do crescimento ho
mogêneo das plantas, que depende do adequado grau de pureza das 
sementes usadas e de uma boa distribuição de adubos, por sua vez 
influenciada pela uniformidade no espaçamento dos sulcos, que de
pende da mecanização condicionada pelo relevo. 

Desta maneira, torna-se importante discriminar as áreas mecanizá
veis das que não o são e, dentro de cada uma delas, os intervalos de 
aplicação prática. 

Para este propósito deve-se lembrar que, na verdade, o relevo não é 
só a diferença de nível entre dois pontos. Sua conotação abrange, 
além da elevação relativa, uma forma e uma declividade em grau e 
comprimento. Mais ainda, como suas formas complexas são mais fre-

qüentes que as simples, deve-se acrescentar a seus elementos identifi
cadores o padrão geral com que se apresenta 

Assim, a determinação dos fatores condicionantes inerentes ao re
levo deveria considerar todos esses elementos 

No entanto, pode-se aceitar a declividade como prioritária e usar a 
forma e o padrão como meio de abordagem para sua determinação 

Naturalmente que, em mapeamentos mais detalhados, especial
mente a nível de fazenda, o comprimento da declividade torna-se 
determinante, a ponto de, em alguns casos, se sobrepor à forma. Esta 
situação porém não é aqui considerada. 

Obviamente que não é possível estabelecer I imites que sejam acei
tos plenamente por todos Acredita-se, porém, que fixar o I imite de 
mecanização em declividade de 25% é adequado à maior parte das 
condições, considerÇJodo ainda que acima deste limites e até 40% esta
ria compreendida a faixa que, não sendo mecanizável, é ainda suscep
tível de ser trabalhada com implementas de tração animal 

Se todas as condições forem iguais, quanto mais a declividade 
tender para o plano melhor será o desempenho das máquinas e, no 
outro extremo, quanto mais íngreme se tornar o terreno maiores serão 
as restrições, chegando inclusive a impossibilitar até o uso da força 
humana. 

Com estas considerações estabeleceram-se os sete intervalos apre
sentados na Tabela 5.1V. 

TABELA51V 
Graus de restrição inerentes ao relevo 

Graus 

010 
020 
030 
040 
050 
060 
070 

Intervalo de declividade(%) 

<5 
5-15 

15-25 
25-40 
40-55 
55-70 
> 70 

Assim, o estudo do relevo com fins de aplicação prática nos levan
tamentos para capacidade de uso objetiva basicamente o mapeamento 
segundo a declividade nos intervalos adotados. 

Vários são os métodos que podem ser seguidos para chegar a este 
resultado. A escolha deverá considerar o nível de trabalho e a escala 
do material básico disponível 

Nos levantamentos executados com apoio na interpretação das 
imagens de radar (esc ai a 1 :250.000), têm-se obtido resultados satisfa
tórios através da interpretação dos mapas geomorfológicos, com con
trole de cartas topográficas na escala 1:100.000 e ajuste de campo 
posterior. 

O material produzido pela Divisão de Geomorfologia do Projeto 
RADAMBRASI L, que tem servido de apoio para este objetivo, ofere
ce um mapa de unidades geomorfológicas que, devidamente interpre
tado, constitui-se no mapa prel im in ar das I imitações inerentes ao rele
vo. 

Suas unidades, segundo um critério classificatório que trata de 
refletir a gênese do relevo, pertencem a uma das três formas seguintes: 
estruturais, erosivas e de acumulação. 

Cada um destes grupos divide-se em subgrupos que têm como 
critério diferenciador a forma de dissecação (convexas, aguçadas e 
interflúvios tabulares) e a forma de acumulação (planícies inundáveis, 
marinhas, fluviomarinhas e fluviais) 

Compreende-se, assim, que o mapeamento geomorfológico ao 
nível de "unidades" considera dois dos três elementos conotativos do 
relevo: a elevação relativa e a forma Já o terceiro elemento, a declivi· 
dade, é parcialmente abordado, pois um de seus grupos, o de formas 
erosivas, é subdividido e identificado quantitativamente segundo a 
projeção horizontal de seus interflúvios e qualitativamente segundo 
aprofundamento de seus vales (Tab. 5.V). 

Estas diversas unidades geomorfológicas podem ser ag1upadas nos 
sete intervalos antes estabelecidos e constit"uem o mapa preliminar de 
declividade que, submetido a controle via cartas planialtimétricas e 
ajuste de campo, fornecerá o mapa definitivo das limitações inerentes 
ao relevo. 
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TABELA5V 
Índices de dissecação 

Ordem de grandeza das formas de dissecação 

>250m >750m > 1.750m >3750m 
<250m <750m < 1.750 m <3.750 m <12750m 

~~E Muito fraca 11 21 31 41 51 Ql"' Ql 
"O E O> Fraca 12 22 32 42 52 ro ro «1 

Mediana 13 23 33 43 53 'O'OC: 

ê2~ Forte 14 24 34 54 64 

E~ {g Muito forte 15 25 35 45 55 -., 

O agrupamento é realizado com ajuda de tabelas de equivalência 
delineadas para cada caso após trabalhos de campo, considerando as 
condições mais freqüentemente encontradas. É necessário frisar que o 
trabalho consiste em definir a declividade de cada unidade e não na 
simples aplicação das tabelas, que servirão como orientação geral Des
ta forma, a análise e a interpretação das imagens de radar deverão ser 
preocupação constante. 

Por outro lado, a disponibilidade de cartas planialtimétricas possi
bilita também o mapeamento do relevo, no que a capacidade de uso 
concerne. A técnica usada consiste na separação de manchas cujos 
pontos tenham declividades compreendidas entre os intervalos de clas
se, aproveitando a relação existente entre o afastamento horizontal de 
suas curvas de nível e o grau de inclinação do terreno. Isto é, quanto 
mais íngreme a pendente maior a proximidade das isolinhas e vice
versa. 

O cálculo das distâncias limites que deverão ser consideradas para a 
separação das manchas de declividade pode ser obtido aplicando a 
relação: 

Oh= Dv ~ E sendo: 

Oh = distân
1
cia horizontal mínima, entre curvas de nível, para a dei im i

tacão de áreas com declividade de até i. 
D~ =distância vertical entre as curvas de nível 
i= limite superior do intervalo da classe de declividade 
E= escala do mapa planialtimétrico base 

Considerando, por exemplo, cartas planialtimétricas de escala 
1 :100.000 e intervalos verticais entre curva de nível de 40 m o cálculo 
para as sete classes de declividade, já mencionadas, é dado na Tabela 
5.VI. 

TABELA 5 VI 
Correspondências das classes de declividade com as distâncias horizontais 

Classes de declividade(%) 

0-5 
5-15 

15-25 
25-40 
40-55 
55-70 
> 70 

Distâncias horizontais (mm) 

> 80 
80-2 7 
27-1 6 
1 6-1 o 
1 O-ü7 
07-ü.6 
<06 

É conveniente organizar "gabaritos" e "padrões-de-relevo", sobre
tudo quando os trabalhos envolvem a participação de equipes numero
sas Os primeiros são réguas graduadas com diferentes distâncias hori
zontais permitidas para o intervalo de classe que fazem possível uma 
rápida comparação e definição nos casos de dúvida O gráfico apresen
tado na Figura 5.3 é um exemplo de gabarito para uso sobre mapas 
com as condições já anotadas. 

Os "padrões-de-relevo" são pedaços de mapas já trabalhados que 
são colocados à disposição da equipe na expectativa de uma maior 
homogeneidade nos resultados (Figs 5.4 e 5.5). 

O uso destes padrões deixa também claro que o processo não fica 
restrito à medição sistemática da distância entre as curvas de nível 
(tarefa lenta e cansativa), indo além, até quase se constituir em uma 
interpretação propriamente dita. 

As Figuras 5.4 e 5.5 mostram uma folha cartográfica 1:100.000, 
com curvas de nível de 40 em 40 m, interpretada da forma anterior
mente mencionada. 

Naturalmente que também este método tem suas restrições que 
emanam da inexatidão inerente aos levantamentos planialtimétricos, 
sejam estes realizados por métodos convencionais ou não 

A informação cartográfica ignora, por exemplo, as possíveis e 
quase sempre existentes variações que em sua quantificação não atin
gem a distância vertical escolhida como intervalo das curvas de nível. 
Estas, conseqüentemente, não são registradas no mapa e podem mas
carar profundamente a declividade do terreno (F ig. 5.6). 

Da mesma maneira, a "sensibilidade" da escala horizontal do mapa 
não permite detectar variações que têm influência decisiva sobre o 
"padrão-de-relevo" e que afetam a declividade de suas unidades. Isto 
é, as curvas de nível sugerem sempre contornos mais uniformes do que 
na real idade são. 

Por este motivo, a prática aconselha realizar ajuste de campo, com 
medições in loco que possibilitem um resultado amplamente satisfató
rio Esta última etapa permite, também, em não poucas oportunida
des, a fixação de fatores de correção pelos que são multiplicadas as 
distâncias mínimas horizontais, antes do traçado do mapa de dedivi
dades. Estes são, em geral, pequenos para as classes planas e maiores 
para as íngremes, porém deverão ser determinados para cada caso. 

A interpretação dos mapas geomorfológicos permite um trabalho 
mais rápido embora demande o uso complementar das cartas topográ
ficas e o ajuste de campo. 

5.1.3.4.3 -Condicionantes inerentes ao solo 

Dizem respeito a uma série de características físicas, químicas e mor
fológicas presentes no perfil do solo. Naturalmente, a consideração 
individual e total desses fatores é só compreensível e possível em 
trabalhos de pesquisa quando é desejável o controle da maior parte 
das variáveis Segundo o nível dos estudos, escalas dos mapas básicos 
usados e escalas do mapa de publicação, deverão ser feitas generaliza
ções, de forma a compatibilizar as informações oferecidas com as 
necessidades dos usuários a quem o trabalho se destina e com as 
disponibilidades técnico-econômicas 

A consideração das oito características a seguir mencionadas ofere
ce resultados plenamente satisfatórios: salinidade e alcalinidade, dre
nagem, textura e estrutura do horizonte B, capacidade de troca catiô
nica, bases trocáveis, profundidade efetiva, textura e estrutura do hori
zonte superficial, matéria orgânica. 

1L___ ___ ____L_ __ ,____!· 

1

_, ,,,_,~~_~~~~______J· .... I 

0-5% 5-15% 15-25% 

I ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' I " " "' "' ' " " ' " " " " " I " " " " ' " " " " "" "'I""""'""""""'"!""'"'""""'""" I""'"""""'""""']"""""""""""'""""'"""""""'"'] 
25-40% 40-55% 55-70% >70% 

Fig 53- Gabarito para o cálculo da declividade em cartas planialtimétricas (escala 1:100 000) 
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Grau de restrição 040 Grau de restrição 01 O 

Flg 54- Padrões de relevo em cartas plan:'a:lt:'m:é:tn~ca=s~(e:::s:::ca .... la:_1:_:_: 1:_:0_:_o._oo_o~) ----z=::==~~:='::;:-;~:-~T 
~~~--------~T'------1 

Grau de restrição 030 Grau de restrição 060 

. p d õ derelevoemcartasplanialtimétricas(escala 1:100000) Flg 55- a r es 

60m -----------

Relevo Real 

B C ---------

I 
I 

I I 
I I 

A 
40m --- --

1 

I I D ------t-i---------- A 

I 
I 
I 
I 

1 I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 

I~ 
I 

,i;b V C' A' 

L ___________________ ~ Mapa Planialtimétrico . 

Fig 5 6 - Relevo não manifesto pelas cartas topográficas. 

Relevo Sugerido 

B C 

I 
I 

I I 
I I 
I I _;_ __ .(_ ________ _ 

----1 I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 

I 
I 
I 
I 

V
Il 

I 
B C' D' 
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Cada uma das manchas pedológicas é analisada segundo as caracte
rísticas anotadas, atribuindo-se valores que variam de O a 10, confor
me o grau de adequabilidade para o crescimento vegetativo normal da 
planta ou grupo de plantas consideradas. Assim, o peso para condições 
ideais é igual a dez e, para condições totalmente adversas, igual a zero. 
Dentro desse intervalo, são atribu idos pesos intermediários, conforme 
seu maior ou menor efeito sobre a vida das plantas. 

Com os valores assim obtidos, calcula-se a média geométrica que é 
usada para definir o grau de restrição inerente ao solo segundo os 
intervalos apresentados na Tabela 5.VII. 

TABELA5VII 
Graus de restrição inerentes ao solo 

Graus 

001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 

Índices pedológicos 

8,5-10,0 
7,0-8,5 
5,5-7,0 
4,0-5,5 
2,5-4,0 
1,0-2,5 

< 1,0 

Os critérios usados e pesos médios dos respectivos intervalos de 
classe são a seguir relacionados: 

A) Sal in idade e alcalinidade 

Apesar do efeito do conteúdo de sais não estar condicionado u nica
mente à quantidade presente na solução do solo, havendo variações 
que dependem da textura, do tipo ou composição química e das 
espécies vegetais, é possível se fazer uma avaliação acurada através da 
interpretação de sua quantificação ao longo do perfil, realizada por 
métodos rotineiros de laboratórios e que normalmente acompanha a 
descrição dos perfis pedológicos. Como na maior parte das análises 
dos perfis é usada a condutividade elétrica da solução do solo, extraí
da de uma pasta saturada, como forma de avaliação desta característi
ca, tem-se julgado conveniente estabelecer os pesos segundo suas uni
dades, milimhos/cm, mas, obviamente, qualquer outra expressão po
derá ser usada, bastando apenas considerar suas equivalências. 

Os pesos, atribuídos aos diferentes valores de condutividade espe
cífica, retratam resultados de experiências realizadas a este respeito 
(EUA. Departamento de Agricultura Laboratorio de Salinidad, 
1962). Estes trabalhos consideraram três critérios para sua avaliação: a 
capacidade do cultivo sobreviver em solos salinos; o rendimento dos 
mesmos nessas condições; e o rendimento relativo, isto é, o rendimen
to do cultivo em solo salino comparado com o rendimento do mesmo 
em solo não salino, permanecendo os outros fatores constantes 

Tem-se dito que o efeito de salinidade está também condicionado 
pela distribuição dos sais ao longo do perfil e, naturalmente, é tanto 
mais restritivo quanto menor for a camada superficial não afetada. A 
fim de uniformizar os resultados, especialmente em tr<balhos que 
abranjam grandes extensões, prefere-se que as observações fiquem res
tritas aos primeiros 50 em, mesmo quando a profundidade efetiva for 
superior a este valor. Naturalmente, limitar-se-ão à profundidade efeti
va quando esta for inferior aos 50 em. Por outro lado, nos casos em 
que a espessura a ser considerada estiver dividida em horizontes e 
suborizontes, será necessário obter a média de seus valores, ponderada 
em relação às suas respectivas espessuras. 

Como a presença de qualquer horizonte com condutividade elétri
ca maior que 24 milimhos/cm e/ou relação Na+/T x 100>15 (e a 
relação Na+ + Mg++ >Ca++ + H+ no caso dos solos salino-alcalinos) 
imprime ao solo maiores limitações quanto mais perto estiver da 
superfície, é necessário reconhecer, para a ponderação destas caracte
rísticas, três casos possíveis: 
- o solo não apresenta horizonte com condutividade elétrica superior 
a 24 milimhos/cm e/ou Na+fT x 100>15 ao longo de todo perfil ou 
estas condições estão presentes só após os primeiros 100 em de pro
fundidade; 
-o horizonte com as condições mencionadas está entre 50 e 100 em 
de profundidade; e 
-o horizonte em foco está nos primeiros 50 em de profundidade 

Naturalmente que se esta condição de extrema salinidade ou alcali
nidade se apresenta no horizonte superficial a profundidade efetiva é 
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zero, e, assim, a média geométrica do perfil será também zero. A este 
respeito, no caso especial dos solos pedologicamente classificados co
mo salinos e/ou alcalinos incluindo entre estes os planossolos do 
sistema em uso no BrasiiP\ é preferível também considerar a rela~ão 
Na+ + Mg++ > ca++ + H+ como limitativa da profundidade efet1va 
dos mesmos. 

Os pesos a serem atribuídos às diferentes situações, considerando 
os três casos possíveis, já mencionados, são os seguintes: 

I. Solos em horizonte extremamente salino e/ou alcalino( 2
) ao longo 

de todo o perfil 
- Não salinos condutividade inferior a 4 milimhos/cm ...... • . 9 
- Ligeirament'e salinos, condutividade entre 4 e 8 milimhos/cm . . 8 
- Moderadamente salinos, condutividade entre 8 e 12 milimhos/cm 6 
-Acentuadamente salinos, condutividade entre 12 e 16 milimhos/cm 6 
-Fortemente salinos, condutividade entre 16 e 20 milimhos/cm .. 3 
- Muitofortementesalinos, condutividade entre 20 e 24 milimhos/cm 1 

11. Solos com horizonte extremamente salino e/ou alcalino após os 
primeiros 50 em 
Não salinos ... 
Ligeiramente salinos .. 
Moderadamente salinos 
Acentuadamente salinos ou mais 

5 
3 
2 
o 

111. Solos com horizonte extremamente salino e/ou alcalino nos pri
meiros 50 em de profundidade 
Não salinos .......... . 
Ligeiramente salinos . 
Moderadamente salinos ou mais 

B) Drenagem 

3 
2 
o 

No sentido dinâmico, a drenagem diz respeito à rapidez e extensão 
com que a água é removida do solo, especialmente através do escoa
mento superficial e do fluxo em direção às correntes subterrâneas. 
Porém esta remoção também se dá através da evaporação e da transpi-
ração das plantas • .. • . _ 

Como atributo intrínseco do solo se refere a frequencm e duraçao 
do período durante o qual permanece por debaixo do ponto de satu
ração. 

A drenagem, como aqui considerada, em seu sentido amplo abran
ge a drenagem superficial, ou runoff, a drenagem interna e a permeooi
lidade. 

A primeira é expressa pela relação percentual entre o influxo (água 
de chuva e drenagem de outros solos) e a água que é removida pelo 
fluxo superficial Tem-se, assim, forte influência da topografia, embo
ra solos da mesma declividade possam apresentar diferenças sensíveis, 
imputáveis às suas características físicas. . •. 

A permeabilidade, que é a propriedade do solo que perm1te a agua 
(ou ar) circular através de sua massa, pode ser medida em termos de 
relação de fluxo através de um corte transversal de solo saturado, na 
unidade de tempo, sob condições hidráulicas e de temperatura padro
nizadas. 

A drenagem interna é o fluxo descendente do excesso de água que 
também, como a permeabilidade, sofre influências de textura, estrutu· 
ra e outras características do perfil pedológico, porém está também 
afetada pela camada subjacente e altura do lençol freático. Assim, as 
duas últimas características, apesar de similares, podem apresentar 
valores bem diferentes. 

Compreende-se que a determinação da drenagem geral não é sim
ples e certamente que, para trabalhos detalhados, é necessário separar 
seus componentes e efetuar medições apropriadas. No entanto, ~ara 
os propósitos aqui visados, considera-se suficiente pesá-los em con]un-
to. 

Devido a esta complexidade julga-se conveniente adotar uma con
ceituação, a fim de garantir um mínimo de uniformidade nos traba
lhos Na falta de determinações específicas, recomenda-se o uso da 
seguinte: 

(1) A conceituação destes solos, no sistema mencionado, merece reparos No sistema 
americano é um termo que caiu em desuso devido à ambigüidade de sua conotação 
(2) Condutividade maior que 24 milimhos/cm e/ou Na+fT x 100 > 15 



Muito mal drenado - Drenagem extremsnente lenta. A âgua é 
removida do solo tão vagarossnente que o lençol freãtico permanece 
na supertrcie ou sobre ela a maior parte do ano (mais de 9 meses). De 
modo geral encontra-se sobre relevos planos ou depressões, e suas 
cores, no horizonte superficial, são cinza-escuro ou p reto (values até 
4,5 e cromas 1 ou 0) e nos horizontes subjacentes cinza-claro (cromas 
1 ou O). Assim, nestes solos, são comuns proçessos de gleização e 
horizontes orgânicos, do tipo muck quando a vegetação natural é 
composta, predom inantemente d e gramfneas. 

Mal drenado -A remoção da água é acentuadamente lenta a pon
to do solo permanecer saturado, ou o lençol freático permanecer per
to da superflcie durante uma boa parte do ano (6 a 9 meses). 

~ devido à presença do lençol freático alto ou à existência de um 
horizonte impermeável, ou a contribuições de água subsuperficial ou a 
diferentes combinações destas causas. 

As cores são, geralmente, ac inzentadas, mais escuras no horizonte 
A , portlm de croma 2 , apresentando ou não m~ul'ado. 

Imperfeitamente drenado -A água é removida lentamente a pon· 
to de o solo permanecer saturado durante parte do ano (3 a 6 meses). 
Geralmente apresenta uma camada de pouca permeabil idade no perf il, 
ou lençol freãtico alto durante parte do ano, contribuições de lígua 
subsuperficial, ou combinações destas causas. 

As cores são acinzentadas, brunadas ou amareladas (cromas supe
riores a 2), freqüentemente mosqueado na parte inferior do horizonte 
A e nos horizontes B e C. 

Nas regiões de vegetação natural predominantemente composta de 
gramfneas, o horizonte A apresenta alto conteúdo de matéria orgânica 
e os outros horizontes, início de glelzação. 

Moderadamente drenado (por faltai - A água é removida com 
moderada lentidão. O solo permanece saturado durante curtos pen'o· 
dos de tempo (menos de 3 meses). Os impedimentos são da mesma 
natureza que os menc ionados para os imperfeitamente drenados, po· 
rém, presentes em menor grau. As cores são uniformes no horizonte A 
e na parte superior do horizonte B, com mosqueado evidente só no C. 

Bem drenado - A água é removida porém não rapidamente. Apre· 
senta, geralmente, texturas médias e cores uniformes (cromas 3 ou 
mais) com mosqueado apenas no horizonte C ou após os primeiros 
100 em de profundidade. Esta d renagem é característica dos perfis 
modals correspondentes aos solos zonais das classificações peclol6gicas 
anteriores. 

Moderadamente drenado (por excesso) -A água é removida com 
rapidez moderada, especialmente do primeiro horizonte que geralmen
te apresenta textura leve. O restante do perfil apresenta as mesmas 
característ icas dos bem drenados. 

Acentuadamente drenado - A água é removida com rapidez ao 
longo de todo o perfil. Geralmente, as texturas em todos os hor izon
tes são leves ou médias e suas cores uniformes, com mosqueado ausen
te ou presente s6 após 120 em de profundidade. 

Fortemente drenado - A âgua é removida com rapidez acentuada. 
São, geralmente, solos Litólicos ou Regoss61 icos e, em alguns casos, 
Areias. Apresentam cores uniformes, sem mosqueado, nos primeiros 
120 em, pelo menos. 

Excessivamente drenado - A âgua é removida com extrema rapi· 
dez. São solos geralmente classificados como Areia ou Litossolos de 
declividades (ngremes ou muito porosos. 

Os pesos para a ponderação desta caractedstica são os seguintes: 
muito mal drenado . . . . O 
mal drenado . . . . . . . . . . . . . . 2 
imperfeitamente drenado . . . . . . 5 
moderadamente drenado (por faltai 8 
bem drenado . . . . . . . . . . . . . 9 

- moderadamente drenado (por excesso) 8 
acentuadamente drenado 6 
fortemente drenado . . 3 
excessivamente drenado . 2 

C) Textvra e estrutura do horizonte "B" 

A textura e a estrutura são, de fato, duas características que estão 
intimsnente relacionadas. A primeira reflete o percentual com que 
participam na constituição do solo, as frações areia, limo ou silte e 
;rgila. A segunda diz respei to à forma como as partículas individuais 
estão agregadas entre si. No entanto, nem sempre esta re lação está 

clara e diretamente estabelecida, pois a estrutura, além de estar condi· 
cionada pela quantidade de argila presente na composição ffslca do 
solo, também o está pelo tipo da mesma, pela quantidade e qualidade 
da matéria orgânica e por outros aspec tos Hsico~u(micos. 

A própria textura, apesar de sua conotação em inentemente ffsica e 
a arbitrariedade com que foram estabelecidos os tamanhos de suas 
frações, tem a ela ligados c laros e definidos comportamentos qufmi
cos, como a pobreza potencial e a atual em nutrientes da fração areia 
e a capacidade de troca catiônica da argila, para não citar outros que 
são de interesse prático na agricultura. No entanto, não devem ser 
exageradas nem generalizadas suas relações com a fertilidade e produ· 
tividade dos solos. 

Assim sendo, ser ia conveniente d iscriminar em tipo, forma, tama
nho e grau, conforme seja o caso, todas as texturas e estrvturas de 
cada um dos horizontes e suborizontes do perfil peclológico, para 
inferir, por este ponto de vista, sua influência sobre a capacidade de 
uso dos solos. Obviamente, hâ rlificulrl>des práticas p ara se proceder 
desta maneira, sobretudo quando se pretende realizar estudos que 
abranjam áreas mais ou menos aml)las. Hã, portanto, necessidade de 
aceitar meios termos desde que estes não comprometam os resultados 
aos n íveis visados. 

Aqui, tem-se preferido ponderar a textura e a estrutu ra por separa· 
elo para depois aceitar a média geométrica de seus valores como um 
dos oito pesos que, finalm ente, definirão as restrições Inerentes ao 
solo. 

A textura foi dividida em sete grupos que, com suas corresponden· 
tes equivalências na nomenclatura internacional, são os segu intes (F ig. 
5.7): 

textura muito leve ......................... ... ..... areia 
t extura leve .. . . .... . . . . ... ......•. . .. . . .... areia franca 
textura moderadamente leve .......... . ...... franco-arenosa 
textura média ... .. . franca, franco-argilosa, franco siltosa e silte 
textura moderadamente pesada .. ... ..... franco-argila-arenosa, 
franco-arg ilo-siltosa 
textura pesada ...... ...... argila, argila-arenosa e argilo·siltosa 
textura multo pesada ................. ... . .. muito argilosa 

Nome limites 100 o 
Areta grossa 2~.2mm 
Areia fina 0.2~.05mm 
SiiLe 0.05-0.002rrm 

90 10 

Argola <0.002mm 

I 80 20 

- Porcentagem de are• 

~ 
~ 

Muito leve 

[I[] 

mTrn 
&iill.l 

Leve 

Moderadamente 
Pesada 

~ 
Moderadamente 

leve 
~l 
L.:...:...:J DJJJJ 

Média 

Pesada MUIIO Pesada 

Fog. 5.7 - Clasees texturaís dO solo. 
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Por sua vez. foram considerados os cinco tipos básicos de estrutura 
(laminoidal, prismoidal, esferoidal, cuboidal e inestruturall. atravé$ de 
todos os seus subtipos, conforme mostra a Figura 5.8, que contém os 
pesos aceitos para os grupos texturais e estruturais e os pesos adotados 
para as diferentes combinações que, em alguns casos. são meramente 
teóricas. Note-se que apenas para a granular, a prismática e a colunar 
reconhecem-se dois graus de estruturação e que em apenas um caso se 
fez diferenciação por tamanho; julgando-se que assim procedendo se 
obtém a exatidão necessãria com um mfnimo de complexidade. 

Como já afirmado, o mesmo raciocfnio induz a optar pelo horlzon· 
te aluvial típico como o representante das camadas subsuperficiais, 
restringindo-se as observações ao horizonte B. ou ao suborizonte 82 
quando subdividido e, na ausência destes, ao suborizonte mais próxi· 
mo da conceituação do 8, ou ao supra jacente do horizonte C. 

Caso a profundidade efetivaP l tenha abrangido, total ou parcial· 
mente, o horizonte C (solos Aluviais, Regossolos e Vertissolos) apli· 
car·se-ão os critérios seguintes: 

- nos solos Aluviais. a estrutura da camada que abrange a profundida
de 50,5 em ou a mais profunda se o solo não atingir essa profundidade 
efetiva; 
- nos Regossolos, por definição solos jovens, conseqüentemente de 
horizontização fraca. a estrutura do B, se for possrvel diferenciá-lo e 
estiver inclufdo na profundidade efetiva. Caso contrário, proceder-se-á 
como se fosse Aluvial; e 

Granular 

Muito leve 

Leve 5 

Mod. leve 8 

Média 9 

Mod. pesada 8 

Pesada 6 

Muito Pesada 5 

- nos Vertissolos, a última camada ou horizonte componente da 
profundidade efetiva considerada. 

Ainda mais, no caso especial de solos classificados como Areias e 
Litólicos (classificação brasileira). considerar como estrutura de grãos 
simples e de textura arenosa toda e qualquer estrutura fraca granular. 

O) Capacidade de troca catiônica 

A capacidade de troca catiõnica está intimamente relacionada com o 
comportamento coloidal dos solos que é exercido por suas frações 
a-gi la e húmus da parte mineral e da orgânica respectivamente. 

A rigor, tem·se estabelecido que nem toda a fração argila é respon· 
sável por esta propriedade, mas, para efeitos práticos, pode-se assim 
considerar. Esta simplificação, por outro lado, é meramente formulati· 
va pois não influi na sua quantificação analftica. 

Um problema de maior relevância advém do fato de se obterem 
resultados, às vezes, significativamente diferentes segundo o método 
usado. Experiências neste sentido (Pearson & Adams, 1967) têm de
monstrado que determinações efetuadas através de três métodos, no 
mesmo solo, têm resultado em valores bastante discordantes. Assim, 
por exemplo, as conseguidas através do método BaCI1 - Trietanola· 
mina, solução regulada a pH 8,2, foram invariavelmente superiores aos 
obtidos pelo método NH. OAc a pH 7. Já os resultados obtidos com 

Colunar Prismática Colunar 
Moderada Forte Forte 

Grao 
Simples Maciça laminar 

~ CombinaçOes não regis
~Iradas na prática 

-

CombinaçOes pouco 
freqüentes 

Ftg. 5 .8- Peaos doa grupos texturais e estruturais e valores adotados para as diferentes combinaçOes. 

aplicação de soluções salinas não reguladas (KCI) variaram de acordo 
com o pH do solo, isto é, foram maiores ou menores conforme o solo 
tenha sofrido cal agem ou não. 

Obviamente que também são obtidos resultados diferentes se há 
remoção prévia da matéria orgânica, pois seus col6ides, como é sabi· 
do, apresentam capacidade de troca catiônica consideravelmente mais 
alta que qualquer col6ide inorgânico. 

Assim 'sendo, dever-se-á verificar se todos os dados anal(ticos fo· 
ram obtidos sob o mesmo método ou sob métodos equivalentes nos 
seus resultados. No entanto, freqüentemente, é conveniente aproveitar 
todos os resultados disponfveis. Neste caso é aconselhável o uso de 
fatores de ajuste para homogeneizar os resultados. 

Como já referido, o pH dos solos tem influência nos valores da 
capacidade de troca catiônica. No intuito de quantificar esta influên· 
cia, têm·se feito medições em solos com teores de matéria orgânica de 
0,7 a 15% (Helling er alii, 1964 apud Pearson & Adams, 1967) fa.zen· 
do oscilar seu pH entre 3 e 8 . Os resultados variaram de 3 a 6 miliequi
valentes para os solos com menor capacidade e de 23 a 48 para os de 
maior, havendo incremento lento até o pH 5,5 e rápido a partir deste 
pOnto até o pH 8. 

As diferenças entre os solos são atribuldas tanto a variações no 
teOr e tipo de matéria orgânica quanto a variações na mineralogia da.• 

1 t 1 Ver parágrafo& paninentes. 

388/USO POTENCIAL DA TERRA 

argilas. O problema para o ajuste de valores, quando' estes forem obti
dos a pH diferentes, é discriminar a parte atribu(wl à matéria orgânica 
da parte atribulvel à fração inorgânica, para, a seguir, fazer os cálculos 
correspondentes segundo os teores destes componentes. Isto, natural· 
mente, pode ser realizado através da anãlise de alguns solos representa· 
tivos, seguida de manipulação. estat(stica de seus resultados, segundo 
métodos de correlação múltipla. 

No entanto, para efeitos práticos, poder-se-á considerar que as 
partes atribu(veis ás frações mencionadas, dentro da amplitude de 
variação normal do pH, estão dadas pelas relações: 
Yc= · 59+51x 
Ya = 30 + 4,4x 
onde: 
V c =capacidade de troca catiõnica por cada 100 g de carbono orgãni· 
co 
V a= capacidade de troca catiônica por cada 100 g de argila 
x=pH 

A tabela será aplicada diretamente para a média ponderada dos 
primeiros 100 em de profundidade ou para a profundidade efetiva 
quando esta for inferior. 

No caso dos solos classificados como Areias é conveniente conside
rar os valores da capacidade de troca catiônica após correlação para a 
matéria orgânica. Isto poderá ser feito diminuindo 1,5 mE por cada 
1% de conteúdo de matéria orgânica. Esta recomendação é feita consi· 



derando que os solos assim classificados na área tropical apresentam, 
sob condições naturais, conteúdos de matéria orgânica comparativa
mente altos que, sob cultivo, se esgotam rapidamente ao ponto de 
terem que ser abandonados se, após um ou dois ciclos de culturas 
anuais, não são seguidos pela implantação de uma cultura permanente 
adaptada a essas condições. Desta maneira, a consideração pura e 
simples desses valores poderá induzir a atribuir a essas áreas uma 
capacidade que, na realidade, não é permanente. Contudo, em cada 
caso, um exame espedfico deste problema poderá melhor definir se 
este procedimento é ou não o mais correto. Estas mesmas considera
ções são válidas para o caso dos Solos Podzólicos. 

Os pesos adotados para a ponderação desta característica pedológi-
ca são os seguintes: 

igual ou menor a 2 miliequivalentes por cada 100 g de solo . . . 3 
entre 2 e 4 miliequivalentes . . . . . . . . . . . 5 
entre 4 e 8 miliequivalentes ................. 6 
entre 8 e 16 mil iequ ivalentes 8 
maior que 16 miliequivalentes . . 9 

E) Bases trocáveis 

Refere-se à soma dos íons ca++, Mg++, 1<+ e Na+, expressos em 
miliequivalentes por cada 100 g de solo. 

Do ponto de vista químico pode ser admitida como uma medida 
da fertilidade atual dos solos, pois é através do mecanismo de troca 
catiônica que se dá, em grande parte, a alimentação das plantas. A este 
respeito é conveniente lembrar que, embora citados apenas quatro 
cátions, na verdade, estão sujeitos a este processo outros elementos de 
não menos importância. 

Para estabelecer os diferentes graus de restrição imputáveis a este 
fator, tem-se admitido, arbitrariamente, que um valor de soma de 
bases trocáveis de 16mE/100 g de solo seria o mínimo admissível para 
um solo ser considerado como de grau de restrição 001, se esta clas
sificação dependesse apenas deste fator 

Como quase todos os perfis estão subdivididos em horizontes e 
suborizontes, cujas somas de bases trocáveis diferem entre si, obter
se-á, de preferência, a média ponderada em relação às suas correspon
dentes espessuras, e a observação limitar-se-á aos horizontes A e B ou 
aos primeiros 100 em de profundidade quando esta for superior 

Novamente os Regossolos, Vertissolos e Solos Aluviais constituirão 
exceções quando a profundidade efetiva abranger total ou parcialmen
te o horizonte C que, sob estas circunstâncias, será considerado. 

Lembre-se que os horizontes el<tremamente salinos e/ou alcalinos 
interrompem a profundidade efetiva e que, de modo geral, são, por 
assim dizer, casos especiais de riqueza de bases trocáveis. Por este 
motivo, dependendo da profundidade a que estes tipos de horizontes 
estejam presentes, reconhecem-se três situações que, com os respecti
vos pesos adotados na ponderação da característica em foco, são as 
seguintes: 

1. Solos sem horizonte extremamente salino e/ou alcalino ao longo de 
todo perfil 
Menos de 2 mE/1 00 g de solo 3 
De 2 a 4 mE/100 g de solo 5 
De 4 a 8 mE/100 g de solo 6 
De 8 a 16 mE/100 g de solo 8 
Mais de 16 mE/1 00 g de solo 9 

11. Solos com horizontes salino e/ou alcalino após os primeiros 
100 em de profundidade 
Menos de 2 mE/1 00 g de solo 1 
De 2 a 4 mE/100 g de solo 2 
De 4 a 8 mE/100 g de solo 3 
De 8 a 16mE/100 g de solo _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Mais de 16 mE/100 g de solo . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

111. Solos com horizontes salino e/ou alcalino nos primeiros 100 em 
de profundidade 

Menos de 2 mE/1 00 g de solo 1 
De 2 a 4 mE/100 g de solo 2 
De 4 a 8 mE/100 g de solo 3 
Mais de 8 mE/100 g de solo 5 

F) Profundidade efetiva 

Entende-se por profundidade efetiva a profundidade até onde as raí
zes das plantas podem atingir. 

Como é facilmente compreensível, nem sempre toda a profundida
de do solo pode ser considerada como efetiva. Na realidade esta deve
ria ser determinada em cada caso, porém considerando-se o tipo e a 
escala de trabalho a ser realizado, este rigor na exatidão é perfeitamen
te dispensável. 

Assim, em trabalhos de cunho regional, poder-se-á considerar co
mo tal a abrangida pelos horizontes A e B 

Este critério elimina sumariamente todo horizonte C No entanto, 
dadas as características de algumas unidades de mapeamentos dos 
estudos pedológicos básicos que são utilizados para a definição de 
capacidade de uso e alguns dos critérios empregados na sua elabora
ção, torna-se necessário tratar de forma especial alguns solos. 

Este é o caso, por exemplo, dos Aluviais, dos Regossolos, dos 
Vertissolos e dos Salino-Alcalinos. 

Nos primeiros, todos ou quase todos os horizontes C podem e 
devem ser considerados como componentes da profundidade efetiva. 

Já no caso dos Regossolos e Vertissolos, é mister uma aval i ação 
individualizada de cada perfil para definir se parte ou todo do C pode 
constituir a profundidade efetiva. 

Nos solos salinos e alcalinos, a profundidade efetiva considerar-se-á 
interrompida por qualquer horizonte com relação Na+/T l< 100 igual 
ou superior a 15 e/ou condutividade elétrica superior a 24 milimhos/ 
em. Da mesma maneira todo horizonte G lei totalmente desenvolvido 
também interrompe a profundidade sob consideração. 

Os pesos adotados para cada uma das situações possíveis são os 
seguintes: 

nula 
bolsões com afloramentos 
menos de 30 em 
31 a 60 em 
61 a90cm 
91a120cm 
mais de 120 em 

G) Tel<tura e estrutura do horizonte superficial 

o 
2 
3 
5 
6 
8 
9 

Praticamente todo o afirmado com respeito a textura e estrutura do 
horizonte B (vide 5.1.3.4 3- Condicionantes inerentes ao solo, ai ínea 
C) pode ser aplicado ao horizonte superficial. 

Naturalmente que, no caso especial de se apresentar um horizonte 
superficial orgânico, terá que se considerar se a tabela se ajusta ou não 
à situação específica e, em cada caso, adaptar-se-á a solução mais 
recomendável. 

Não se trata apenas de definir se o percentual de matéria orgânica 
é ou não suficiente para caracterizar um horizonte orgânico. Dever
se-ão considerar sua espessura e os possíveis efeitos das operações 
normais do preparo do solo sobre ela. É também relevante inferir a 
qualidade da mesma, porém as manchas sob estas condições em um 
mapeamento regional são tão pouco expressivas que qualquer preocu
pação adicional é preferível que seja canalizada a um exame do caso, 
pois as generalizações pouco contribuiriam para a análise do proble
ma. 

A tabela de pesos a ser considerada é também a utilizada para o 
horizonte B (Fig. 58). 

H) Matéria orgânica 

Considerar-se-á unicamente a percentagem do horizonte A 1 Quando 
estiver subdividido, determinar-se-á a média ponderada de seus com
ponentes. 

Normalmente este valor é calculado através dos percentuais de N 
ou C e faz parte dos resultados analíticos. A fim de evitar possíveis 
distorções com o emprego de um fator único, recomenda-se aplicar o 
critério seguinte: 
- quando a relação C/N for superior a 15, multiplicar o valor de N 
por 20; 
-quando a relação C/N estiver entre 9 e 15, multiplicar o valor de C 
por 1,72 ou o valor de N por 20, indiferentemente; e 
-quando a relação C/N for inferior a 9, multiplicar o valor de C por 
1,72 
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Caso estiver ausente o horizonte A 1 o critério será aplicado ao 
horizonte superficial presente. 

Os pesos adotados na ponderação desta característica são os 
seguintes: 

menos de 1% 5 
de 1 a 2% 6 
de 2 a 5% . . 8 
mais de 5% ............................... , ......... 9 
Em todos os casos em que a relação C/N for superior a 20 é 

conveniente diminuir os pesos citados em dois pontos. 

5.1.3.5- Conceituação das classes, subclasses e séries do sistema 

Observe-se que a sistemática proposta agrupa todas as resultantes-de
interação, antes consideradas como identidades indivisíveis de capaci
dade, em um sem-número de unidades que, individualmente, compor
tam os que apresentam igual capacidade de influência sobre a produ
ção e produtividade, quando submetidas ao mesmo sistema de mane
jo. 

Estas unidades são, por sua vez, agrupadas em séries que reúnem as 
que apresentam homogeneidade no que ao grau de restrição dos fato
res clima, relevo e solo diz respeito, independente das características 
físico-químico-morfológicas que interferem na determinação de sua 
capacidade. 

Similarmente, as séries são agrupadas em subclasses e estas em 
classes de acordo com o tipo geral e o grau da máxima restrição, 
respectivamente. 

Desta maneira, segundo os objetivos, recursos, tempo, dados e 
cartografia básica disponível, o estudo poderá ser realizado com maior 
ou menor profundidade. Obviamente, o grau de abstração de suas 
generalizações não será o mesmo e, co rrespondentemente, deverá ser 
aceito com maiores ou menores restrições. 

Nos parágrafos seguintes é oferecida a conceituação dos diferentes 
componentes do sistema, com exceção das unidades que por seu gran
de número de combinações teoricamente possíveis não são aqui in
cluídas. 

5.1.3.5.1 -Classe Plenater 

As resultantes-de-interação pertencentes a esta classe encontram-se, do 
ponto de vista climatológico, em áreas onde o atendimento efetivo da 
demanda hídrica atinge a mais de 85% do valor total, expresso o 
primeiro pela média geométrica de sua precipitação pluvial e de sua 
evapotranspiração real e o segundo por sua evapotranspiração poten
cial. Adicionalmente, contam com um período de crescimento vegeta
tivo ininterrupto de mais de 210 dias, considerando um tempo de 
recorrência de cinco anos. 

Normalmente, fazem parte de superffcies estruturais tabulares, ter
raços e patamares, embora também sejam comuns sobre superfícies de 
acumulação fluviais e lacustres e, ainda, sobre formas erosivas tabula
res e no topo de algumas formas convexas. 

Por definição, são planos com declividade sempre inferior a 5%. 
Pedologicamente apresentam algumas variações que são a base dos 

critérios usados para sua subdivisão em unidades. No entanto, pode-se 
caracterizá-los, em termos modais, da seguinte maneira: 
- não são salinos (condutividade elétrica sempre inferior a 4 mmhos/ 
em) nem alcalinos ao longo de todo o perfil; 
- têm boa capacidade de retenção de umidade com boa a moderada
mente boa drenagem refletindo-se nas cores de seus solos que são 
uniformes ou apenas mosqueados na parte inferior do perfil; 
- o horizonte iluvial, bem como a camada superficial, apresenta tex
turas médias e correspondentemente suas estruturas são granulares ou 
em blocos subangu lares; 
- tanto sua fertilidade atual como a potencial, considerando-se a 
soma de bases trocáveis e a capacidade total de troca catiônica como 
medida dessas características, são altas. Com efeito ambas são sempre 
superiores a 16 mE/1 00 g de solo. Contribui também para esta situa
ção o alto conteúdo de matéria orgânica que atinge níveis superiores a 
5% com relação carbono-nitrogênio inferior a 20; e 
- por outro lado, a profundidade efetiva é, freqüentemente, superior 
a 120 em, contribuindo ainda mais com a fertilidade natural, princi
palmente por sua influência na capacidade de retenção de umidade. 

As variações em torno da descrição moda! que, como já afirmado, 
caracterizam as diferentes unidades, incluem: período de crescimento 
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vegetativo reduzido até 180 dias; condutividade elétrica de até 
8 mmhos/cm; drenagem acentuada; texturas moderadamente pesadas 
ou moderadamente leves e suas correspondentes estruturas; capacida
de de troca e soma de bases de até 12 mE/100g de solo, matéria 
orgânica superior a 1 %; e profundidade efetiva não inferior a 60 em. 

A) Subclasses na Classe Plenater 

Por definição, as subclasses agrupam, dentro de uma classe, todos os 
elementos de interação que apresentam o mesmo tipo geral de fator 
condicionante dominante. 

Por outro lado, a Classe Plenater, também por definição, exclui as 
restrições que são suficientemente significativas a ponto de poderem 
ser reconhecidas subclasses. Conseqüentemente, não existem agrupa
mentos diferenciados a este nível. 

B) Séries na Classe Plenater 

Sendo série uma categoria onde todos os três tipos gerais de condicio
nantes são homogêneos, e sendo exclufda na Classe Plenater qualquer 
diferenciação ao nível de subclasse, só é possível a existência de uma 
série onde todos os seus tipos gerais de fatores condicionantes se 
apresentam em um nfvel praticamente não restritivo. Esta série toma a 
denominação de 111 e corresponde, em sua definição, ao conceito 
central de sua classe. 

5.1.3. 5.2 - Classe Lavoter 

Climatologicamente, apresenta-se em áreas onde a média geométrica 
da precipitação pluvial e da evapotranspiração real representa não 
menos de 70% de sua correspondente evapotranspiração potencial e, 
adicionalmente, conta com um período de crescimento vegetativo 
ininterrupto de pelo menos 180 dias, com um tempo de recorrência 
de 5 anos. 

Normalmente faz parte do mesmo tipo de unidades geomorfológi
cas da classe anterior, porém com declividades de até 15% e, conse
qüentemente, plenamente mecanizável. 

Como em todas as outras classes, suas resultantes-de-interação 
apresentam variações pedológicas, porém sempre com expressão mé
dia de suas características físicas, químicas e morfológicas dentro da 
amplitude de variação admissivel para a classe. Isto é, índice pedológi
co entre 7 ,O e 8,5. 

No entanto, em seu conceito central, seus solos podem ser caracte
rizados assim: apresentam ligeira ou nenhuma salinidade; são modera
damente ou bem drenados; com combinações de texturas moderada
mente leves a moderadamente pesadas com estrutura granular, grumo
sa e em blocos angulares e subangulares; por outro lado, o conteúdo 
de bases trocáveis bem como sua capacidade total de troca catiônica 
são superiores a 12 mE/1 00 g de solo, sendo ainda considerados de 
boa fertilidade, mesmo situando-se na parte inferior dessa faixa; são 
também moderadamente profundos a profundos, com mais de 90 em 
de profundidade efetiva; e seu conteúdo de matéria orgânica é supe
rior a 2%. 

O conceito central acima descrito, como já manifestado, comporta 
variações que, dentro das diferentes combinações dos tipos gerais de 
limitação (clima, relevo, solo), isto é, dentro de cada série, servem de 
critério para a identificação das unidades. Estas variações incluem: 
perfodo de crescimento vegetativo reduzido até 150 dias; salinidade 
moderada; drenagem acentuada; texturas de moderadamente leves a 
moderadamente pesadas (e até pesadas no horizonte "B"), combina
das com estruturas que vão de granular até co lunar moderada; capaci
dade de troca catiônica e soma de bases reduzidas até 8 mE/100 g de 
solo; profundidade efetiva de até 60 em e matéria orgânica inferior a 
1%. 

Ocasionalmente podem registrar-se valores inferiores aos anotados, 
porém são aceitos com muita reserva e, naturalmente, quando com
pensados por outras caracterfsticas que possibilitem o comportamento 
médio adequado à classe. 

A) Subclasses na Classe Lavoter 

Respeitados os limites impostos para a conceituação da classe, é pos
sfvel diferenciar nas resultantes-de-interação da Classe Lavoter três 
agrupamentos ao nfvel de subclasse, segundo o tipo geral de fator 



condicionante dominante: Lavoter-por-Ciima, Lavoter-por-Relevo, La
voter-por-Solo. 

~ oportuno lembrar que no caso de existirem dois tipos gerais 
dominantes ou mesmo quando não há dominância entre os três tipos 
aceitos, isto é, eles limitam a capacidade com igual intensidade, respei
tar-se-á a ordem de prioridade clima, relevo, solo para a definição 
sistemática ao nível hierárquico sob análise. 

A Subclasse Lavoter-por-Ciima engloba todos os componentes da 
classe que apresentam índice agroclimático superior a 70 e inferior a 
85, independente das condições de relevo e solo. 

A Subclasse Lavoter-por-Relevo engloba todos os componentes de 
classe que apresentam relevo com declividade superior a 5% e, natural
mente, inferior a 15%, independente de suas condições de solo e 
clima. 

Estes componentes são comuns sobre superffcies estruturais e so
bre o topo das formas erosivas tabulares e convexas. Já nas formas 
erosivas agudas são praticamente inexistentes. São, obviamente, me
nos freqüentes sobre as formas fluviais e lacustres, bem como nas 
vertentes das convexas, pois as primeiras tendem a apresentar relevo 
mais plano que o exigido pela definição de subclasse, acontecendo o 
contrário com as segundas. 

Embora ocupando a faixa superior de relevo de sua classe, são 
plenamente mecanizáveis; demandando cuidados apenas na orientação 
de seus sulcos e/ou faixas de cultivo. 

Normalmente são de boa capacidade de produção, especialmente 
os classificáveis nas séries não limitadas por fatores pedológicos, caso 
em que quase se equivalem aos componentes da Classe Plenater. 

Finalmente, a Subclasse Lavoter-por-Solo agrupa os componentes 
que, além de apresentarem índice agroclimático superior a 85 e relevo 
com declividade inferior a 5%, isto é, não classificáveis nas subclasses 
anteriormente mencionadas, têm características físicas, químicas e 
morfológicas, pedologicamente falando, tais que, quando ponderadas 
segundo a metodologia já explicitada, apresentam média geométrica 
superior a 7,0 e inferior a 8,5, denotando, com isto, possuir limitações 
simples, facilmente superáveis ou contornáveis. 

B) Séries na Classe Lavoter 

Por definicão série é o conjunto que além de apresentar a homogenei
dade exigi.da 'por suas respectivas classes e subclasses se mostra tam
bém homogêneo no que concerne ao grau de restrição de seus três 
tipos gerais Desta maneira, são possíveis sete séries na Classe Lavoter, 
pertencendo quatro delas à Subclasse Lavoter-por-Ciima, duas à Lavo
ter-por-Relevo e uma à Lavoter-por-Solo, segundo a relação constante 
da Tabela 5.VIII 

Por clima 

211 
212 
221 
222 

TABELA5VIII 
Séries na Classe Lavoter 

Subclasses 

Por relevo 

121 
122 

Por solo 

112 

Tanto a Série 211 como a 212 apresentam em comum, além do 
clima que caracteriza sua subclasse, relevo com declividades inferiores 
a 5% Diferenciam-se, porém, pelos seus solos: índice pedológico supe
rior a 8,5 na primeira e entre 7,0 e 8,5 na segunda. 

Já as Séries 221 e 222, também da mesma subclasse, diferem das 
duas anteriores por apresentarem um relevo mais limitativo, embora 
ainda bom, de forma que as declividades se encontram dentro dos 
limites da classe. Também neste caso a diferença entre estas duas 
séries é dada pelo solo que tem grau de restrição 001 na primeira e 
002 na segunda. 

Os componentes da Série 121 são classificados nesta classe apenas 
por apresentarem declividades entre 5 e 15%, pois agrupam resultan
tes-de-interação excelentes, tanto do ponto de vista climático como 
do pedológico, 

Já a Série 122 que apresenta componentes com clima ótimo está 
limitada, tanto pedologicamente como do ponto de vista do relevo, no 
grau próprio da classe. 

Finalmente, são classificáveis na Série 112 todas as resultantes da 
Classe Lavoter que não foram enquadrados na Plenater apenas porque 
o solo de suas resultantes-de-interação apresenta restrições de segunda 
grandeza. 

5.1.3.5.3- Classe Agriter 

Climatologicamente encontra-se em áreas onde a média geométrica da 
precipitação pluviométrica e da evapotranspiração real representa não 
menos de 55% de sua correspondente evapotranspiração potencial e, 
adicionalmente, conta com um período de crescimento vegetativo 
ininterrupto de pelo menos 150 dias, considerando-se um tempo de 
rflcorrência de 5 anos. 

Do ponto de vista geomorfológico pode fazer parte de todas as 
formas estruturais, das unidades tabulares e convexas, das formas ero
sivas e dos terraços fluviais ou lacustres das formas de acumulação, 
porém em todos os casos quando as declividades forem inferiores a 
25% Assim sendo, a classe é ainda mecanizável embora nos casos 
extremos as máquinas trabalhem com certa dificuldade 

Pedologicamente, as resultantes-de-interação da Classe Agriter têm 
características físico-químico-morfológicas tais que a média geométri
ca de seus pesos, de acordo com a metodologia proposta, seja superior 
a 5,5. 

Seus solos são, conseqLientemente, variados. Em termos de concei
tuação modal podem ser descritos da maneira seguinte: não salinos a 
moderadamente salinos, condutividade elétrica de até 8 milimhos/cm; 
drenagem de ligeiramente lenta a acentuadamente rápida; textura de 
moderadamente leve até pesada, combinada com estrutura em blocos, 
prismática ou co lunar moderada e granular; apresentam capacidade de 
troca catiônica, bem como soma de bases trocáveis, superior a 8 milie
quivalentes por cada 100 g de solo, denotando, com isto, regular a boa 
fertilidade potencial e atual; são moderadamente profundos a profun
dos; conteúdos de matéria orgânica normalmente superiores a 1%. 

Variações, para menos, dos valores acima descritos podem ser acei
tas desde que devidamente compensadas, de forma a manter a capaci
dade dentro dos I imites estabelecidos para a classe 

A) Subclasses na Classe Agriter 

Reconhecem-se três subclasses: Agriter-por-Ciima, Agriter-por-Relevo 
e Agriter-por-Solo. 

A primeira inclui todas as resultantes-{je-interação da classe que 
apresentam índice agroclimático superior a 55 e inferior a 70%, inde
pendente de suas condições de relevo e de solo. Desta maneira, abran
ge também todos os componentes com limitações geomorfológicas e 
pedológicas com grau equivalente ao índice agroclimático citado, que, 
conseqLientemente, poderiam também ser classificados nas outras duas 
subclasses, mas que, respeitando a prioridade metodológica, são aqui 
incluídos. 

A Subclasse Agriter-por-Relevo agrupa os componentes que, apre
sentando índice agroclimático superior a 70, e por isto não incluídos 
na anterior, têm relevo caracterizado por declividades entre 15 e 25%, 
independente de suas condições pedológicas 

A Subclasse Agriter-por-Solo está constituída pelas resultantes-{je
interação que não sendo classificáveis nas subclasses anteriores, por 
apresentarem índices agroclimáticos superiores a 70% e/ou declividade 
inferior a 15%, apresentam índice pedológico não menor que 5,5. 

B) Séries na Classe Agriter 

A combinação dos três tipos gerais de fatores condicionantes: clima, 
relevo e solo, com seus respectivos graus de restrição possíveis a este 
nível, determina a ocorrência das 19 séries relacionadas na Tabela 
5 I)( 

Destas séries, nove pertencem à primeira sub classe (clima), seis à 
segunda {relevo) e quatro à terceira {solo) 

Por outro lado, a mesma tabela mostra que a este nível do sistema 
JS componentes podem ainda ser agrupados em conjunto que guar
dam homogeneidade no que diz respeito ao grau de restrição e tipo de 
dois dos três fatores condicionantes gerais. 

Assim, as Séries 311, 312 e 313 da Subclasse Agriter-por-Ciima 
apresentam em comum, além do índice agroclimático superior a 55%, 
solos com relevo praticamente plano, com O a 5% de declividade. 
Diferenciam-se, porém, porque seus índices pedológicos refletem con-
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Por clima 

311 
312 
313 
321 
322 
323 
331 
332 
333 

TABELAS IX 
Séries na Classe Agriter 

Subclasses 

Por relevo 

131 
132 
133 
231 
232 
233 

Por solo 

113 
123 

213 
223 

dições restritivas de graus 001, 002 e 003 que, em última instância, 
determinam capacidades diferenciadas para seus componentes. De for
ma similar, as Séries 321, 322 e 323 que também são climatológica e 
geomorfologicamente equivalentes diferenciam-se entre si pelo grau de 
limitações pedológicas refletidas por seus índices que respectivamente 
são maiores que 8,5, entre 7,0 e 8,5 e inferiores a 7,0. 

O terceiro grupo da Subclasse Agriter-por-Ciima, Séries 331, 332 e 
333, comporta o mesmo raciocínio, diferindo apenas pela declividade 
de seus componentes que, neste caso, vai de 15 a 25%. 

Já o grupo das Séries 131, 132 e 133 da Subclasse Agriter-por
Relevo se mostra homogêneo não só com respeito ao grau de restrição 
geomorfológica que é característica da subclasse, como também do 
índice agroclimático que é sempre superior a 85. Diferem, no entanto, 
sob o aspecto pedológico, pois as médias geométricas dos pesos atri
buídos a suas caracterfsticas físico.qufmico-morfológicas vão de 5,5 a 
10,0 havendo, assim, capacidade diferenciada, também neste caso. 

A mesma situação é representada pelas Séries 231, 232 e 233, 
porém, neste caso, a demanda hfdrica ideal, expressa pela evapotrans
piração potencial, está satisfeita entre 70 e 85% do seu valor total. 

A Subclasse Agriter-por-solo que, como já mencionado, abrange os 
componentes não classificáveis nas outras subclasses, e que apresen
tam índices pedológicos de 5,5 e 7,0, tem dois grupos- 113, 123 e 
213, 223- diferenciados pelo clima ótimo no primeiro e ligeiramente 
limitado no segundo. Entre as séries de cada grupo, porém, é o relevo 
que varia, sendo plano nas mencionadas em primeiro lugar e com 
declividades de 5 a 15% nas segundas. 

5.1.3.5.4- Classe Mesater 

Do ponto de vista climático, os componentes desta classe se encon
tram em áreas onde a média geométrica da precipitação pluviométrica 
e da evapotranspiração real representa não menos de 40% do valor de 
sua correspondente evapotranspiração potencial, e, adicionalmente, 
contam com um perlodo de crescimento vegetativo de pelo menos 120 
dias, considerando um tempo de recorrência de 5 anos. 

Geomorfologicamente, fazem parte das unidades tabular, terraço e 
patamar das formas estruturais e das tabulares, convexa e aguda das 
formas erosivas, porém restritas aos lugares onde a declividade é infe
rior a 40%. 

Suas características pedológicas são de tal natureza que seu corres
pondente fndice, obtido segundo os critérios estabelecidos na metodo
logia, é igual ou superior a 4,0. 

Modalmente, seus atributos físicos, qufmicos e morfológicos va
riam na amplitude seguinte: não a acentuadamente salinos; drenagem 
de acentuadamente lenta a acentuadamente rápida; todas as texturas 
com exceção das muito leves e praticamente todas as estruturas; tanto 
a capacidade de troca catiônica como a soma de bases trocáveis supe
rior a 4 miliequivalentes por cada 100g de solo e profundidade efetiva 
não inferior a 30 em. 

A) Subclasses na Classe Mesater 

Como todas as outras classes, esta também admite três subclasses, 
segundo o tipo geral de fator condicionante presente. 

A Subclasse Mesater-por-Ciima abrange a parte cujo lndice agrocli
mático é superior a 40 e inferior a 55% independente de suas condi
ções de relevo e solo. 
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A Subclasse Mesater-por-Relevo inclui os componentes que apre
sentando índice agrocl imático superior a 55 apresentam declividade 
de 25 a 40%, independente de suas condições pedológicas. Note-se 
que, desta maneira, não são mecanizáveis embora ainda possa ser pos
sível, neles, o uso de tração animal. 

A Subclasse Mesater-por-Solo está integrada pelas resultantes que 
não sendo classificáveis nas subclasses anteriores têm lndices pedológi
cos de 4,0 a 5,5, mostrando, assim, que seus solos apresentam caracte
rfsticas que limitam fortemente sua capacidade. Esta limitação, po
rém, não é imputável a suas condições climáticas e/ou geomorfológi
cas. 

B) Séries na Classe Mesater 

A Tabela 5.X mostra as 37 séries da classe, distribuídas segundo suas 
respectivas subclasses. 

As séries 411,412,413 e 414, que perfazem o primeiro grupo da 
Mesater-por-Ciima, apresentam em comum, além do clima que carac
teriza a subclasse, seu relevo que é plano (O a 5%). A qualidade do 
solo, porém, que na 411 é excelente, torna-se fortemente limitativa na 
414, passando por situações intermediárias na 412 e 413. Esta varia
ção é refletida pelos índices pedológicos que vão de 4,0 a 8,5. 

As Séries 421, 422, 423 e 424, podem, do ponto de vista climático 
e pedológico, ser definidas nos mesmos termos que as anteriores,_pois 
ocupam posição equivalente. No entanto, neste caso, o relevo nao se 
apresenta plano, atingindo declividades de até 15% com limitações à 
mecanização que embora simples estão um grau acima das correspon
dentes às séries mencionadas anteriormente. 

Por clima 

411 
412 
413 
414 
421 
422 
423 
424 
431 
432 
433 
434 
441 
442 
443 
444 

TABELAS X 
Séries na Classe Mesater 

Subclasses 

Por relevo 

141 
142 
143 
144 
241 
242 
243 
244 
341 
342 
343 
344 

Por solo 

114 
124 
134 

214 
224 
234 

314 
324 
334 

De maneira semelhante se comportam os últimos dois grupos da 
subclasse em consideração, porém com diferenças no relevo, chegan
do, no caso dos componentes do último grupo, a limitar totalmente a 
mecanização das operações. A este respeito, salienta·se que estas séries 
não são classificadas oa subclasse seguinte, apenas por critérios meto
dológicos. 

Com efeito, todas as séries da Mesater-por-R elevo estão fortemente 
limitadas pela declividade, de tal forma que sua mecanização é pratica
mente impossível. Por outro lado, dentro de cada grupo de séries 
desta subclasse há uniformidade climática, sendo este fator ótimo no 
primeiro, ligeiramente limitativo no segundo e moderadamente no 
terceiro. As condições pedológicas, porém, diferem de série a série, 
dentro de cada grupo, indo de ótimas nas primeiras a fortemente 
limitantes nas últimas (graus de restrição 001, 002, 003 e 004 respec
tivamente). 

Por último, as séries da Mesater-por-8olo dividem-se em três grupos 
de forma tal que dentro de cada um deles as condições de clima e de 
solos são constantes, variando apenas o grau de limitação atribuível ao 
relevo. I ntergrupalmente, porém, existem diferenças no que diz respei
to ao clima de seus componentes refletidas por seus índices que são 
maiores que 85, de 70 a 85 e menor que 70, respectivamente. 



5.1.3.5.5- Classe Agroster 

Os componentes desta classe se encontram sob clima onde a relação 
percentual entre o atendimento efetivo, expresso pela média geométri
ca entre a precipitação pluvial e a evapotranspiração real da demanda 
hldrica ideal, expressa pela evapotranspiração potencial, é, pelo me
nos, de 25% e, adicionalmente, contam com um peri'odo de cresci
mento vegetativo ininterrupto de, no mlnimo, 90 dias, considerando 
um tempo de recorrência de 5 anos. 

Geomorfologicamente fazem parte das mesmas unidades da classe 
anterior, porém com declividades de até 55%, além das planícies inun
dáveis, desde que respeitados o condicionamento do período vegetati
vo. 

O (ndice pedológico de seus componentes é igual ou superior a 2,5 
e, assim, inclui uma ampla variedade de solos que apresentam, modal
rnente, as caracterlsticas seguintes: condutividade elétrica de até 16 
milimhos/cm, podendo, desta maneira, ser até fortemente salinos; dre
nagem de acentuadamente lenta a fortemente rápida; qualquer textur<J 
ou estrutura, devendo, porém, ser feitas restrições à maciça e à lami
nar; capacidade total de troca catiônica, soma de bases trocáveis e 
conteúdo de matéria orgânica praticamente não restritivos, e pratica
mente qualquer profundidade, desde que esta não possa ser definida 
como nula ou como de bolsões com afloramentos freqüentes. 

A) Subclasses na Classe Agroster 

De acordo com a natureza do tipo geral de fatores condicionantes 
mais restritivos são diferenciadas três subclasses: Agroster-por-Ciima, 
Agroster-por-Relevo e Agroster-por-Solo. 

Na primeira são incluídas todas as resultantes-de-interação cujo 
índice agroclimático é superior a 25% porém inferior a 40% indepen
dente de suas condições de relevo e solo. Assim sendo, encontram-se 
em áreas onde, no melhor dos casos, são atendidos menos de 40% das 
necessidades de umidade considerada ideal, representada pelo seu cor
respondente valor de evapotranspiração potencial. 

A Subclasse Agroster-por-Relevo envolve todos os componentes 
não classificáveis na anterior que apresentam declividade entre 40 e 
50%. Conseqüentemente, todas suas resultantes-de-interação não são 
mecanizáveis 

A Subclasse Agroster-por.Solo agrupa as resultantes que tendo 
(ndice agroclimático superior a 40% e declividades inferiores a 40% 
apresentam (ndice pedológico entre 2,5 e 4,0 denotando com isto que 
seus solos têm caracter(sticas fortemente limitativas 

B) Séries na Classe Agroster 

Do total das séries desta classe, 25 pertencem à Subclasse Agroster-por
Ciima, 20 à Agroster-por-Relevo e 16 à Agroster-por.Solo, conforme a 
Tabela 5.XI 

As correspondentes à primeira poderiam ainda ser sistematizadas 
em cinco grupos homogêneos no que diz respeito ao relevo além, 
naturalmente, do clima que é característico da subclasse. 

No primeiro grupo, nas Séries 511, 512, 513, 514 e 515 a declivi
dade é inferior a 5%, denotando, com isto, que seus relevos têm 
caracterfsticas bem próximas das consideradas ideais. No entanto, do 
ponto de vista do solo, há diferenças entre as séries do mesmo grupo 
A primeira, 511, tem grau de restrição 001 de tal maneira que, não 
fosse a muito forte restrição que impõe seu clima, suas resultantes 
seriam classificáveis na Classe Plenater. Já a última, 515, apresenta 
solo muito fortemente limitativo, expresso por seu índice pedológico 
que se situa entre 2,5 e 4,0. 

O segundo grupo de séries (521, 522, 523, 524 e 525) abrange 
componentes que contam com relevo menos favorável em relação ao 
do grupo anterior (grau de restrição 002), porém são equivalentes nos 
outros aspectos. 

Iguais considerações podem ser tecidas em torno dos outros grupos 
quando relacionados com seus anteriores, pois seus percentuais de 
declividade vão crescendo até atingir no último (Séries 551, 552, 553, 
554 e 555) valores de 40 a 55% mostrando que seus componentes 
estão fortemente limitados pelas características de seus relevos. 

Note-se que todas as últimas séries de cada grupo poderiam, tam
bém, ser classificadas na subclasse por solo. Não o são, apenas, por 
critérios metodológicos que estabelecem a ordem de prioridade clima, 
relevo, solo. 

TABELA 5 XI 
Séries na Classe Agroster 

Subclasses 

Por clima Por relevo Por solo 

511 151 115 
512 152 125 
513 153 135 
514 154 145 
515 155 
521 251 215 
522 252 225 
523 253 235 
524 254 245 
525 255 
531 351 315 
532 352 325 
533 353 335 
534 354 345 
535 355 
541 451 415 
542 452 425 
543 453 435 
544 454 445 
545 455 
551 
552 
553 
554 
555 

As séries da Subclasse Agroster-por-Relevo, segundo bloco da tabe
la já mencionada, apresentam-se, sem exceção, muito fortemente limi
tadas pela declividade (de 40 a 55%) 

Como no caso das séries da subclasse anterior, estas podem ser 
catalogadas em quatro grupos de cinco séries cada e comportam racio
cínio similar ao desenvolvido para a subclasse anterior. 

Finalmente os componentes da última subclasse estão muito forte
mente limitados pela qualidade de seus solos (a Série 555 não é aqui 
classificada por restrições metodológicas, como já explicado), varian
do ora nos aspectos geomorfológicos ora nos climatológicos segundo 
se comparem os grupos entre si ou as séries dentro de cada grupo 

5.1.3.5.6- Classe Silvater 

Os componentes desta classe se apresentam em praticamente qualquer 
tipo de clima, com exceção daqueles onde a média geométrica da 
precipitação pluviométrica e da evapotranspiração real representa me
nos de 10% de sua correspondente evapotranspiração potencial e/ou 
contam com período de crescimento vegetativo continuo inferior a 80 
dias por ano, com tempo de recorrência de 5 anos 

Geomorfologicamente se excluem, apenas, as áreas onde a declivi
dade é superior a 70%, as planícies marinhas e as dunas de modo geral 

Seu índice pedológico chega até 1 ,O ficando excluídos, apenas, os 
solos muito fortemente salinos, com mais de 20 milimhos/cm de con
dutividade elétrica no seu extrato de saturação e os que apresentam 
drenagem extremamente lenta Todas as outras caracter(sticas são, 
praticamente, não restritivas para as resultantes-de-interação serem 
classificadas nesta classe. 

A) Subclasses na Classe Silvater 

A Subclasse Silvater-por-Ciima é constituída pelas resultantes cuja de
manda ideal de umidade, representada por sua evapotranspiração po
tencial, é satisfeita apenas em 10 a 25%, consubstanciando, deste 
modo, condições agroclimáticas extremamente limitativas, dificilmen
te detectáveis no Brasil 

A Silvater-por-Relevo abrange as que, não sendo classificáveis na 
subclasse anterior, têm declividades entre 55 e 70%, independente das 
condições pedológicas. 

Por seu lado, a Silvater-por-Solo inclui as resultantes que, apresen
tando índice agroclimático superior a 25 e relevo com declividade 
inferior a 55% conseqüentemente não sendo classificáveis nas subclas
ses anteriores, têm índice pedológico inferior a 2,5 e, naturalmente, 
superior a 1 ,0. 
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Bl Séries na Classe Silvater 

Respeitadas as condicionantes dos níveis superiores, as séries represen
tam as diferentes combinações posslveis dos graus e tipos de limitação 
próprios a cada subclasse. Estas séries estão relacionadas na Tabela 
S. XII. 

TABELA5XII 
Séries na Classe Silvater 

Subclasses 

Por clima Por relevo Por solo 

611 161 116 
612 162 126 
613 163 136 
614 164 146 
615 165 156 
616 166 

621 261 216 
622 262 226 
623 263 236 
624 264 246 
625 265 256 
626 266 

631 361 316 
632 362 326 
633 363 336 
634 364 346 
635 365 356 
636 366 

641 461 416 
642 462 426 
643 463 436 
644 464 446 
645 465 456 
646 466 

651 561 516 
652 562 526 
653 563 536 
654 564 546 
655 565 556 
656 566 

661 
662 
663 
664 
665 
666 

A totalidade das séries correspondentes à primeira é praticamente 
impossfvel no Brasil, dadas as condições que lhe são peculiares 

As correspondentes à segunda subclasse podem ser sistematizadas, 
como acontece nas outras classes, em cinco grupos de seis componen
tes cada que, além da declividade própria à subclasse, apresentam 
índices agroclimáticos homogêneos. Dentro de cada grupo, porém, di
ferenciam-se pelos solos que apresentam graus de limitação que vão de 
001 a 006. 

Desta maneira, a 161 abrange a parte das resultantes-de-interação 
que apresenta solos de ótima qual idade que, conseqüentemente, estão 
classificados nesta classe apenas por causa de sua declividade. Em 
contraposição, a 166 abrange as resultantes cujo solo é fortemente 
limitativo, de tal forma que sua classificação é devida tanto a essa 
condição como a declividade. Naturalmente, as séries intermediárias 
apresentam também situações intermediárias no que diz respeito a seu 
índice pedológico. 

Similarmente, os componentes da 561 apresentam solo ótimo, da 
mesma maneira que os da 161 diferem, porém, por causa de seu clima 
extremamente desfavorável. Situações intermediárias são encontradas 
nas Séries 562, 563, 564, 565. 

Generalizações semelhantes podem ser feitas com respeito às séries 
da Subclasse Silvater-por-Solo. Todos os seus componentes estão, ob
viamente, limitados por características pedológicas O clima, porém, 
transita de ótimo e extremamente limitativo, e segundo suas resultan
tes passa do primeiro ao sexto grupo. 

Por outro lado, de grupo para grupo, permanecem constantes as 
condições de clima, mudando entre as séries de cada grupo as condi
ções de rei evo. 
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5.1.3.5. 7 -Classe Silvester 

Climatologicamente pode se apresentar sob, praticamente, qualquer 
tipo de clima, incluindo a faixa onde a média da precipitação pluvial 
com a evapotranspiração real representa menos de 10% de sua corres
pondente evapotranspiração potencial e as áreas onde o período de 
crescimento vegetativo é inferior a 80 dias, com tempo de recorrência 
de 5 anos. 

Da mesma maneira, do ponto de vista geomorfológico, a amplitude 
das unidades e declividades sob as que podem apresentar-se é muito 
grande, embora sejam típicas as formas agudas com declividades supe
riores a 70%, quando fazem parte de uma subclasse especial, como 
ver-se-á posteriormente. 

Também, pedologicamente, as características físico-químico-mor
fológicas são as mais variadas, de forma que seu correspondente lndice 
pode ocupar qualquer lugar da amplitude de variação estabelecida 
metodologicamente, embora esta afirmativa seja meramente concei
tual, pois, na prática, são extremamente improváveis solos de ótima 
qualidade sob, digamos, climas e relevos extremamente limitativos. 

Al Subclasses na Classe Silvester 

Como em todas as outras classes, exceto a Plenater, também nesta são 
reconhecidas três subclasses, Silvester-por-Ciima, Silvester-por-Relevo 
e Silvester-por-Solo. 

Pertencem à primeira todas as resultantes-de-interação que, inde
pendente de suas condições de relevo e solos, apresentem índice agro
climático inferior a 10, e/ou período de crescimento vegetativo infe
rior a 80 dias (grau de limitação 700). 

A subclasse mencionada em segundo lugar abrange as resultantes 
com mais de 70% de declividade (grau de restrição 070) com exceção 
daquelas que atendendo também à definição da subclasse anterior são, 
por este· motivo, respeitando a prioridade estabelecida na metodolo
gia, nela classificadas. 

A terceira subclasse, Silvester-por-Solo, está constituída pelas re
sultantes com média geométrica das oito características pedológicas 
inferior a 1,0. 

Não são incluídas nesta última subclasse, mesmo quando satisfeitas 
as condições mencionadas, as resultantes que apresentam relevo com 
mais de 70% de declividade, quando são incluídas na anterior, e/ou 
índice agroclimático inferior a 10%, quando são classificadas na Silves
ter-por-Clima. 

B) Séries na Classe Silvester 

As séries possíveis nesta classe, distribuídas de acordo com a classe 
a que pertencem, estão incluídas na Tabela 5.XIII. 

As correspondentes à Subclasse Silvester-por-Ciima são imprová
veis no âmbito do territórip nacional. 

As séries da Silvester-pÕr-Relevo podem, ainda, ser sistematizadas 
em seis grupos, de acordo com sua homogeneidade climatológica, 
comportando análise semelhante à realizada para as outras classes, 
guardando, naturalmente, suas diferenças no grau das limitações que 
apresentam. 

Da mesma maneira, os componentes da Subclasse Silvester-por
Solo podem ser agrupados também em seis grupos que comportam a 
análise semelhante à das outras subclasses. 

5.1.4- LEVANTAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DA CAPACIDADE 
DE USO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 

A Folha SE.21 Corumbá, compreendida entre os paralelos 16°00' e 
20°00' latitude Sul e os meridianos 54°00' e 60°00' de longitude 
WGr., abrange parte dos Estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do 
Sul numa extensão de 193.960 km2

• 

Identificaram-se 6 classes, 11 subclasses, 50 séries e 120 unidades 
do sistema. A nfvel dos estudos realizados, escala 1 :1.000.000, apenas 
a Classe Plenater, que por definição exclui limitações significativas ao 
uso agrícola, não foi reconhecida. 

~ uma área complexa, bastante diversificada quanto aos aspectos 
fisionômicos, geomorfológicos e pedológicos, considerados básicos pa
ra o estudo da Capacidade de Uso dos Recursos Naturais. 

Os parâmetros climáticos como temperatura, precipitação pluvio
métrica e evapotranspiração não apresentam grande variação. A tem
peratura média anual vai desde os 23°C até 25°C, A precipitação 



TABELA 5 XIII 
Séries na Classe Silvester 

Subclasses 

Por clima Por relevo Por solo 

711 171 117 
712 172 127 
713 173 137 
714 174 147 
715 175 157 
716 176 167 
717 177 

721 271 217 
722 272 227 
723 273 237 
724 274 247 
725 275 257 
726 276 267 
727 277 

731 371 317 
732 372 327 
733 373 337 
734 374 347 
735 375 357 
736 376 367 
737 377 
741 471 417 
742 472 427 
743 473 437 
744 474 447 
745 475 457 
746 476 467 
747 477 

751 571 517 
752 572 527 
753 573 537 
754 574 547 
755 575 557 
756 576 567 
757 577 

761 671 617 
762 672 627 
763 673 637 
764 674 647 
765 675 657 
766 676 667 
767 677 

771 
772 
773 
774 
775 
776 
777 

pluviométrica média anual varia de 950 mm em Cáceres até 1 050 mm 
em linha N-S, quase reta, pela região central do Pantanal Mato-Gros
sense. A evapotranspiração potencial média anual assim como a real 
variam de acordo com as temperaturas e precipitações de cada área. 
Assim o índice agroclimático ou relação entre a média da precipitação 
pluviométrica e a correspondente evapotranspiração real com a evapo
transpiração potencial, na região estudada, varia desde 60% até 92%, 
podendo-se assim afirmar que na área estudada não há regiões secas 
propriamente ditas desde que, no pior dos casos, 60% da demanda 
ideal estão atendidos 

Do ponto de vista geomorfológico no leste da Folha predominam 
formas dissecadas em litologias sedimentares nos Planaltos dos Guima
rães e Maracaju-Campo Grande e que fazem parte da borda ocidental 
da Bacia Sedimentar do Paraná. Para oeste dominando a maior parte 
da Folha salienta-se uma vasta área deprimida, caracterizada por depó
sitos detrfticos quaternários, de espessura variando de 150 a 500 m, 
sujeitos a inundações periódicas, e que constituem as Planícies e 
Pantanais Mato-Grossenses 

Com relação aos desníveis, foram identificados todos os graus de 
limitação estabelecidos metodologicamente; desde as áreas plenamen
te mecanizáveis, de O a 5% de declividade, até aquelas onde os declives 
muito fortes, maiores que 70% restringem a capacidade natural à re
serva de vida silvestre. 

Também os solos apresentam-se bastante diversificados, ocorrendo 
quase todos os grandes grupos, embora não tenha sido mapeado, em 
toda a Folha, nenhum caso em que eles fossem isentos de qualquer 
restrição. Ocorrem desde os solos muito argilosos até os arenosos, os 
muito rasos até os muito profundos, desde os salinos até os alcalinos 
(vide 3 - Pedologia) Essa variação pedológica petmitiu à Divisão de 
Uso Potencial da Terra, baseada na ponderação das oito características 
anunciadas na metodologia (vide 5.1 3 4 3- Condicionantes inerentes 
ao solo), avaliar os solos em quatro graus de restrição: 002,003,004 e 
005, onde o grau de restrição 004 é o dominante. 

Para cada um desses graus foram determinadas as características 
pedológicas mais restritivas ao uso dos solos, as quais em conjunto 
com os três digitas designativos da série formam as unidades de ma
peamento. 

5. 1.4 1 - Classe Lavo ter 

Concentra-se a NE e a SE da Folha nas partes mais altas e não inundá
veis. Não apresenta impedimentos quanto a fatores climáticos, pois a 
demanda hídrica ideal para a vida das plantas está sempre disponível 
em pelo menos 70% de seu total 

Por outro lado, a sua presença está condicionada a um relevo 
pouco movimentado de forma que suas declividades são sempre infe
riores a 15%. 

Pedologicamente comporta algumas variações, mas oferecem boas 
condições físico-químico-morfológicas e variam de média a alta fertili
dade natural. 

Segundo a natureza do tipo de restrição dominante, seus compo
nentes desdobram-se nas Subclasses Lavoter-por-CI i ma e Lavoter-por
Solo (Tab. 5.XIV) 

Deve-se destacar, no entanto, que a Subclasse Lavoter-por-Relevo 
não fica manifestada apenas porque seus componentes apresentam, 
simultaneamente, limitações por clima e por solo no grau compatível 
à classe e que, por isto, acham-se absorvidos nesta subclasse, consti
tuindo a Série 222, como ver-se-á posteriormente 

Classe 

Lavo ter 

TABELA5XIV 
Subdivisões da Classe Lavoter 

Subclasse Série Caracten'sticas pedológicas 
definidoras de unidades 

Lavoter-por-Ciima 212 eb, ep, et, e, cb 
222 cb 

Lavoter-por-Solo 112 eb,cb 

5.1.4.1 1 - Subclasse Lavoter-por-CI i ma 

Área 
(km') 

2243 
1297 

837 

Circunscrita à faixa menos úmida do clima abrangido pela classe onde 
a média de suas precipitações pluviométricas, com suas respectivas 
evapotranspirações reais, representa mais de 70% porém menos de 85% 
de sua correspondente evapotranspiração potencial 

Geomorfologicamente abrange tanto áreas planas com menos de 
5% de declividade como as ligeiramente mais movimentadas dentro 
dos limites de sua classe. Esta variação, bem como as concernentes às 
propriedades ffsico-qulmico-morfológicas de seus solos, constitui o 
critério usado para a conceituação de suas séries: 212 e 222 

A)Série212 

É abrangida pelas Unidades 212/eb, 212/ep, 212/et e 212/e, situadas 
na parte sudoeste da Folha em estudo e a 212/cb a nordeste Esta 
série em confronto com o Mapa de Geomorfologia, deste Projeto, está 
localizada no Planalto dos Guimarães, enquanto que as demais se 
posicionam na Depressão do Rio Paraguai e nas Planlcies e Pantanais 
Mato-Grossenses 

Em função do declive do terreno, até 5%, recomenda-se a semea
dura ou plantio em curva de nível para o controle da erosão, sem 
restrições, portanto, à mecanização da lavoura Dada sua boa fertilida
de natural produzem colheitas de bom rendimento de culturas adapta
das à localidade, exigindo porém práticas de rotação de culturas, culti
vo em contorno nos lugares não planos, barrancos de rios ou estradas, 
protegidas de acordo com as situações locais 
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Os solos desta série são de drenagem moderada a boa, sem impedi
mento quanto à salinidade (condutividade elétrica inferior a 4 
mmhos). São solos de boa estrutura devido em parte a seus altos 
teores de matéria orgânica. Possuem elevados valores de capacidade de 
troca e de soma de bases, de acordo com a Tabela 5.XV, exceto para 
as Unidades 212/cb e 222/cb. 

As Unidades 212/ep e 212/eb localizam-se próximas aos morros do 
Brás e Solteiro, ao sul, no limite da Folha. A primeira tem como 
fatores limitantes a estrutura subangular e a pouca profundidade; a 
segunda, 212/eb, apresenta restrições em relação à estrutura maciça e 
à fertilidade natural, com valores baixos para a capacidade de troca e a 
soma de bases. A vegetação encontrada nestas unidades é formada 
pela Floresta Estacionai Decidual Submontana. 

As Unidades 212/et e 212/e estão presentes próximo à cidade de 
Corumbá e à lagoa do Jacadigo. Possuem alta fertilidade natural, onde 
somente a textura pesada impede uma adequação agrícola irrestrita. A 
vegetação presente nestas unidades corresponde à Floresta Estacionai 
Decidual com dossel emergente, interrompida por áreas planas perio
dicamente ou permanentemente alagadas. 

Quanto à Unidade 212/cb, está situada próximo à cidade de Ron
donópolis. Sua vegetação predominante é composta por Savana Ar
bórea Aberta (Cerrado) e o relevo é constituído por unidades geomor
fológicas de topos planos. Os solos desta unidade apresentam uma 
drenagem moderada e são profundos, sendo o principal impedimento 
a baixa fertilidade onde as características Hsico-químicas aconselham 
uma calagem para a correção do pH. Esta unidade apresenta-se a uma 
altitude média de 300 a 500 m. 

B) Série 222 

~ representada por uma única unidade, a 222/cb, situada na parte 
média do município de Rondonópolis, em direção ao município de 
Guiratinga. O índice pedológico é de 5,9. São terras de cultura que, 
para serem exploradas com economia e segurança, requerem práticas 
intensivas de proteção e controle à erosão. São capazes de produzir 
boas colheitas quando corrigidos os impedimentos químicos, princi
palmente da acidez devido à presença do alumínio no complexo sorti
vo em valores que variam de 2,5 a 3,2 mE/100 g de solo, no perfil, em 
pH ácido de valor igual a 5,0. Apresenta declives variando de plano a 
suave ondulado, dentro do limite máximo de 15%, portanto não 

havendo impedimento à mecanização porém sujeitos a forte erosão do 
solo, quer pela água, quer pelo vento. Recomenda-se a rotação de 
culturas, cobertura constante do terreno, vegetação em faixas, com 
culturas perenes nos terrenos declivosos e alongados, uso de fertilizan
tes e corretivos. 

O relevo predominante é de topo convexo, onde a altitude média 
varia em torno de 300 m. Encontra-se nesta unidade a presença de 
vegetação Savana Arbórea Aberta. 

5.1.4.1.2 - Subclasse Lavoter-por-Solo 

Agrupa os componentes da classe que apresentando índice agroclimá
tico superior a 85%, isto é, áreas onde a demanda hídrica anual das 
plantas está quase ou plenamente satisfeita tem, concomitantemente, 
declividades inferiores a 5% e solos com restrições ligeiras. Na Folha 
SE.21 Corumbá é composta por apenas uma série que por sua vez 
constitui duas unidades cujo perfil representativo, quando ponderado 
pelo sistema adotado, oferece índices pedológicos iguais a 7,9 e 7,4 de 
acordo com a Tabela 5.XVI. 

A) Série 112 

Nesta série estão compreendidas duas unidades, a 112/eb e a 112/cb, 
ambas localizadas a sudeste da Folha em estudo. Situadas em relevo 
de topo plano, apresentam vegetação característica de Savana Arbórea 
Aberta. A drenagem nestas unidades varia de moderada a boa com 
solos profundos e sem problemas quanto à salinidade, de média fertili
dade. Apresenta menos que 5% de declividade média, sem restrições, 
portanto, à mecanização da lavoura (Tab. 5.XVI). 

Estão compreendidas terras de culturas que podem ser exploradas 
com economia e segurança sem práticas especiais de proteção, pois os 
solos não estão sujeitos à erosão pela enxurrada e não são inundáveis. 
Recomendam-se de modo geral práticas de rotação de culturas anuais 
adaptadas à localidade e cultivo em contorno nos lugares não planos. 

A Unidade 112/eb tem como impedimentos a textura pesada do 
solo, o que dificulta um aproveitamento agrícola irrestrito e uma 
fertilidade natural média, exigindo o uso de fertilizantes e corretivos. 
Está localizada ao lado da cidade de Rio Verde de Mato Grosso e 
possui um relevo que tem uma altitude média de 300 a 500 m. 

Quanto à 112/cb, localiza-se próximo ao povoado de Rio Negro, 
não apresenta impedimento à mecanização e ao cultivo intensivo des-

TABELA5XV 
Caracterização das unidades (Subelasse Lavoter-por-Ciima) 

Características lfsico-químicas do perfil de solo 

Área 
Decli- indica Salini- Prol. Mal Unidade (km') vidade pedo- da de Horizonte B Cap troca Soma el&-

Horizonte A orgâ-
(%) lógico (mmhos/ Drenagem de cátions de bases tiva nica 

em) Estrutura Textura (mE/100g) (mE/100g) (em) Textura Estrutura (%) 

212/eb 468 0-5 7fd <4 Boa Maciça Argilosa 5,7 1.4 140 Argilosa Blocos 2,1 
subangulares 

212/ep 90 0-5 7iJ <4 Boa Blocos Argila pesada 42,1 42,1 70 Argila pesada Granular 4,1 
subangulares 

212/et 217 0-5 8,1 <4 Moderada Blocos Argila pesada 48,8 48,8 140 Argilosa Blocos 7,6 
subangulares subangulares 

212/e 562 0-5 8,3 <4 Boa Blocos Argilosa 38,0 38,0 100 Franco-argilosa Blocos 3,1 
subangulares subangulares 

212/cb 906 0-5 7.4 <4 Moderada Blocos Franco-argilo-siltosa 12,6 3,9 130 Franco-siltosa Granular 3,6 
subangulares 

222/cb 1297 5-15 7,4 <4 Moderada Blocos Franco-argilo-siltosa 12,6 3,9 130 Franco-siltosa Granular 3,6 
subangulares 

TABELA 5.XVI 
Caracterização das unidades (Subclasse Lavoter-por-Solo) 

Características trslco-qufmicas do perfil de solo 

Área Decli· indica Salini· Prol Mal Unidade (km') vidade pedo· da de Horizonte B Cap troca Soma el&-
Horizonte A orgã· 

(%) lógico (mmhos/ Drenagem de cátions de bases tiva nica 
em) Estrutura Textura (mE/100g) (mE/100g) (em) Textura Estrutura (%) 

112/eb 724 0·5 7,9 <4 Boa Blocos Argilosa 11,8 6,7 110 Franca Blocos 5,7 
subangulares subangulares 

112/cb 113 0·5 7,4 <4 Moderada Blocos Franco-argilo-si~osa 12,6 3jj 130 Franco-siltosa Granular 3,6 
subangulares 
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de que sejam corrigidas as deficiências qulmicas devido aos valores 
médios da capacidade de troca e da soma de bases, como também ao 
elevado teor de Al 3 + no complexo sortivo que varia entre 2,5 e 3,2 
mE/100 g de solo. 

5.1.4.2 -Classe Agriter 

Abrange áreas de caracterfsticas muito variadas, heterogêneas do pon
to de vista climático, geomorfológico e pedológico, diferenciação que 
é usada como critério para sua subdivisão nos três níveis possíveis 
dentro da classe. 

Climatologicamente compreende as áreas onde a interação de suas 
precipitações pluviométricas, temperaturas e fotoperiod ismo permite 
desde um atendimento da ordem de 55% da demanda hídrica ideal até 
o atendimento pleno da mesma, segundo as diferentes regiões da Fo
lha em consideração. 

Geomorfologicamente se apresentam também sobre uma variada 
gama de modelados, porém sempre com declividades inferiores a 25% 
de forma tal que, sob este ângulo, são plenamente mecanizáveis, em
bora nos casos extremos devam ser consideradas algumas poucas res
trições. 

Pedologicamente abrange solos de nenhuma sal in idade, de drena
gem variável, embora sem registrar situações extremas nem por impe
dimento, nem por excesso; com estrutura tipicamente granular ocor
rendo algumas variações e texturas médias nos horizontes superficiais 
e moderadamente pesada com estrutura normalmente subangular ou 
prismática com algumas exceções nos subsuperficiais. São de baixa a 
média fertilidade atual e potencial, necessitando de adubações relati
vamente pesadas, com algumas exceções, para seu bom manejo. Po
dem ser considerados de fracos a regulares por seus conteúdos de 
matéria orgânica, e bons por suas profundidades efetivas, conforme 
mostra a Tabela 5.XVII. 

5.1.4.2.1 - Subclasse Agriter-por-Ciima 

Ocupa uma área de 15.560 km 2 que correspondem a 8% da área total 
da Folha. 

Climatologicaniente encontra-se em áreas onde a média geométrica 
da precipitação e da evapotranspiração real representa de 55 a 70% de 
sua correspondente evapotranspiração potencial Estas áreas concen
tram-se sobre a Depressão do Rio Paraguai, Depressão do Guaporé e 
das Planícies e Pantanais Mato-Grossenses. 

Classe 

Agriter 

TABELA5XVII 
Subdivisões da Classe Agriter 

Subclasse Série Características pedológicas 
definidoras de unidades 

313 de, db, dp, dt, eb, et, cb, ct, bt, b 
Agriter·por-Ciima 322 ep 

323 cb,bt 

132 cb 

Agriter·por·Relevo 232 cb 
233• et 
233 cb 

113 de, eb,cb 

Agriter·por-Solo 123 cb 
213 de, db, dp, eb, cb, bt 
213• et 
223 eb,cb, bt 

Área 
(km') 

13498 
12 

2000 

396 
74 

625 
196 

7580 
455 

13640 
592 
763 

•Série definida por excesso de concreção e/ou cascalho e/ou pedregosidade 

No âmbito da Folha SE 21 Corumbá, objeto do presente relatório, 
dita interação apresenta-se na maior parte ao norte e noroeste Dentro 
dessas áreas estão circunscritas as áreas onde as condições de relevo e 
solo não ultrapassam os graus de restrição 030 e 003 respectivamente 
Assim, de acordo com a variabilidade dos fatores anotados podem ser 
assinaladas as seguintes séries componentes desta sub classe de acordo 
com a Tabela 5.XVIII 

A) Série 313 

Pertencem a esta série 10 unidades, localizadas na parte norte-noroes
te da Folha em questão, abrangendo os municípios de Vila Bela, 
Cáceres, Poconé e Barão de Melgaço, apresentando uma área de 
13.498 km 2

, disseminada por diversas unidades geomorfológicas. As 
unidades pertencentes a esta série apresentam indice pedológico que 
varia de 5,8 a 6,9, possuem declividade menor que 5% e drenagem 
variando de má a boa, com algumas unidades periodicamente alagadas, 
como as Unidades 313/de, 313/dp, 313/dt, 313/db. Os teores de ma
téria orgânica dos solos desta série são médios e os valores da conduti
vidade elétrica são menores que 4 mmhos/cm. São de modo geral 
profundos com exceção na Unidade 313/dp onde a profundidade efeti
va é de 35 em. 

TABELA 5 XVIII 
Caracterização das unidades (Subclasse Agriter·por-Giima) 

Características físico-químicas do perfil de solo 

Área Decli· Indica 
Salini· Unidade vidade pedo· Horizonte B Cap troca Soma Prol 

Horizonte A Mal 
(km') 

(%) lógico dade Drenagem de cátions de bases ele- orgã-
(mmhos/ 

(mE/100g) (mE/100g) tiva nica 
em) Estrutura Textura (em) Textura Estrutura (%) 

313/de 2186 0·5 5,8 <4 Má Prismática Argilosa 9,1 4,0 120 Franca Blocos 2,8 
forte subangulares 

313/dp 153 0·5 6,5 <4 Imperfeita Blocos Argilosa 12,0 12,0 35 Franco-argil o-arenosa Granular 2,7 

313/dt 225 0·5 5,9 <4 Má 
angulares 
Prismática Franco-argilo-arenosa 14,4 13,0 140 Areia franca Granular 1,5 
moderada 

313/db 1503 0·5 6,1 <4 Imperfeita Blocos Franco-argilo-arenosa 2,7 0,4 160 Franco-arenosa Granular 1,7 

313/eb 653 0·5 
angulares 

5,8 <4 Boa Maciça Franco-arenosa 1,7 1,0 140 Areia franca Granular 1,7 
313/et 930 0-5 6,2 <4 Moderada Blocos Argilosa 6,5 4,2 120 Areia franca Grãos 1,1 

313/cb 5112 
angulares simples 

0·5 5,8 <4 Moderada Granular Franco-argi lo-arenosa 2,2 1,7 155 Areia franca Grãos 4,6 

313/cb 0·5 6,3 <4 Boa Blocos Argilosa 
simples 

4,2 1,3 150 Franco-arenosa Granular 1,1 

313/ct 836 0·5 6,9 <4 Boa 
subangulares 
Blocos Franco-argilosa 8,1 6,7 90 Franco-arenosa Granular 2,0 

313/bt 1836 0·5 6,7 <4 Boa 
subangulares 
Blocos Argila arenosa 5,1 2,9 160 Areia franca Grãos 2,2 

313/b 64 0·5 6,8 <4 Boa 
subangulares 
Blocos 

simples 
Argila arenosa 5,9 2,7 110 Franco-argilo-arenosa Granular 5,0 

322/ep 12 5·15 7,8 <4 Boa 
subangulares 
Blocos Argila pesada 42,1 42,1 70 Argila pesada Granular 4,1 

323/cb 114 5·15 5,6 <4 Boa 
subangulares 
Granular Franco-argilo-arenosa 4,0 1,5 120 Areia franca Grãos 1,5 

323/bt 1.886 5·15 6,7 <4 Boa Blocos 
simples 

Argila arnnosa 5,1 2,9 160 Areia franca Grãos 2,2 
subangulares simples 

Obs: as unidades que se encontram repetidas foram definidas por mais de um perfil pedológico, de acordo com sua localizaçao e unidade de mapeamento do solo 
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A fertilidade natural nas Unidades 313/eb, 313/cb, 313/bt e 313/b 
é baixa, representada pelos seus limitados valores da capacidade de 
troca de câtions e soma de bases; conseqüentemente o seu potencial 
agrícola também é baixo. No entanto, desde que sejam corrigidas suas 
deficiências, através de calagens e adição de fertilizantes, é possível 
seu aproveitamento economicamente. As texturas dos solos destas uni· 
dades variam de média a pesada não denunciando impedimentos à 
mecanização; são indicadas práticas de rotação de culturas e cultivo 
em contorno nos lugares não planos. 

As caracterfsticas trsicas, como estrutura em blocos angulares e a 
textura pesada nos horizontes A e B, são as restrições mais limitativas 
na Unidade 313/et. A drenagem é moderada e o teor de matéria 
orgância é baixo (1,1%). Está localizada próximo ao rio Cuiabá no 
munidpio de Barão de Melgaço e apresenta vegetação de Savana Ar
bórea Densa e Floresta Estacionai Semidecidual em áreas de acumula
ção; é periodicamente alagada no mínimo 3 meses por ano. Requerem 
ações muito limitadas no uso, mas que podem ser úteis para animais de 
vida silvestre ou pecuária extensiva. 

B) Série 322 

Nesta série, aparece a Unidade 322/ep, cuja principal diferença da 
série anterior (313) é sua declividade inferior a 15%, com variações de 
plano a suave ondulado, sendo plenamente mecanizâvel requerendo 
no entanto métodos intensivos de proteção do solo. Apresenta vegeta
ção de Savana Arbórea Densa em relevo de topo convexo. Pode ser 
explorada continuadamente pois apresenta solos bem drenados, com 
boa fertilidade e não são inundáveis. Os fatores mais limitativos são a 
profundidade (70 em) e a textura pesada. 

C) Série 323 

Apresenta-se com relevo escalonado, comportando degraus topográfi
cos. A Unidade 323/cb tem como fatores limitantes sua baixa fertili
dade natural devido aos baixos valores de capacidade de troca de cá
tions e a soma de bases, em relação aos outros fatores f(sico-químicos 

representados neste perfil de solo. Sua drenagem é boa. O solo é 
profundo e com textura média, apresentando porém baixo teor de 
matéria orgânica. Para uma exploração adequada desta unidade, é 
recomendável a correção do solo com calcário, dado seu alto conteú· 
do de Al 3 + trocável no complexo de troca (0,8 mE/100 g de solo). 
Está situada próximo à serra do Baú no município de Vila Bela com 
vegetação típica de Savana Arbórea Densa. 

A Unidade 323/bt está distribuída entre os municípios de Vila 
Bela e Cáceres. Seus solos apresentam limitação de ordem física (hori· 
zonte superficial arenoso) e química, mas mostram boa drenagem, boa 
profundidade e bom índice pedológico (6,7), com vegetação de Sava
na Arbórea Densa e Savana Arbórea Aberta. Recomendam-se a cor
reção e a adição de fertilizantes para um bom uso econômico destes 
solos. 

5.1.4.2.2 - Subclasse Agriter-por-Relevo 

O relevo constitui a maior limitação para as áreas contidas nesta sub
classe, com declives variando de 15 a 25%. Suas terras são ainda 
mecanizáveis, mas diminuem sensivelmente o desempenho das máqui
nas. 

As unidades agrupadas nesta subclasse estão espalhadas esparsa
mente sobre os Planaltos dos Guimarães e de Maracaju-Campo Gran
de, ocorrendo predominantemente em relevo dissecado em formas 
tabulares de topo plano. 

Pedologicamente foram mapeados os graus de restrição 002 e 003 
cujas caracterfsticas serão descritas nas séries a seguir. Antecipadamen
te podemos dizer que muitos dos solos apresentam-se fortemente áci
dos e com altos valores de alumínio trocável no seu complexo sortivo. 
O uso de corretivos, rotação de culturas, adubação verde e práticas de 
combate à erosão, de acordo com o declive, aumentarão bastante as 
possibilidades de utilização dos solos que aparecem neste tipo de condi
cionante. 

Dentro dos limites da subclasse em apreço, reconhecem-se ao lon
go da Folha, objeto deste relatório, quatro séries: 132, 232, 233*e 
233, as quais encontram-se na Tabela 5.XIX. 

TABELA5XIX 
Caracterização das unidades (Subclasse Agriter·por-Relevo) 

Caracteristicas físico-químicas do pertil de solo 

Área 
Decli- Indica Salini- Prol Mal Unidade (km') vidade pedo-

da de Horizonte B Cap troca Soma ele-
Horizonte A orgâ-(%) lógico (mmhos/ Drenagem de cátions de bases tiva nica 

em) Estrutura Textura (mE/100g) (mE/100g) 
(em) Textura Estrutura (%) 

132/cb 396 15-25 7,4 <4 Moderada Blocos Franco-argilo-siltosa 12,6 4,0 130 Franco-siltosa Granular 3,6 
subangulares 

232/cb 74 15-25 7,4 <4 Moderada Blocos Franco·argilo-siltosa 12,6 4,0 130 Franco-si I tosa Granular 3,6 
subangulares 

233*/et 625 15-25 6,2 <4 Boa Granular Franco-argilosa 

233/cb 196 15-25 6,8 <4 Boa Granular Argilosa 

*Unidade definida por excesso de concreção e/ou cascalho e/ou pedregosidade 

A) Série 132 

Apresentando uma declividade intermediária entre 15 e 25% com for
tes impedimentos à mecanização, esta série, representada pela Unida
de 132/cb, está localizada na região sudeste da Folha em questão, nos 
municípios de Corguinho, Rio Verde de Mato Grosso e Rio Negro. 
Nela há ocorrência de Savana Arbórea Densa e terras com ocupação 
agropecuária sobre relevo de topo plano. São terras destinadas ao 
cultivo periódico e em extensão limitada, requerendo uso de terraços 
de base estreita com faixas de retenção para a proteção do solo. O 
índice pedológico é alto (7,4); não possui problemas de sal in idade; sua 
drenagem é moderada; apresenta um valor médio para a matéria orgâ
nica (Tab. 5.XIX); a textura é moderadamente pesada e a fertilidade é 
boa, embora a pobreza de bases trocáveis seja a característica mais 
limitativa destes solos. 
B) Série 232 

Geomorfológica e pedologicamente assemelha-se à Série 132, com ex
ceção do clima que apresenta um índice agroclimático variando de 70 
a 85% e a vegetação que aparece como Savana Arbórea Densa. Está 
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9,5 7,0 90 Franco-argilo-arenosa Blocos 4,0 
subangulares 

5,3 0,8 150 Franco-argilosa Granular 2,0 

representada por uma única unidade, a 232/cb, com área de 74 km2 

Está situada no municipio de Poxoréo próximo a Jarudore. Aconse
lha-se um cultivo limitado de culturas de ciclo curto, variando o nú
mero de anos da exploração em função das condições locais e das 
medidas de controle da erosão. 

C) Séries 233 e 233* 

Localizadas nos arredores de Santa Elvira no município de Jaciara, ao 
norte da Folha, e no município de Pedra Preta, a nordeste, encon
tram-se as Unidades 233"/et e 233/cb. Ambas apresentam boa drena
gem, sem problemas de sal in idade e médio teor de matéria orgânica. A 
primeira, com textura média muito cascalhenta, é o fator mais limi
tante, onde aparecem mais de 50% de concreções no perfil. A segun
da, 233/cb, apresenta uma baixa fertilidade natural em decorrência de 
valores limitados na capacidade de troca de cátions e na soma de 

*Série definida por excesso de concreção e/ou cascalho e/ou pedregosidade 



bases; a textura é pesada onde esta impede uma adequação agrícola 
irrestrita; são encontradas a Savana Arbórea Aberta e a Floresta Esta
cionai Decidual das Terras Baixas em relevo de topo plano Suas carac
terísticas ffsico-químicas aconselham uma calagem para a correção da 
acidez e adubação para uma melhor exploração econômica de culturas 
adaptadas à local idade. 

5.1.4.2.3 - Subclasse Agriter-por-Solo 

Seus componentes oferecem, de modo geral, boas condições climato
lógicas, com atendimento de mais de 70% de suas necessidades hídri
cas resultantes da interação temperatura, evaporação e transpiração 
das plantas, bem como boas condições topográficas, com declividades 

nunca superiores a 15%, possibilitando, desta maneira, sua plena me
canização. 

Grande parte dos solos que caracterizam suas senes possu 1 ot1mas 
propriedades ffsicas de drenagem, profundidade e estrutura São, por 
outro lado, pobres em bases trocáveis e matéria orgânica, requerendo 
assim práticas simples de adubação mineral e orgânica, visando à cor
reção da fertilidade dos mesmos O pr9blema afeta grande parte das 
unidades assentadas sobre os Latossolos e Podzólicos Vermelho
Amarelos. 

De maneira oposta, temos os solos com alta capacidade de troca 
catiônica e grande disponibilidade de bases trocáveis, mas com limita
ções de natureza ffsica, sobretudo textura, estrutura e drenagem (Tab. 
5.XX). 

TABELA5XX 
Caracterização das unidades (Subclasse Agriter-por-solo) 

Caracteristicas fisico-quimicas do perfil de solo 

Área Decli· Índice Salini- Pro f Unidade vidade pedo· Mal 
(km') da de Horizonte B Cap troca Soma ate- Horizonte A 

orgâ-
(%) lógico Drenagem de cátions de bases 

(mmhos/ 
(mE/100g) (mE/100g) tiva I nica 

em) Estrutura Textura (em) Textura Estrutura (%) 

113/de 252 0·5 6,8 <4 Imperfeita Blocos Argila pesada 50,6 47,7 180 Argila pesada I Blocos 3,7 
angulares 1 angulares 

113/eb 1117 0-5 5,8 <4 Boa Maciça Franco-arenosa 1,7 1,0 140 Areia franca i Granular 1,7 
113/cb 6211 0·5 6,8 <4 Boa Granular Argilosa 5,3 0,8 150 Franco-argilosa 'Granular 2,0 
113/cb 0·5 6,5 <4 Moderada Granular Franco-arenosa 2,4 0,3 180 Areia franca Granular 1,2 
123/cb 455 5-15 6,8 <4 Boa Granular Argilosa 5,3 0,8 150 Franco-argilosa Granular 2,0 
213/de 1.845 0·5 6,8 <4 Imperfeita Blocos Argila pesada 50,6 47,7 180 Argila pesada Blocos 3,7 

angulares angulares 
213/db 850 0·5 6,1 <4 Imperfeita Blocos Franco-argila-arenosa 2,7 0.4 160 Franco-arenosa Granular 1,7 

angulares 
213/dp 1426 0·5 6,3 <4 Má Blocos Franco-argilosa 24,3 21,2 50 Franco-argilosa Blocos 1,0 

subangUiares subangulares 
213/eb 171 0·5 5,8 <4 Boa Maciça Argilosa 3,1 0,2 160 Argilosa Granular 2,0 
213*/et 592 D-5 6,2 <4 Boa Granular Franco-argilosa 9,5 7,0 90 Franco-argila-arenosa Blocos 4,0 

subangulares 
213/cb 8756 0·5 6,3 <4 Boa Blocos Argilosa 4,2 1,5 150 Franco-arenosa Granular 1,1 

subangulares 
213/cb 0·5 6,6 <4 Boa Blocos Franco-argila-arenosa 4,6 2,1 170 Franco-arenosa I Granular 2,0 

subangulares 
213/bt 592 0·5 6,7 <4 Boa Blocos Argila arenosa 5,1 2,9 160 Areia franca I Grãos simples 2,2 

subangulares 
223/eb 197 5-15 5,8 <4 Boa Maciça Argilosa 3,2 0,2 160 Argilosa i Granular 2,0 
223/cb 41 5·15 6,8 <4 Boa Granular Argilosa 5,3 0,1 165 Argilosa 3,0 
223/bt 525 5·15 5,8 <4 Boa Granular Franco-argila-arenosa 3,0 2,0 170 Areia franca 

I Granular 
I Grãos simples 1,0 

*Un1dade definida por excesso de concreção e/ou cascalho e/ou pedregosidade 
Obs: as unidades que se encontram repetidas foram definidas por mais de um perfil pedológico, de acordo com sua localização e unidade de mapeamento do solo 

A) Série 113 

Acha-se disseminada por diversas unidades geomorfológicas, composta 
pelas Unidades 113/de, 113/eb e 113/cb. Seu índice agroclimático 
varia de 85 a 115% e a drenagem varia de imperfeita a boa Seus 
'índices pedológicos estão próximos do limite inferior e superior da 
classe (Tab. 5.XX). Sua declividade é menor que 5%. Não possuem 
problemas de sais; a textura em suas diferentes unidadês apresenta-se 
pesada, dificultando o manejo dos solos que são profundos com maté
ria orgânica limitada. A maioria dos solos representativos das unidades 
desta série ~ de baixa fertilidade na tu r ai com exceção da 113/de. 

A Unidade 113/de indica boa capacidade agrícola pela sua riqueza 
em bases trocáveis, apresentando por outro lado restrições na drena
gem, pois está periodicamente alagada no mlnimo 4 meses no ano 
Está situada na área das Planícies e Pantanais Mato-Grossenses, ao sul 
da Folha, no município de Miranda; a cobertura vegetal presente na 
região são a Savana Arbórea Densa e a Savana Parque. 

Próldmo à cidade de Bandeirantes e ao Ribeirão Pinhal ao sul e no 
limite da Folha, encont1 a-se a Unidade 113/eb, apresentando boa dre
nagem, sobre áreas praticamente planas, não sujeitas a enxurradas, e 
não inundáveis, onde a vegetação primitiva foi devastada, sendo hoje 
amplamente utilizada com culturas c! clicas e pecuária. Recomendam-se 
o uso de corretivos e fertilizantes, práticas de rotação de culturas e 
cultivo em contorno nos lugares não planos, barrancos de 1 ios ou 
estradas. 

Localizada nos municfpios de Rio Verde de Mato Grosso, Cama
puã e Bandeirantes a Unidade 113/cb aparece como uma das grandes 
unidades desta série com 6.211 l<m 2 e um bom índice pedológico (6,5 
a 6,8). Foram coletados dois perfis representativos desta unidade A 

drenagem varia de moderada a boa, estrutura granular no horizonte B 
e a textura varia de moderadamente leve a pesada Ambas apresentam 
problemas de fertilidade natural que é baixa, além da matéria orgânica 
que é limitada. Compreende terras de cultura que podem ser explora· 
das continuadamente. Não são inundáveis Apresentam fácil mobiliza
ção e proporcionam boas colheitas de culturas adaptadas à localidade 
desde que corrigidas a soma de bases e a capacidade de troca de 
cátions, com adição de calcário e fertilizantes. 

B) Série 123 

Pedológica e climaticamente possui as mesmas características da série 
anterior, com exceção do relevo que varia de 5 a 15% de declividade 
A Unidade 123/cb, representante da série, está situada próximo à 
cidade de Rio Negro. São terras que requerem a associação de práticas 
intensivas de proteção, sujeitas a forte erosão. São terrenos declivosos 
apresentando alguma dificuldade para trabalho com máquinas em 
alguns locais de declividade próximo ao limite desta classe. São desti
nados ao cultivo em extensão I imitada, com rotação de culturas e uso 
de fertilizantes e corretivos. 

C) Séries 213 e 213* 

As unidades destas séries são portadoras de boa capacidade agrlcola, 
apesar das restrições apresentadas por seus solos Do ponto de vista de 
declividade não apresentam impedimentos à mecanização 

*Série definida por excesso de concreção e/ou cascalho e/ou pedregosidade 
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Pedologicamente, apesar de suas deficiências Hsicas, as Unidades 
213/de e 213/dp estão acompanhadas de propriedades químicas bas
tante favoráveis (Tab. 5.XX). Já as demais são, todas elas, portadoras 
de altas restrições químicas, devido à sua baixa fertilidade natural. 
Possuem em geral problemas de drenagem, de profundidade, de textu
ra e de estrutura. Estão situadas em terras não inundáveis, exceto a 
213/de, e disseminadas amplamente nas regiões oriental e meridional 
da Folha. A altitude varia de 300 ma 700 m, distribuída em relevos de 
formas convexas e tabulares. A vegetação varia de Savana Arbórea 
Densa à exploração de culturas cíclicas. 

Com 1.605 km 2
, a Unidade 213/de é a segunda maior desta série. 

Sua drenagem imperfeita e a textura muito pesada são os principais 
impedimentos, mas em contraposição sua fertilidade natural é muito 
alta, representada por um solo profundo com teores médios de maté
ria orgânica. Localizada ao sul, no município de Aquidauana, abrange 
áreas de acumulação inundáveis e planícies fluviolacustres que perma
necem periodicamente alagadas no mínimo 6 meses ao ano, ficando 
largamente coberta por pequenas lagoas de pouca profundidade, liga
das ou não por "vazantes", parcial ou completamente coberta por 
vegetação (aguapé). 

A Unidade 213/db apresenta baixa fertilidade natural pelos seus 
pequenos valores na soma de bases e drenagem deficiente. Está locali
zada às margens do córrego Mutum, próximo a Mimoso no municlpio 
de Santo Antônio do Leverger e próximo à lagoa Chacororé. Apresenta 
por outro lado drenagem imperfeita, estrutura em blocos angulares e 
textura moderadamente pesada, com baixo índice de matéria orgânica 
(0,7%). Está coberta por vegetação de Savana Arbórea Aberta com 
floresta-de-galeria e Savana Parque em áreas de acumulação inundá
veis. Com pelo menos 4 meses no ano alagadas são terras úteis para 
criação extensiva de bovinos e animais de vida silvestre, não apropria
das para a lavoura. 

Na Unidade 213/dp os fatores mais restritivos são a má drenagem e 
a pouca profundidade efetiva (50 em), mas em compensação as pro
priedades químicas indicam um solo de alta fertilidade natural confor
me a Tabela 5.XX. Estas áreas estão situadas em locais de superfícies 
pediplanadas e áreas de acumulação inundáveis, permanecendo pelo 
menos 4 meses do ano alagadas. Localiza-se ao sul no limite com a 
Folha SF.21 Campo Grande, classificadas para o mesmo fim, confor
me unidade anterior. 

Próximo a Santa Elvira, no município de Rondonópolis está inseri
da a 213/eb, com índice pedológico igual a 5,8, baixo teor de matéria 
orgânica, de boa drenagem, não inundável, solo profundo. Apresenta 
alguma dificuldade à mecanização, devido a sua textura pesada, porém 
possui relevo plano com menos de 5% de declividade. Seus fatores 
limitativos a uma boa produção agrícola são a estrutura maciça e a 
textura pesada, além de apresentar baixo teor na soma de bases. Adu
bação verde, rotação de culturas, corretivos e plantação em curva de 
nível são práticas recomendadas para esta unidade. Está coberta por 
vegetação de Savana Arbórea Aberta. 

No município de Gloiratinga, próximo à cidade do mesmo nome, 
está localizada a Unidade 213*/et, sobre um relevo de topo convexo, e 
vegetação de Savana Arbórea Aberta, não inundável. Os solos repre
sentativos apresentam-se sem problemas de salinidade, com boa drena
gem no perfil, solos de média fertilidade e teor de matéria orgânica. O 
principal impedimento nesta unidade é a textura muito cascalhenta, 
com mais de 50% de cascalho no perfil desde a superfície, provocando 
assim impedimentos à mecanização e um uso limitado ao cultivo eco
nômico. Não se prestam à cultura, mas são pouco susceptíveis a sofre
rem danos, podendo ser usadas para pastagens e conservação da vida 
silvestre. 

A Unidade 213/cb é constituída por terras úmidas que permane
cem alagadas por mais de 6 meses no ano e por terras secas na parte 
não deprimida do pantanal. Está espalhada amplamente na parte 
oriental da Folha e aparece em algumas áreas na divisa internacional 
no lado oposto. Onde presente nas áreas úmidas recomendam-se o uso 
de pastagens nativas e preservação para animais de vida silvestre. 

Os perfis representativos desta unidade, na parte alta, indicam boa 
drenagem, estrutura em blocos subangulares, textura moderadamente 
pesada a pesada, são profundos, deficientes no teor de matério orgâ-

*Unidade definida por excesso de concreção e/ou cascalho e/ou pedregosidade 
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nica e apresentam baixa fertilidade natural. Diversas unidades geomor
fológicas estão representadas nesta unidade, com diferentes tipos de 
vegetação, onde aparecem a Savana Arbórea Aberta, Floresta Estacio
nai Decidual das Terras Baixas e Savana Arbórea Densa. Nesta unidade 
também encontram-se áreas com exploração agrícola de culturas eco
nômicas. São, em geral, terrenos que podem ser explorados continua
damente, de fácil mobilização, necessitam de práticas simples de 
proteção contra a erosão, rotação de culturas, adubação verde e 
corretivos. 

Situada nas partes mais altas do pantanal, próximo às serras de 
Maracaju, São Jerônimo e Serrinha, com poucas áreas inundáveis 
(somente próximo a Serrinha no município de Barão de Melgaço). a 
Unidade 213/bt mostra um bom índice pedológico (6,7), não apresen
ta problemas de salinidade (condutividade menor de 4 mmhos/cm) e 
pode normalmente ser considerada como área de cultura. Tem solos 
bem drenados e com médio teor de matéria orgânica. Seus fatores 
restritivos são sua baixa fertilidade natural, onde o teor de bases 
trocáveis é igual a 2,9 mE/1 00 g de solo, e a textura pesada que 
impede uma utilização agrícola irrestrita. A vegetação presente nesta 
unidade é de Savana Arbórea Densa e Floresta Estacionai Decidual 
Submontana em encosta de declive fraco, e Savana Parque em áreas 
de acumulação inundáveis, periodicamente alagadas. Proporcionam 
colheitas de culturas adaptadas à localidade. Aconselham-se o plantio 
em curva de nível, corretivos, adubaçã'o verde e rotação de culturas 
nas áreas não inundáveis e pecuária extensiva nas áreas úmidas do 
pantanal. 

D) Série 223 

Climatológica, fitológica, geomorfológica e pedologicamente asseme
lha-se à Série 213. Suas terras variam de relevo plano a suave ondula
do, possuem declividade de 5 a 15%, o que provoca pequena redução 
no bom desempenho da maquinaria agrícola, O índice agroclimático 
varia de 70 a 85%. Algumas unidades localizam-se na região nordeste 
da Folha nos municípios de Rondonópolis e Poxoréo e outras no 
município de Cáceres. Apresenta solos não inundáveis, sem problemas 
de sais, bem drenados, estrutura variando de granular a maciça e 
textura de moderadamente pesada a pesada. Tem, de modo geral, 
baixa fertilidade apesar de seu razoável conteúdo de matéria orgânica. 

Na Unidade 223/eb, com grande exploração agrícola de culturas 
cfclicas, em relevo de topo plano e formas tabulares, os principais 
fatores limitantes são a estrutura maciça e os baixos valores da soma 
de bases e da capacidade de permuta de cátions. São, no entanto, 
terras destinadas ao cultivo periódico em extensão limitada nas áreas 
de maior declive, apresentando bons rendimentos, desde que corrigi
das as deficiências químicas. São, por outro lado, sujeitas a forte 
erosão, sendo recomendadas medidas de proteção tais como vegetação 
em faixas e cobertura do terreno. 

Localizada na parte ocidental da Folha, próximo à lagoa Guaíba, a 
Unidade 223/cb tem como fator restritivo a baixa fertilidade natural 
de seus solos, conforme a Tabela 5.XX; não é inundável, apresenta 
teor médio de matéria orgânica (3%) e soloi profundos. Devido à sua 
posição geográfica e ao acesso diHcil (entre montanhas e grandes áreas 
inundadas permanentemente) o seu uso agrícola é limitado, sendo 
recomendado para preservação de animais de vida silvestre. Sua vege
tação é constituída por Savana Parque. 

Com índice pedológico próximo ao limite inferior da classe, a 
223/bt localiza-se perto da cidade de Rondonópolis, no mesmo muni
cípio. Sua superHcie arenosa e sua limitada soma de bases são os 
principais fatores limitativos, embora também a matéria orgânica 
esteja presente em quantidades reduzidas. Sendo solos pobres em 
bases trocáveis, a sua principal limitação ao uso agrícola decorre de 
sua baixa fertilidade natural, da acidez elevada e do alumínio em 
valores maiores que 0,8 mE/100 g de solo. Área de grande exploração 
agrícola, terra de cultura, exige o uso de fertilizantes e corretivos, 
práticas de combate à erosão, de acordo com o declive, e adubação 
verde. 

5.1.4.3 -Classe Mesater 

Esta categoria hierárquica é determinada pelo grau de restrição 4, 
atribuído a quaisquer dos elementos de interação: clima, relevo e solo, 
sendo que os demais elementos devem ter valores iguais ou menores 



que este Segundo a natureza do tipo de restrição dominante, seus 
componentes desdobram-se nas Subclasses Mesater-por-Relevo e Mesa
ter-por-Solo (Tab. 5.XXI). 

No entanto o grau de restrição 400 para clima não ocorre na 
presente Folha, devido ao menor índice agroclimático ser de 70%. 
Conseqüentemente, não foi identificada nenhuma área como perten
cente à Sub classe Mesater-por-CI i ma. 

Já na Subclasse Mesater-por-Relevo a restrição de grau 040 se 
refere à declividade do terreno, que varia de 25 a 40% (vide 5.1.3.4-
Metodologia). A impossibilidade da utilização de trator nestas áreas 
torna-as mais adequadas às culturas onde é mais utilizada a força de 
trabalho humano, ou a animal. Lavouras permanentes, pastagens e 
reflorestamento são as melhores possibilidades de uso destas terras. 
Quando o clima e o relevo forem adequados, a formação de pastos 
artificiais será o aproveitamento econômico mais adequado dadas as 
condições dos solos aliadas às práticas especiais de defesa contra a 
erosão. 

Classe 

Mesater 

TABELA5XXI 
Subdivisões da Classe Mesater 

Subclasse Série Características pedológicas 
definidoras de unidades 

242 cb 
243* et 

Mesater-por·Relevo 243 cb, bt 
244 et 
343 cb 
344 et 

114 de, et,cb 
124 cb 

Mesater·por-Solo 214 sd, de, de, db, dp, ec, eb, ep, et, cb 
224 ec,et 
314 sd, de, db, dp, dt, ec, ep, cb 

Área 
(km') 

105 
420 

2836 
65 

162 
74 

2061 
166 

68 857 
270 

26421 

*Série definida por excesso de concreção e/ou cascalho e/ou pedregosidade 

5.1.4.3.1 - Subclasse Mesater-por-Relevo 

Caracteriza-se por apresentar relevo forte ondulado, cuja declividade é 
de 25 a 40%, que assim constituí impedimento ao uso de mecanização 
na agricultura. 

Sujeitas a forte erosão pela ação da água e do vento, o uso destas 
terras requer ações limitadas, como também o uso da tração animal, 
além da força braçal. 

A) Série 242 

Com apenas uma unidade, a 242/cb, está localizada no munidpío de 
Pedra Preta, próximo à rodovia estadual MT-458. Sem problemas 
quanto à salínízação, com bom índice pedológico (7,4), os solos desta 
unidade mostram uma drenagem moderada, são profundos e com 
médio teor de matéria orgânica. Constituída por relevo de formas 
convexas e uma vegetação de Savana Arbórea Aberta, esta área está 
sendo utilizada atualmente com pastagens melhoradas para a criação 
de gado zebuíno, sendo esta a melh01 opção de uso dentro da classe 

8) Série 243* 

A unidade pertencente a esta série, a 243*/et, situa-se no Planalto dos 
Guimarães, próximo à cidade de Vale Rico, no município de Guiratin
ga, e na divisa entre os municípios de Poxoréo e Jacíara. 

Pedologicamente, está representada pelos solos Podzól icos com 
capacidade de troca catiôníca e soma de bases em torno de 9, 5 e 7,0 
mE/1 00 g de solos, respectivamente, com boa drenagem e teor médio 
de matéria orgânica (4%). O fator mais restritivo é a estrutura franco
argilosa, com mais de 50% de cascalho, em média, em todo o perfil 
(Tab 5.XXII ). Sua cobertura florístíca está caracterizada pela Forma
ção da Savana Arbórea Aberta e da Região da Floresta Estacionai 
Decidual. Seu uso atual é caracterizado por pequenas lavouras de 
subsistência e fumo, e em maior parte pela atividade agropastoril em 
regime semi-intensivo, com pasto plantado Recomendados para pas
tos e/ou preservação, não se prestam para cultivo onde houver impedi
mento com casca I h o e concreções. 

TABELA 5 XXII 
Caracterização das unidades (Subclasse Mesater-por-Relevo) 

Características físico-químicas do perfil de solo 

Área Decli- fndice Salini- Prof. Mat Unidade 
(l<m') 

vidade pedo- dade Horizonte B Cap troca Soma efe- Horizonte A orgâ-
(%) lógico (mmhos/ Drenagem de cátions de bases tiva nica 

em) Estrutura Textura (mE/100g) (mE/100g) (em) Textura Estrutura (%) 

242/cb 105 25-40 7,4 <4 Moderada Blocos Franco-argilo-siltosa 12,6 3,8 130 Franco-siltosa Granular 3,6 
subangulares 

243*/et 420 25-40 6,2 <4 Boa Granular Franco-argilosa 9,5 7,0 90 Franco-argilo-arenosa Blocos 4,0 
subangulares 

243/cb 2372 25-40 5,8 <4 Moderada Granular Franco-argi lo-arenosa 2,2 1,7 155 Areia franca Grãos simples 
Grãossimples 1 

4,6 
243/bt 14 25-40 5,8 <4 Boa Granular Franco-argilo-arenosa 3,0 2,0 170 A.reia franca 1,0 
244/et 65 25-40 4,7 <4 Forte Grãos simples Areia franca 9,6 8,5 50 Areia Grãos simples, 5,3 
343/cb 162 25-40 5,8 <4 Moderada Granular Franco-argila-arenosa 2,2 1,7 155 1\reia franca Grãos simples; 4,6 
344/et 74 25-40 4,7 <4 Forte Grãos simples Areia franca 

*Unidade definida por excesso de concreçào e/ou cascalho e/ou pedregosidade 

C) Série 243 

Abrangendo duas unidades, a 243/cb e a 243/bt, situadas no Planalto 
de Maracaju-Campo Grande, ocorre em relevo de formas aguçadas e 
secundariamente nas Plan(cíes e Pantanais Mato-Grossenses nos rele
vos residuais (inse/bergs) A maior parte desta série está localizada a 
sudeste da Folha, no município de Camapuã apresentando vegetação 
de cerrado. 

Pedologicamente não apresentam problemas de sal in idade, a drena
gem varia de moderada a boa, a estrutura é granular e a textura 
moderadamente pesada, os perfis de solo representativos desta unida
de apresentam, em comum, baixa fertilidade, textura arenosa no 
horizonte superficial (Tab. 5.XXJI) e relevo forte ondulado. Consti
tuídas por terras que não se prestam para cultivo, por serem muito 
inclinadas, fortemente erodidas e altamente suscetíveis de desgaste, e 
que devem, portanto, ficar sob proteção permanente. 

Na Unidade 243/cb, localizada no limite oriental da Folha, no 
municipio de Camapuã, os principais fatores limitantes são a baixa 

9,6 8,5 50 Areia Grãos simples 5,3 

capacidade de troca e a soma de bases que traduzem baixa fertilidade 
natural, exigindo o uso de corretivos e fertilizantes em culturas 
semi permanentes e permanentes adaptadas à local idade. 

Na Unidade 243/bt, os solos apresentam baixo valor para soma de 
bases, o que constitui sua principal limitação. A textura leve também 
foi considerada limitante, como também o teor de matéria orgânica 
considerado baixo ( 1 %) . 

D) Série 244 

A série é representada pela Unidade 244/et, situada nas prDl<imidades 
de Para(so do Leste, no município de Poxoréo A unidade geomorfo
lógica correspondente é a do Planalto dos Guimarães em modelados 
de dissecação fraca de formas tabulares e relevo de topo convexo. 

*Série definida por excesso de concreção e/ou cascalho e/ou pedregosidade 
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A massa vegetal sobre o relevo forte ondulado, onde a altitude 
média varia de 300 a 500 m, é composta de Floresta Estacionai 
Decidual das Terras Baixas. 

A presença de solos Litólicos nesta unidade é a diferença entre esta 
unidade e a anterior, onde os solos representativos eram compostos 
por Podzólicos, apesar do relevo ter o mesmo grau de restrição. O 
índice pedológico é menor (4,7) que o anterior, mais coerente com a 
presente classe. 

Pedologicamente, apresenta maiores problemas de características 
Hsicas do que qu fmicas, onde a estrutura e textura são os maiores 
impedimentos, de acordo com a metodologia utilizada, além da pouca 
profundidade do solo desta unidade, conforme a Tabela 5.XXII. Por 
outro lado apresenta um solo de média fertilidade e bom teor de 
matéria orgânica (5, 1%). 

São terras economicamente mais apropriadas para fruticultura, 
pastagens e silvicultura. 

E) Série 343 

Difere das séries anteriores por apresentar regime climático com 
baixas e irregulares precipitações pluviométricas, concorrendo para 
que estas terras apresentem limitações climáticas moderadas quanto à 
utilização agrfcola. 

Geomorfologicamente, fazendo parte dos Planaltos Residuais do 
Alto Guaporé, a 343/cb é a única unidade desta série. Localiza-se na 
região noroeste da presente Folha, sobre as serras do Monte Cristo e 
Santa Bárbara, no município de Cáceres. 

Sobre superffcies tabulares, aguçadas e convexas, tem-se a presença 
de uma cobertura vegetal formada por Savana Arbórea Aberta com 
floresta-de-galeria. 

Pedologicamente, os solos Podzólicos representam as áreas desta 
série. Como restrições ao uso encontram-se a capacidade de troca 
catiônica e a soma de bases trocáveis, com teores baixos; para uma 
utilização agrícola semipermanente, é necessário o uso de corretivos e 
fertilizantes. Seu uso atual é explorado através da criação se
mi-intensiva do gado zebu f no, através de pastagens melhoradas. 

FI Série 344 

Nos municípios de Cáceres e Poconé, encontram-se as três únicas áreas 
da Unidade 344/et, situadas na Depressão do Rio Paraguai, apresen
tando superffcies dissecadas com relevo de topo contínuo e aguçado e 
de topo convexo. 

Os solos representativos desta série estão caracterizados pelos 
grandes grupos de solos Litólicos, os quais evidenciam média fertilida
de natural, devido a seus valores na capacidade de troca (9,6 
mE/1 00 g de solo) e na soma de bases (8,5 mE/1 00 g de solo). 
Apresentam também restrições de profundidade e drenagem, tendo 
por outro lado um alto teor de matéria orgânica, conforme a Tabela 
5.XX. Estas características, associadas às do clima e relevo, indicam a 
adequação das áreas para a pecuária, culturas de subsistência e semi· 
permanentes adaptadas à região. 

5.1.4.3.2 - Subclasse Mesater-por.Solo 

Esta subclasse engloba séries onde o elemento de interação solo 
constitui a maior limitação ao seu uso, não sendo esta limitação 
imputável aos fatores de interação clima e relevo, por ambos estarem 
sempre em condições de uso mais favoráveis e, conseqüentemente, de 
menor grau de restrição. Os perfis de solos representativos das séries 
obtiveram índices pedológicos de 4,0 a 5,5 resultantes da avaliação 
das suas caracterfsticas físico-químicas, conforme se verifica na Tabela 
5.XXIII. 

Para sua utilização é imprescindível a observação das práticas de 
conservação, manejo e melhoramento de suas propriedades ffsico·quí· 
micas. Por outro lado, observa-se a ocorrência de grupos de séries 
nesta subclasse, onde existe uma uniformidade climática, sendo este 
fator muito bom nas Séries 114 e 124, bom nas Séries 214 e 224 e 
regular na 314. 

As condições de relevo diferem dentro de cada grupo, variando 
com os graus de restrição 01 O e 020. 

As áreas pertencentes a estas séries acham-se distribuídas ao longo 
da região deprimida do Pantanal Mato-Grossense, onde representa a 
subclasse mais extensa, com uma superfície de 97.775 km2

, perfazen
do 50,4% da área total da Folha. 

A) Série 114 

Esta série ocorre nas áreas próximas às cidades de Bandeirantes e São 
Gabriel do Oeste, balizando o Rio Negro entre o município homôni
mo e Corguinho e ainda nas planfcies deprimidas do pantanal, nos 
municípios de Aquidauana e Miranda. 

Apenas as Unidades 114/de, 114/et e 114/cb estão representadas 
nesta série, que está explorada com pecuária extensiva no pantanal e 
cultivo de culturas de ciclo curto e fruticultura na área não inundável. 

TABELA5XXIII 
Caracterização das unidades (Subclasse Mesater-por-Solo) 

Características físico-químicas do periil de solo 

Unidade Área Declividade fndice 
Alcalinidade Horizonte B Cap troca (km') (%) pedológico Salinidade Tipo(1) 

(mmhos/cm) Drenagem de cátions 
Prol (em) Estrutura Textura (mE/100g) 

114/de 1248 0-15 5,2 - <4 Má Maciça Franco-argila-arenosa 8,6 
114/et 376 0-5 4,0 - <4 Imperfeita Maciça Argila arenosa 3,2 
114/cb 437 0-5 5,4 - <4 Boa Granular Franco-argila-arenosa 1,5 
124/cb 166 5-15 5,4 - <4 Boa Granular Franco-argila-arenosa 1,5 
214/sd 1348 0-5 5,0 A-35 >4 Má Blocos subangulares Franco-siltosa 24,0 
214/de 9805 0-5 5,2 - <4 Má Maciça Franco-argila-arenosa 8,6 
214/de 0-5 5,4 - <4 Má Prismática forte Argilosa 9,4 
214/dc 536 D-5 4,4 - <4 Má Blocos subangulares Franco-argila-arenosa 1,9 
214/db 237 0-5 5,2 - <4 Má Blocos subangulares Argila pesada 11,5 
214/dp 2050 0-5 5,5 - <4 Má Blocos subangulares Argila siltosa 16,2 
214/ec 39547 0-5 4.0 - <4 Imperfeita Grãos simples Areia 0,8 
214/eb 5558 0-5 5,3 - <4 Imperfeita Maciça Franco-argila-arenosa 7,3 
214/ep 269 0-5 5,0 - <4 Imperfeita Maciça Argilosa 7,7 
214/et 8376 0-5 4,0 - <4 lmperieita Grãos simples Areia 1,0 
214/cb 1131 Q-5 5,1 - <4 Imperfeita Blocos subangulares Argila arenosa 2,5 
224/ec 170 5-15 5,4 - <4 Boa Maciça Franco-arenosa 2,8 
224/et 100 5-15 4,7 - <4 Forte Grãos simples Areia franca 9,6 
314/sd 144 0-5 5,0 A-35 >4 Má Blocos subangulares Franco-siltosa 24,0 
314/de 14800 0-5 4,0 - <4 Má Maciça Argilosa 6,6 
314/db 5273 0-5 5,2 - <4 Má Blocos subangulares Argila pesada 11,5 
314/dp 756 0-5 5,5 - <4 Má Blocos subangulares Argila siltosa 16,2 
314/dt 1387 0-5 4,9 - <4 Má Prismática forte Argila pesada 20,5 
314/ec 551 0-5 4,2 - <4 Imperfeita Maciça Argilosa 2,0 
314/ep 3019 D-5 5,0 - <4 Imperfeita Maciça Argilosa 7,7 
314/cb 491 0-5 5,1 - <4 Imperfeita Blocos subangulares Argila arenosa 2,5 

+ 
(1) Tipo A= N; x 100 > 15% Tipo B = Mg++ +Na+> Ca++ +H+. 

Obs: as unidades que se encontram repetidas foram definidas por mais de um periil pedológico, de acordo com sua localizaçao e unidade de mapeamento do solo. 
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Geomorfologicamente fazem parte das formas aguçadas e convexas 
do Planalto de Maracaju-Campo Grande e de áreas de acumulação 
inundáveis, com solos de cobertura arenosa, periodicamente alagadas, 
com declividades que não ultrapassam a 5%, portanto plenamente 
mecanizáveis. 

Pedologicamente está representada pelos grandes grupos de solos 
Latossólicos e Hidromórficos, os quais podem apresentar restrições 
quanto à capacidade de troca catiônica, soma de bases trocáveis, 
drenagem ou estrutura, fatores estes que limitam sua utilização natu
ral A nível hierárquico mais específico está subdividida nas seguintes 
unidades: 114/de, 114/et e 114/cb (Tab. 5.XXIII). 

A cobertura vegetal atualmente é composta por Savana Arbórea 
Densa, Savana Parque e por culturas de ciclo vegetativo curto. 

O solo representativo da Unidade 114/de, apesar de ter o horizon
te superior com textura arenosa, possui má drenagem e baixo teor de 
matéria orgânica, não possui problemas de salinidade, é profundo e 
possui média fertilidade natural, apresentando melhor rendimento 
quando utilizado com pastagens. 

Quanto às Unidades 114/et e 114/cb, estão caracterizadas por 
solos de baixa fertilidade natural, traduzidas pelos baixos teores no 
complexo de troca, além de ocorrerem casos de drenagem deficiente. 
São recomendados práticas de rotação de culturas, adaptadas à locali
dade, e adubos aliados à adubação verde, além de práticas de combate 
à erosão. 

B) Série 124 

Apresenta apenas uma unidade, a 124/cb, com grande atividade agrí
cola de culturas dclicas, cuja declividade varia de 5 a 15%, permitindo 
perfeita mecanização das atividades agrícolas. O índice agroclimático 
está compreendido entre 85 e 115%, o que indica boa disponibilidade 
hídrica para grande parte das culturas. A capacidade de troca e a 
matéria orgânica apresentam baixos valores, bem como a soma de 
bases trocáveis. As mesmas recomendações da unidade anterior são 
sugeridas para esta unidade. 

Está situada no município de Bandeirantes, vizinha à cidade homô
nima, estendendo-se paralelamente à BR-163. 

C) Série 214 

Ocupando as terras deprimidas do pantanal no sentido sudoeste-nor
deste e ao sul da Folha, é a série que ocupa a maior área no mapa. 

Soma Profundida- Horizonte A Matéria 
de bases de efetiva orgânica 

(mE/100g) (em) Textura Estrutura (%) 

8,6 120 Areia franca Grãos simples 0,8 
O,B i40 Areia franca Grãos simples 0,4 
0,1 160 Franco-arenosa Grãos simples 0,1 
0,1 160 Franco-arenosa Grãos simples 0,1 

24,0 20 Franco-argilosa Blocos subangulares 1,6 
8,6 120 Areia franca Grãos simples 0,8 
1,1 150 Franco-arenosa Blocos subangulares 1,8 
0,3 110 Areia Grãos simples 0,5 
2,8 170 Argilosa Blocos angulares 4,1 
7,4 15 Franco-argilo-siltosa Granular 4,7 
0,2 160 Areia Grãos simples 0,4 
6,7 160 Areia franca Granular 1,0 
5,7 20 Franco-siltosa Blocos angulares 1,4 
0,2 160 Areia Grãos simples 0,4 
0,4 110 Areia franca Granular 0,5 
0,2 150 Areia franca Granular 1,4 
8,5 50 Areia Grãos simples 5,3 

24,0 20 Franco-argilosa Blocos subangulares 1,6 
0,5 140 Franco-arenosa Grãos simples 0,9 
3,8 170 Argilosa Blocos angulares 4,1 
7,4 15 Franco-argilo-siltosa Granular 4,7 
4,8 130 Argila siltosa Maciça 2,7 
0,8 140 Areia franca Grãos simples 0,7 
5,7 20 Franco-siltosa Blocos angulares 1,4 
0,4 110 Areia franca Granular 0,5 

Apresenta as mesmas características da Série 114, com exceção do 
clima, onde aparece uma diminuição no regime hídrico, onde seu 
suprimento hídrico se situa entre 70 e 85% de sua demanda ideal 

Geomorfologicamente, dentro do pantanal, distinguem-se várias 
sub-regiões, que se caracterizam por diferenças morfogenéticas e hi
drográficas. A superfície inundável, bem como a permanência de 
inundação, varia conforme as características hidrológicas anuais; por 
isto, nesta série, algumas zonas do pantanal são permanentemente 
inundadas, outras com o mínimo de 6 meses, outras no mínimo 3 
meses e outras não são inundáveis. São áreas planas, com cobertura 
arenosa e de planície fluviolacustre, estando representadas pelas Planí
cies e Pantanais Mato-Grossenses. 

O uso atual, nesta série, baseia-se principalmente na produção 
pecuária, através da utilização de pastagens nativas, e em menor escala 
na produção de pastagens plantadas. 

É representada na sua maior parte por solos Hidromórficos, com 
graves problemas de drenagem e, em alguns casos, até com problemas 
de salinidade. A capacidade de permuta de cátions, valor T, é geral
mente baixa e a matéria orgânica é próxima ou igual a 1%, com 
exceção de alguns solos que contam com conteúdos mais ou menos 
altos nos horizontes superficiais. 

Os solos mais freqüentes são os Podzóis, Planossolos e Lateritas 
Hidromórficas, todos mal drenados. Ocasionalmente, as terras baixas 
apresentam alguns solos não alagáveis: Areias Quartzosas, Podzólico e 
Planossolo, fase imperfeitamente drenados 

Solos salinos foram identificados na região sudoeste, no município 
de Corumbá, área próxima aos morros do Meio e Grande. Muitas vezes 
a salinidade está acompanhada de alcalinidade, 

As terras presentes nesta série não são apropriadas para a lavoura, 
mas podem ser usadas com vegetação permanente, ou seja, pastagens e 
florestas, e para animais de vida silvestre. 

Sua cobertura vegetal está composta por uma complexa variedade 
de bosques, onde aparecem a Savana Arbórea Densa, Savana Arbórea 
Aberta, Savana Gramíneo-Lenhosa, Savana Parque e Floresta Aluvial. 

Nesta série são encontradas dez unidades cujas características são 
mostradas na Tab. 5. XXIII 

D) Série 224 

Está representada por cinco pequenas áreas que ocupam regiões dis
persas na Folha Com apena.s duas unidades, a 224/ec e a 224/et, 
aparece nos municípios de Jaciara, I tiqu ira e Ladário. 

A cobertura florlstica está composta por unidades da Floresta 
Estacionai Decidual Submontana e por uso agr(cola de culturas econô
micas anuais 

Estas unidades fazem parte de formas erosivas pedimentadas, com 
encostas de declive fraco e por formas tabulares, com relevo variando 
de 5 a 15% de declividade e de plano a suave ondulado. 

As características pedológicas mais restritivas dizem respeito à 
estrutura maciça, à textura leve e à soma de bases trocáveis, nos perfis 
selecionados, pertencendo seus solos aos grandes grupos dos Litól icos 
e Latossól icos. 

Na Unidade 224/ec, onde a correção da acidez e adição de correti
vos se faz necessária, há o plantio de arroz e culturas de subsistência, 
como o milho, feijão, mandioca e fruticultura, exigindo práticas de 
plantação em curva de nível no combate à erosão, de acordo com o 
declive, e adubação verde. 

Quanto à Unidade 224/et, apresenta solos de média fertilidade 
natural, onde a pouca profundidade (50 em) e a textura arenosa são 
os fatores mais restritivos. O maior uso desta unidade é feito através 
da exploração pecuária e pequenas roças em áreas de floresta, 

E) Série 314 

Apresenta a segunda maior série dentro da subclasse, Suas unidades 
estão localizadas a noroeste da Folha em questão. 

Encontra-se sob um regime climático onde a interação dos fatores 
temperatura, precipitação e evapotranspiração atende a uma demanda 
de 55 a 70% das necessidades hfdricas consideradas ideais para o pleno 
desenvolvimento das culturas adaptadas a estas áreas, sendo esta a 
principal diferença da Série 214. Em relação às unidades geomorfoló
gicas e pedológicas, apresenta as mesmas caracterfsticas I imitantes, 
conforme mostra a Tabela 5.XXI. A declividade é sempre menor que 
5%, permitindo plena mecanização. 
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A drenagem dos perfis de solo apresenta graves problemas, causa
dos pela textura média a pesada, no escoamento da água. 

No perfil representativo da Unidade 314/sd (Tab. 5.XXIII), a 
elevada saturação das bases trocáveis com sódio, em quantidades 
maiores que 15%, veio a limitar a profundidade efetiva desse solo. 

Sua cobertura vegetal está caracterizada pela presença da Savana 
Arbórea Densa, Savana Arbórea Aberta, Savana Gramíneo-Lenhosa, 
Savana Parque e Floresta Aluvial. 

A pecuária é a exploração predominante dessas áreas e a média e 
boa fertilidade natural permitem a utilização de pastos plantados nas 
áreas não inundáveis por longos períodos. Estas terras não são apro
priadas para lavouras, devido à época de cheia coincidir com o ciclo 
vegetativo; são mais apropriadas para pastagens nativas e preservação 
da fauna. 

5. 1.4.4 - Classe Agroster 

Abrange, metodologicamente, todo e qualquer elemento de interação 
clima-relevo-solo cujo grau correspondente a seu tipo geral de con
dicionante dominante é de quinta magnitude, independente da nature
za do mesmo. 

Suas terras ocupam cerca de 21,5% da área total e estão distribuí
das esparsamente pela Folha. Como conseqüência é grande a hetero
geneidade de seus componentes climáticos, geomorfológicos, pedoló
gicos e florísticos. Dadas suas características gerais, a sua vocação 
natural restringe-se à pecuária, ao recobrimento florestal e à preserva
ção da flora e da fauna. 

Segundo a natureza de seus fatores condicionantes gerais, subdivi
de-se nas Subclasses Agroster-por-Relevo e Agroster-por-Solo, confor
me expressa a Tabela 5.XXIV. 

Classe 

Agroster 

• l 

I 

j 

TABELA 5 XXIV 
Subdivisões da Classe Agroster 

Subclasse Série Características pedológicas 
definidoras de unidades 

155 de 
253 ep,cb 
253* et 

Agroster-por-Relevo 254 et 
255 de 
353 cb 
354 et 
355 e c 

115 de, ec, bp, bt 
125 de, bp, bt 
135 de,bp 

I Agroster-por-Solo 215 de, de, db, ec, et, bp, bt 
225 de, e c, et, bp, bt 
235 de,et 
245 de 

I 
315 de, dc,et 

Área 
(km') 

1793 
122 
691 
269 
234 

45 
73 

197 

3358 
3356 

388 
19569 
5892 

633 
842 

4250 

*Série definida por excesso de concreção e/ou cascalho e/ou pedregosidade 

Do ponto de vista climático, abrange desde as que atenderam 
plenamente às necessidades hídricas tidas como ideais até aquelas que 
apresentam alguma deficiência durante o ano. 

Contém, na sua área, todas as unidades geomorfológicas mapeadas 
e, quando o fator relevo é o maior condicionante, forma a Subclasse 
Agroster-por-Relevo. Esta subclasse caracteriza-se por declividades que 
variam de 40 a 55% e por uma grande instabilidade na manutenção de 
suas encostas, em decorrência de suas fortes pendentes e grande 
dissecação. 

Os solos que a compõem estão inclufdos nos grandes grupos de 
solos formados pelos Planossolos, Solonetz, Cambissolos, Litólicos, 
Areias Quartzosas e Gleis. 

5.1.4.4.1 - Subclasse Agroster-por-Relevo 

Acha-se disseminada por toda a Folha, em manchas esparsas, abran
gendo todas as unidades geomorfológicas, exceto a das formas de 
acumulação. 

Suas terras possuem declives fortes, que variam de 40 a 55%, e 
possuem relevo montanhoso, usualmente constitufdas por morros, 
montanhas e alinhamentos montanhosos. 
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Geomorfologicamente, apresentam-se sob modelados de disseca
ção, através de formas aguçadas, convexas e tabulares, juntamente 
com formas erosivas tabulares e pedimentadas. 

Em virtude dos fortes declives que caracterizam estas áreas, tor
na-se necessária a prática intensiva de controle da erosão e proteção 
do solo. Assim, nessas terras são recomendados pastos ou silvicultura, 
mas que requerem ações muito limitadas no uso. 

Do ponto de vista climático, fitológico e pedolõgico, esta subclasse 
também se apresenta bastante heterogênea. Foram detectadas a( nove 
séries, que serão descritas na Tabela 5.XXV. 

A) Série 155 

Com apenas uma unidade, a 155/de, e constituindo apenas quatro 
manchas nos municípios de Camapuã, Corguinho e Bandeirantes, 
abrange áreas localizadas no Planalto de Maracaju-Campo Grande, 
com modelados de dissecação e formas aguçadas, convexas e tabula
res. 

~ a maior série em extensão nesta subclasse, com 1.793 km 2
, 

normalmente compreendendo relevos montanhosos inseridos no limi
te de 40 a 55% de declividade, portanto, não mecanizáveis, ou com 
alguma dificuldade, através da tração animal e práticas intensivas de 
controle da erosão. 

Está constitufda por solos Litólicos de pouca profundidade, com 
drenagem excessiva devida ao runoff, textura moderadamente pesada 
no horizonte B, pouca fertilidade natural e baixo teor de matéria 
orgânica. 

A vegetação exuberante, formada pela Savana Arbórea Densa, é 
possfvel que seja produto do alto índice agroclimático, compreendido 
entre 85 e 115% da capacidade h(drica considerada ideal para o pleno 
desenvolvimento das pastagens, regular para fruticultura e limitado 
para os demais tipos de cultivo. 

Atualmente, estas áreas estão sendo exploradas com pecuária se
mi-intensiva, através do gado azebuado . 

B) Série 253 

Próximo à linha da estrada de ferro, no municfpio de Miranda, no 
limite sul da Folha, encontramos a Unidade 253/ep, situada sobre 
formas dissecadas aguçadas e convexas, no Planalto da Bodoquena. 
Esta unidade detém os melhores solos, com relação à fertilidade 
natural, devido aos altos teores na capacidade de troca e na soma de 
bases (25 mE/1 00 g). Apresenta textura média, bom teor de matéria 
orgânica e bom índice pedolõgico, conforme mostra a Tabela 5.XXV. 
O fator limitante destes solos é a sua pouca profundidade, principal 
impedimento para a alta capacidade de exploração com fruticultura. 
Atualmente está dedicada principalmente à pecuária. 

São terras que requerem ações muito limitadas no uso, necessitan
do de práticas especiais de conservação. 

Floristicamente estão representadas pela Savana Arbórea Densa. 
A Unidade 253/cb está constitufda por solos do grande grupo dos 

Podzólicos que possuem textura moderadamente leve e estrutura 
granular no horizonte superficial e textura pesada com estrutura em 
blocos subangulares no horizonte iluvial. São profundos e bem drena
dos, mas, por outro lado, de fraca fertilidade natural e baixo teor de 
matéria orgânica. 

Esta área está localizada próximo à cidade de Anhumas, no muni
cfpio de Rondonópolis, e sua massa vegetal é composta por Savana 
Arbórea Aberta com floresta-de-galeria. 

O relevo dissecado é de topo plano e apresenta-se sobre formas 
tabulares, separados por vales de fundo plano. 

C) Série 253* 

Uma única unidade, a 253*/et, aparece em três manchas nos municf
pios de Jaciara, Poxoréo e Rondonópolis, sobre os Planaltos dos 
Guimarães. 

Os solos destas áreas estão relacionados no granae grupo dos 
Podzólicos, com boa drenagem, textura média, média fertilidade atual 
e potencial e bom teor de matéria orgânica (Tab. 5.XXV). O principal 
fator limitante é a presença de mais de 50%, em média, de cascalho e 
concreções em todo o perfil, onde apresenta uma limitação natural 
para o cultivo de algumas espécies nestas terras. A quase totalidade 

*Série definida por excesso de concreção e/ou cascalho e/ou pedregosidade 



TABELA5XXV 
Caracterização das unidades (Subclasse Agroster·por·Relevo) 

Características físico-químicas do perfil de solo 

Área Decli· Índice 
Salini· Prol Unidade vidade pedo· Soma Horizonte A Mat 

(km') da de Horizonte B Cap troca ehr orgâ· 
(%) lógico Drenagem de cátions de bases 

(mmhos/ (mE/100g) (mE!100g) tiva nica 
em) Estrutura Textura (em) Textura Estrutura (%) 

155/de 1793 4ü-55 3,3 <4 Excessiva Blocos Franco-argilo-arenosa 3,0 0,5 45 Franco-arenosa Granular 0,7 
subangulares 

253/ep 109 40·55 6,7 <4 Boa Granular Franca 25,0 25,0 30 Franca Granular 5,1 
253*/et 691 4()-55 6,2 <4 Boa Granular Franco-argilosa 9,5 7,0 90 Franco-argilosa Blocos 4,0 

subangulares 
253/cb 13 4ü-55 6,3 <4 Boa Blocos Argilosa 4,2 1,5 150 Franco-arenosa Granular 1,1 

subangulares 
254/et 269 4()-55 4,7 <4 Forte Grãos simples Areia franca 9,6 8,5 50 Areia Grãos simples 5,3 
255/de 234 4()-55 3,3 <4 Excessiva Blocos Franco-argi lo-arenosa 3,0 0,5 45 Franco-arenosa Granular 0,7 

subangulares 
353/cb 45 4ü-55 5,8 <4 Moderada Granular Franco-argilo-arenosa 2,2 1,7 155 Areia franca Grãos simples 4,6 
354/et 73 4()-55 4,7 <4 Forte Grãos simples Areia franca 
355/ec 197 4ü-55 3,8 <4 Forte Granular Franco-siltosa 

*Unidade definida por excesso de concreção e/ou cascalho e/ou pedregosidade 

destas áreas está sendo aproveitada com pastagens, onde existia a 
Savana Arbórea Densa e a F lo resta Estacionai Decidual Submontana. 

D) Série 254 

Localizadas próximo ao rio São Lourenço, na serra da Canastra, no 
morro do Meio, próximo à cidade de Mimoso, no municlpio de Santo 
Antônio de Leverger, e próximo à cidade de Corumbá, encontramos 
as manchas da Unidade 254/et. 

Ocorre esparsamente sobre o Planalto dos Guimarães e nos Plana I· 
tos Residuais do Urucum-Amolar, onde o relevo se caracteriza por 
formas dissecadas aguçadas, convexas e tabulares e formas erosivas 
tabulares. 

Com bom teor de matéria orgânica, devido à presença da Floresta 
Estacionai Decidual Submontana, e média fertilidade natural, os solos 
Litólicos, nestas áreas, apresentam-se, por outro lado, rasos e forte· 
mente drenados, devido a sua textura moderadamente leve. 

São em geral terrenos inclinados, sujeitos a forte erosão, pela água 
ou vento, e que devem, portanto, ficar sob proteção permanente. 

E) Série 255 

Constituída por duas pequenas áreas, sobre o Planalto de Maraca
ju-Campo Grande e sobre uma escarpa estrutural, a Unidade 255/de 
ocupa uma área de 234 km2

• 

Localiza-se na serra Solteira, no município de ltiquira, e está 
representada por solos Litólicos nessas áreas, indicando deficiências 
em bases trocáveis e em matéria orgânica. Apesar da pobreza de 
nutrientes, possuem, em geral, boas características fl'sicas, têm drena· 
gem excessiva e estrutura granular, quando arenosos, conforme os 
dados apresentados na Tabela 5.XXV 

São terras que não se prestam para cultivo, por serem mui to 
inclinadas, mais apropriadas para preservação da flora e da fauna. 

F) Séries 353, 354 e 355 

!: um conjunto de séries que têm em comum, além da forte declivida
de de seus componentes geomorfológicos, um clima caracterizado por 
pluviosidade em torno dos 1.100 mm anuais, que possibilita um 
atendimento de 55 a 70% da demanda hídrica anual expressa pela sua 
evapotranspiração potencial. 

A cobertura vegetal é composta por Savana Arbórea Aberta na 
Unidade 353/cb e Savana Arbórea Densa nas demais unidades. São 
terras recomendadas para pastos e silvicultura, mas que requerem 
ações muito limitadas no uso, necessitando de práticas especiais de 
conservação do solo e da água, sendo fortemente erodidas e altamente 
suscetíveis ao desgaste. 

A Unidade 353/cb, representada pelos solos Podzólicos, que são 
profundos, com textura moderadamente pesada e estrutura granular 
ou em blocos subangulares no horizonte iluvial, possui baixa fertilida· 
de natural e boa quantidade de matéria orgânica (Tab. 5.)(XV). Está 
situada sobre os Planaltos Residuais do Alto Guaporé, em relevo 
montanhoso de patamar estrutural, no município de Cáceres, sobre a 
serra do Baú. 

9,6 8,5 50 Areia Grãos simples 5,3 
16,0 0,5 30 Franco·siltosa Granular 7,0 

As séries restantes apresentam solos de texturas menos pesadas, 
menos profundos, mais férteis e de ótimos teores de matéria orgânica, 
originados pela exuberante cobertura vegetal presente nessas terras. 
Apresentam atualmente, em algumas áreas, atividade agr~cola de pou
co significado, com culturas de subsistência, e mais intensamente a 
exploração pecuária semi-intensiva. 

A Unidade 354/et, com apenas quatro manchas, está localizada no 
munidpio de Cáceres, sobre as serras da Campina e do Facão, e a 
Unidade 355/ec tem apenas duas manchas, localizadas, a maior, na 
divisa dos municlpios de Vila Bela e Cáceres, na serra do Monte 
Cristo, e, a menor, no município de Poconé, no limite superior da 
Folha. 

A Série 354 está inserida na Província Serrana e é composta por 
superfícies erosivas tabulares e relevos dissecados de formas tabulares. 

Sobre os Planaltos Residuais do Alto Guaporé encontramos a Série 
355, com uma escarpa estrutural de relevo escalonado. 

5 1.4.4.2- Subclasse Agrosmr-por..Solo 

A maior limitação imposta às terras pertencentes a esta subclasse diz 
respeito a seus solos 

Agrupa uma gama de áreas que apresentam como caráter homo
gêneo a baixa qualidade de seus solos, que, de modo geral, têm 
drenagem acentuada quando arenosos e de grãos simples ou granular 
Têm má drenagem quando a estrutura se apresenta colunar ou em 
blocos subangulares São, paralelamente, de baixa capacidade na per
muta de cátions, bem como na soma de bases, características que os 
definem como de baixa fertilidade atual e potencial. 

Do ponto de vista da declividade, foram encontrados todos os 
graus possíveis de limitação abaixo de 40% Até 25"/o não há impedi
mento à mecanização, embora haja uma diminuicão no rendimento 
das máquinas, à medida em que se acentuam as pendentes 

Esta subclasse ocorre sobre todas as faixas climáticas identificadas 
na Folha e conseqüentemente acha-se coberta por diferentes forma
ções vegetais. 

Sobre o Planalto de Maracaju-Campo Grande, na parte oriental da 
Folha, encontram-se as Séries 115, 125 e 135. Igualmente as Séries 
215, 225 e 235 nesta unidade geomorfológica e também nos Planaltos 
Residuais do Urucum-Amolar, na região sudoeste, no Planalto dos 
Guimarães, na região nordeste, nas Planícies e Pantanais Mato-Gros
senses e na região deprimida do pantanal 

A) Série 115 

Situada na região sudeste da Folha nos mun1c1 p1os de Camapuã, 
Bandeirantes, Rio Negro e Rio Verde, as unidades presentes, 115/de, 
115/ec, 115/bp e 115/bt, pertencentes a esta série, desenvolvem-se 
sob condições climáticas não restritivas, com adequado atendimento 
de umidade dispon(vel para as plantas e com declividades que variam 
de O a 5%, de relevo plano a suave ondulado, bem como pelas 
características Hsico-qu(micas especificas usadas para a definição de 
suas unidades (Tab. 5.XXVI) 
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TABELA 5 XXVI 
Caracterização das unidades (Subclasse Agroster·por·Solo) 

Características tfsico-qufmicas do perfil de solo 

Área 
Decli· Indica Salini· Prol Mat Unidade 

(km') 
vidade pedo· da de Horizonte B Cap troca Soma 

ele-
Horizonte A 

orgã· (%) lógico 
(mmhos/ 

Drenagem de cátions de bases 
tiva nica 

em) Estrutura Textura (mE/100g) (mE/100g) (em) Textura Estrutura (%) 

115/de 1174 0·5 3,5 <4 Excessiva Grãos Areia 1,5 0,2 120 Areia Grãos 0,7 
simples simples 

115/ec 1550 0·5 3,8 <4 Acentuada Grãos Areia franca 2,0 0,1 150 Areia Grãos 1,5 
simples simples 

115/bp 272 ü-5 3,5 <4 Acentuada Grãos Areia 1,6 0,4 70 Areia Grãos 0,8 
simples simples 

115/bt 362 ü-5 3,0 <4 Acentuada Grãos Areia tranca 2,3 0,6 120 Areia Grãos 0,7 
simples simples 

125/de 1759 5·15 3,5 <4 Excessiva Grãos Areia 1,5 0,2 120 Areia Grãos 0,7 
simples simples 

125/bp 980 5·15 3,5 <4 Acentuada Grãos Areia 1,6 0,4 70 Areia Grãos 0,8 
simples simples 

125/bt 617 5·15 3,0 <4 Acentuada Grãos Areia franca 2,3 0,6 120 Areia Grãos 0,7 
simples simples 

135/de 366 15-25 3,5 <4 Excessiva Grãos Areia 1,5 0,2 120 Areia Grãos 0,7 
simples simples 

135/bp 22 15·25 3,5 <4 Acentuada Grãos Areia 1,6 0,4 70 Areia Grãos 0,8 
simples simples 

215/de 4989 ü-5 3,8 <4 Má Grãos Areia 1,5 0,2 70 Areia franca Grãos 0,5 
simples simples 

215/de ü-5 3,6 <4 Má Grãos Areia 3,2 2,1 70 Areia Grãos 0,9 
simples simples 

215/dc 4165 0·5 3,6 <4 Má Grãos Franco-arenosa 1,6 0,2 160 Areia Grãos 0,6 
simples simples 

215/db 2255 0·5 3,8 <4 Má Co lunar Franco-argila-arenosa 6,6 5,0 35 Franccrarenosa Grãos 1,5 
forte simples 

215/ec 2704 0·5 3,8 <4 Acentuada Grãos Areia franca 2,0 0,1 150 Areia Grãos 1,5 
simples simples 

215/et 3847 0·5 3,8 <4 Acentuada Grãos Areia 1,7 0,1 34 Areia Grãos 0,9 
simples simples 

215/bp 1 296 0·5 3,5 <4 Acentuada Grãos Areia 1,6 0,4 18 Areia Grãos 0,8 
simples simples 

215/bt 313 0·5 3,0 <4 Acentuada Grãos Areia franca 2,3 0,6 120 Areia Grãos 0,7 
simples simples 

225/de 1419 5·15 3,8 <4 Má Grãos Areia 1,5 0,2 70 Areia franca Grãos 0,5 
simples simples 

225/ec 314 5·15 3,8 <4 Acentuada Grãos Areia franca 2,0 0,1 150 Areia Grãos 1,5 
simples simples 

225/et 2766 5-15 3,8 <4 Acentuada Grãos Areia 1,7 0,1 34 Areia Grãos 0,9 
simples simples 

225/bp 763 5·15 3,5 <4 Acentuada Grãos Areia 1,6 0,4 18 Areia Grãos 0,8 
simples simples 

225/bt 630 5·15 3,0 <4 Acentuada Grãos Areia franca 2,3 0,6 120 Areia Grãos 0,7 
simples simples 

235/de 496 15·25 3,3 <4 Excessiva Blocos Franco-argila-arenosa 3,0 0,5 45 Franco-arenosa Grãos 0,7 
subangulares simples 

235/et 137 15·25 3,8 <4 Acentuada Grãos Areia 1,7 0,1 34 Areia Grãos 0,9 
simples simples 

245/de 842 ~5-40 3,3 <4 Excessiva Blocos Franco-argila-arenosa 3,0 0,5 45 Franco-arenosa Grãos 0,7 
subangulares simples 

315/de 2775 0·5 3,8 <4 Má Blocos 1\rgilo-arenosa 1,5 1,9 140 Areia tranca Grãos 0,5 
subangulares simples 

315/dc 1351 0·5 3,6 <4 Má Grãos Franco-arenosa 1,6 0,2 160 Areia Grãos 0,6 
simples simples 

315/et 124 Q-5 3,8 <4 Acentuada Grãos Areia 1,7 0,1 34 Areia Grãos 0,9 
simples simples 

Obs: as unidades que se encontram repetidas foram definidas por mais de um perfil pedológico, de acordo com sua localização e unidade de mapeamento do solo 

Inseridas no Planalto de Maracaju-Campo Grande, estão sobrepos
tas às superflcies erosivas pediplanadas e às superffcies dissecadas de 
formas tabulares, separadas por vales de fundo plano. 

Nestas áreas, encontra-se uma cobertura vegetal composta por 
Savana Arbórea Aberta e Savana Arbórea Densa. 

Estas terras estão sendo exploradas atualmente com culturas de 
ciclo curto e com pecuária de corte, através de raças azebuadas. 

Seus solos caracterizam-se por baixa capacidade de retenção de 
água e de nutrientes, em conseqüência da textura arenosa, que propi· 
cia grande lixiviação. Assim, a fertilidade natural é muito baixa e 
impõe sérias restrições ao uso agrfcola. São solos profundos, não 
possuindo restrições quanto à salinidade. Em condições naturais po
dem ser utilizados com a rizicultura e pastagens. São terras muito 
secas, fortemente erodidas e altamente suscetfveis a desgaste, reque· 
rendo algumas práticas de controle contra a erosão. 
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B) Série 125 

Apresenta um (ndice agroclimático que varia de 70 a 85% da capacida
de hfdrica ideal, com regular atendimento de umidade disponlvel para 
as principais culturas econômicas. O relevo é suave ondulado, com 
declividades que variam de 5 a 15%, não impedindo a mecanização. 
Está subdividida nas Unidades 125/de, 125/bp e 125/bt, que se situam 
sobre o Planalto de Maracaju-Campo Grande, próximo às cidades de 
Rio Negro, Nova Esperança e Coxim, e em algumas áreas próximas à 
BR-163, nos municfpios de Rio Verde e Coxim; sua vegetação é 
constitu(da por Savana Arbórea Densa e Savana Arbórea Aberta. 

O principal uso agrfcola destas terras está constitu(do por peque
nas lavouras de subsistência e mais intensamente por pecuária semi-in· 
tensiva. 

Os solos encontrados nestas áreas pertencem ao grande grupo de 
Areias Quartzosas, pobres em matéria orgânica, profundos, de textura 
arenosa, baixa fertilidade natural e que requerem ações limitadas no 
uso, necessitando de práticas especiais de conservação do solo e da 
água. 



C) Série 135 

Com relevo suave ondulado a forte ondulado e declividade variando 
de 15 a 25%, guardam as mesmas características de clima e solos que 
as anteriormente comentadas ( 115 e 125), como salientado pela 
Tabela 5.XXVI, de caracterização fl'sico-química de suas unidades. 

A mecanização agrt'cola dessas áreas é mais restrita a tratores de 
esteira e a tração animal. São terrenos inclinados, sujeitos a forte 
erosão, pela água ou vento. Terras recomendadas para pastos, fruticul
tura ou preservação, desde que corrigidas suas deficiências químicas 
através da correção da acidez e adição de fertilizantes. 

O relevo destas unidades aparece sobre formas erosivas pedipla
nadas e sobre escarpas estruturais, acima de 100m, nos munidpios de 
Pedro Gomes, Coxim, Rio Verde e Aquidauana, com vegetação de 
Savana Arbórea Densa. 

D) Séries 215, 225, 235 e 245 

Guardam algumas características de solos e relevo com as correspon
dentes aos grupos das Séries 115, 12 5 e 135, anteriormente comenta
das, acrescidas do relevo que varia até 40% na Série 245, como 
salientado na Tabela 5,XXV1 - Caracterização físico-qulmica das 
unidades Diferem, no entanto, pelas condições climáticas sob as quais 
se desenvolvem, pois abrangem áreas que pluviometricamente se situ
am entre os 1.000 e 1.200 mm, onde as evapotranspirações potencial 
e real situam-se ao redor dos 1.200 e 1.000 mm, respectivamente, não 
podendo, consequentemente, ser consideradas limitadas por este ângu
lo. 

Geomorfologicamente estão todas contidas nas Planícies e Panta
nais Mato-Grossenses, no Planalto de Maracaju-Campo Grande, no 
Planalto dos Guimarães e na Província Serrana. 

Pedologicamente, são constituídas por PlanossolosSolódicos, Gleis 
Pouco Húmicos, Areias Quartzosas Hidromórficas e Solonetz na área 
deprimida do pantanal e Areias Quartzosas e Litólicos nas áreas de 
relevos mais elevados correspondentes aos planaltos, leste da F olha. 

Na planície deprimida do pantanal, os solos, apesar da textura 
arenosa, ou franco-arenosa, apresentam má drenagem, devido ao 
lençol freático próximo, ou à superfície, o que prejudica sensivelmen
te o desenvolvimento das plantas. Em condições naturais podem ser 
utilizados para preservação da vida silvestre e pastagens nativas Já na 
região do Planalto podem ser utilizados com rizicultura e pastagens. 
Para a sua utilização racional na agricultura, requerem uma correção 
na drenagem, a fim de manter o lençol freático em nível adequado, 
correção da acidez pela calagem e adubação complementar. 

E) Série 315 

Expressivas manchas estão localizadas na região de Poconé, cortando a 
rodovia Transpantaneira, entre os rios Cuiabá e Paraguai, além de 
outras áreas significativas presentes na região de Cáceres, entre o rio 
Paraguai e na divisa com a Bolívia e também na região NO da Folha, 
até a serra São Fabiano. 

Com apenas três unidades, a 315/de, 315/dc e 315/et, seu clima 
satisfaz apenas de 55 a 70% das necessidades hldricas anuais conside
radas ideais para a região. 

A variação percentual de suas declividades, entre O e 5%, ainda 
possibilitaria sua plena mecanização, porém, como estas áreas perma
necem no mínimo 4 meses alagadas, seu uso predominante são a 
pecuária extensiva e a vida silvestre. 

As suas terras são inseridas na Depressão do R ia Paraguai e nas 
Planícies e Pantanais Mato-Grossenses, sobre formas de acumulação 
inundáveis de solos com cobertura arenosa. A vegetação presente 
nestas áreas é de Savana Gramíneo-Lenhosa, Savana Parque, Floresta 
Estacionai Decidual Submontana e Savana Arbórea Aberta nas áreas 
menos ai agadas. 

Seus solos caracterizam-se pela drenagem deficiente, pela pobreza 
em nutrientes e baixo teor de matéria orgânica. 

5.1.4.5- Classe Silvater 

As áreas contidas nesta classe apresentam o relevo como fator de forte 
limitação ao uso da terra, ocorrendo sempre em declives situados 
entre 55 e 70%. Essas áreas pertencem à Subclasse Silvater-por-Relevo, 
a única que ocorre nesta classe. Está formada por sete séries, como 
mostra a Tabela 5. XXVII. 

Classe 

Silvater 

Subclasse 

TABELA 5 XXVII 
Subdivisões da Classe Silvater 

Série Características pedológicas 
definidoras de unidades 

165 de 
263 eb,ep 
263* et 

Silva ter-por-Relevo 264 e! 
265 de 
363 cb 
364 et 

*Série definida por excesso de concreção e/ou cascalho e/ou pedregosidade 

Área 
(km') 

397 
45 

540 
560 
911 
139 
875 

A interação dos fatores climáticos faz-se de modo a possibilitar o 
atendimento de 55 a 115% da demanda hídrica, considerada como 
ideal ao crescimento e desenvolvimento das plantas 

Os solos são normalmente isentos dos problemas inerentes à salini
dade e/ou alcalinidade, sendo suas características bastante variáveis 

Como resultantes destas limitações, suas áreas apresentam-se inap
tas ao uso com culturas anuais, possibilitando, embora com limita
ções, o uso de fruticultura. São, no entanto, de aptidão regular para o 
uso com pastos, boa silvicultura e muito boa para a preservação 
permanente. 

5.1.4. 5.1 - Subclasse Silvater-por-Relevo 

Compreende séries cuja característica principal é a de possuírem 
relevo montanhoso, classificadas metodologicamente no grau de restri
ção 060, a maior dentre os elementos de interação. 

Localiza-se em áreas situadas, geralmente, nas bordas dissecadas 
dos planaltos, correspondendo aos domínios geomorfológicos dos 
Planaltos Residuais do Urucum-Amolar, Planaltos Residuais do Alto 
Guaporé, Planalto dos Guimarães e Planalto de Maracaju-Campo 
Grande. Nestas áreas, ocorrem declividades situadas entre 55 e 70% e 
associam-se às formas aguçadas de topo contínuo e às formas conve
xas. 

A interação de seus fatores de formação destaca o relevo como o 
fator de maior homogeneidade, enquanto o solo e o clima apresen
tam-se variáveis, conforme mostra a Tabela 5.XXVIII. 

A) Série 165 

Representada pela Unidade 165/de, está localizada próximo à cidade 
de Areado, no município de Camapuã, e na serra de Maracaju, nos 
municípios de Corguinho e Rio Verde. 

Suas condicões climáticas estão influenciadas pela altitude da 
referida serra, ~ais de 700 m, onde o efetivo atendimento da unidade, 
representado pela média da precipitação e da evapotranspiração real, 
possibilita o atendimento de 85 a 115% da demanda hídrica conside
rada como ideal para o crescimento e desenvolvimento das plantas 

Geomorfologicamente, ocorre sobre formas aguçadas, com relevo 
de topo contr'nuo, com declividade situada entre 55 e 70%, sobre o 
Planalto de Maracaju-Campo Grande. 

Os perfis de solo representativos desta unidade apresentam restri
ções de fertilidade, drenagem, estrutura, profundidade e matéria orgâ
nica (Tab. 5.XXVIII). Tais restrições, no entanto, não constituem 
impedimento para muitas das culturas permanentes, nem a silvicultu
ra, que é a exploração mais indicada, em vista do relevo montanhoso. 

A vegetação natural das áreas aqui descritas é a Savana Arbórea 
Densa, substituída, algumas vezes, por pastagens. 

Terras recomendadas para fruticultura, silvicultura e a preserva
ção, necessitando de práticas especiais de conservação do solo e da 
água. 

Bl Série 263 

Ocorre de forma dispersa, com apenas duas manchas, uma no municí
pio de Corumbá e a outra no município de Pedra Preta. 

Seu posicionamento encontra-se determinado por fatores climáti
cos, de forma a permitirem o atendimento de 70 a 85% da demanda 
hídrica necessária ao crescimento e desenvolvimento das plantas. 

Geomorfologicamente, suas caracterlsticas correspondem aos 
inselbergs, onde ocorrem sob a forma de relevo residual, resultantes da 
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TABELA 5 XXVIII 
Caracterização das unidades (Subclasse Silvater-por-Relevo) 

Características ffsico-químicas do pertil de solo 

Área Decli- fndice 
Salini- Prol. Mal Unidade vidade pedo- Horizonte B Cap troca Soma Horizonte A (km') da de ele- orgã-

(%) lógico (mmhos/ Drenagem de cátions de bases tlva nica 
em) Estrutura Textura (mE/100g) (mE/100g) (em) Textura Estrutura (%) 

165/de 397 55-75 3,3 <4 Excessiva Blocos Franco-argila-arenosa 3,0 0,5 45 Franco-arenosa Granular 0,7 
subangulares 

160 Argilosa Granular 2,0 263/eb 28 55-75 5,8 <4 Boa Maciça Argilosa 3,1 0,2 
263/ep 17 55-75 6,7 <4 Boa Granular Franca 25,0 25,0 30 Franca Granular 5,1 
263*/et 540 55-75 6,2 <4 Boa Granular Franco-argilosa 9,5 7,0 90 Franco-argila-arenosa Granular 4,0 
264/et 560 55-75 4,7 <4 Forte Grãos Areia franca 9,6 8,5 50 Areia Grãos 5,3 

simples simples 
265/de 911 55-75 3,3 <4 Excessiva Blocos Franco-argila-arenosa 3,0 0,5 45 Franco-arenosa Granular 0,7 

subangulares 
363/cb 139 55-75 6,3 <4 Boa Blocos Argilosa 

subangulares 
364/et 875 55-75 4,7 <4 Forte Grãos Areia franca 

simples 

*Unidade definida por excesso de concreção e/ou cascalho e/ou pedregosidade 

atuação de processos de pediplanação, na mancha localizada na região 
de Corumbá, e sob a forma dissecada tabular, na região de Pedra 
Preta. 

Os solos representativos das unidades, cujas características Hsi
co-químicas aparecem na Tabela 5.XXVIII, têm apenas em comum a 
boa drenagem, enquanto que a unidade 263/eb apresenta solos com 
restrições pelo baixo valor de bases trocáveis, capacidade de troca 
catiônica e pela textura argilosa com estrutura maciça. A unidade 
263/ep apresenta boa fertilidade natural com solos de textura média e 
estrutura granular, embora pouco profundos a rasos. 

As características de clima, relevo e solo indicam a adequação das 
áreas às culturas permanentes às restrições que lhes são peculiares. 

Apesar de sua restrita aptidão, encontraram-se em pequenas glebas 
áreas ocupadas por agricultura cfclica de baixa capacidade produtiva e 
pouco significativa como protetora do solo. 

Suas terras fazem parte da região florfstica da Savana. 

C) Série 263 * 

Localizada na região nordeste da Folha, nos municfpios de Rondonó
polis, Jaciara, Pedra Preta e Poxoréo, encontra-se a Unidade 263'/et. 
Geomorfologicamente, suas características correspondem à região do 
Planalto dos Guimarães, apresentando o relevo dissecado de formas 
aguçadas, convexas e tabulares. 

O perfil representativo desta série, apesar da sua boa drenagem, 
médio teor de matéria orgânica e regulares valores na permuta de 
cátions e nas bases trocáveis, apresenta grave limitação, devido a sua 
textura média muito cascalhenta (mais de 50% de cascalho), nas 
camadas dos solos destas áreas. 

Estas áreas são constituídas por terras que não se prestam para o 
cultivo de culturas permanentes, devido a sua textura muito casca
lhenta impedir o aprofundamento das raízes e por serem muito 
inclinados, mas que se prestam para pastos ou preservação. 

D) Série 264 

Geomorfologicamente, está correlacionada à Série 263, com diferen
ciação especffica determinada pelo fator solo. 

Distribuída esparsamente na região ocidental da área em estudo, 
próximo à fronteira com a Bolfvia, a Unidade 264/et está ·recoberta, 
floristicamente, pelas formações das F lo restas Estacionai Decidual das 
Terras Baixas e Submontana. 

A textura leve, presente nos perfis destas áreas, é a maior limita
ção, além da forte declividade, que impõe um uso muito limitado, 
demandando práticas especiais de conservação do solo e da água. São 
em geral terras secas causadas pela textura arenosa, fortemente erodi
das e altamente suscetfveis ao desgaste. 

Quando utilizadas para fruticultura é indispensávet a construção de 
terraços de base estreita com faixas de retenção, tanto em função da 
declividade como pela baixa espessura da camada do solo existente. 

*Série definida por excesso de concreção e/ou cascalho e/ou pedregosidade. 
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4,2 1,5 150 Franco-arenosa Granular 1,1 

9,6 8,5 50 Areia Grãos 5,3 
simples 

E) Série 265 

Ocorre na região oriental desta Folha, abrangendo áreas do Planalto 
de Maracaju-Campo Grande, nas serras do Pantanal e São Jerônimo, 
sob a forma de escarpa estrutural acima de 100m. 

O relevo montanhoso, com predominância de morros, montanhas 
e alinhamentos montanhosos, apresenta altitudes que variam de 500 a 
100m. 

Os solos representativos das unidades apresentam restrições de 
graus 005, referentes à drenagem excessiva, à textura moderadamente 
pesada, à baixa fertilidade, natural, à pouca profundidade e à matéria 
orgânica. 

A vegetação das áreas descritas é a de Savana Arbórea Densa e o 
seu aproveitamento econômico está limitado ao uso com pastagens 
naturais e à preservação, devido às severas restrições apresentadas. 

F) Série 363 

Está representada por manchas situadas na serra de Monte Cristo, na 
divisa entre os municfpios de Vila Bela e Cáceres, na região noroeste 
da Folha. 

As unidades componentes desta série diferem das sénes anteriores 
em que a disponibilidade de água está abaixo da capacidade de campo 
de 125 mm, gerando déficits que são limitantes às culturas comerciais 
não adaptadas. 

Os solos representativos da Unidade 363/cb, pertencentes ao gran
de grupo dos Podzólicos, apresentam restrições de fertilidade, tornan
do necessária a aplicação de adubos. 

A vegetação na tu r ai das áreas agrupadas nesta série é a Savana 
Arbórea Densa, substitufda em algumas áreas por pastagens melhora
das e pequenas lavouras de subsistência. 

As terras são recomendadas para pastos, fruticultura ou florestas, 
requerendo, no entanto, restrições moderadas no uso, necessitando de 
práticas especiais de defesa contra a erosão. 

G) Série 364 

As áreas que constituem esta unidade, 364/et, estão concentradas na 
Província Serrana, próximo à cidade de Cáceres, no mesmo municf
pio. 

Sua distribuição geográfica encontra-se caracterizada por condi
ções climáticas que possibilitam o atendimento de 55 a 70% da 
demanda hídrica indispensável às plantas. 

Geomorfologicamente, suas caracterfsticas correspondem às for
mas erosivas tabulares, geralmente limitadas por escarpas erosivas e 
relevo dissecado de formas aguçadas e tabulares; é uma área com 
predomfnio de formas abruptas e altitude variando de 500 a 700 m. 

Os solos desta unidade caracterizam-se por baixa capacidade de 
retenção de água, em conseqüência da textura arenosa e estrutura 
granular, que propicia grande lixiviação. A fertilidade natural é média 
e apresenta bom teor de matéria orgânica, provavelmente devido à 
vegetação estar constituída pela Savana Arbórea Aberta. Assim, as 
presentes limitações impõem sérias restrições ao uso agrícola. 



São terras que requerem ações muito limitadas no uso, necessitan
do de práticas especiais de conservação do solo, pois são fortemente 
erodidas e altamente suscetíveis de desgaste. 

5.1.4.6- Classe Silvester 

Esta classe está constitu f da por apenas uma única subclasse: Silves
ter-por-Relevo. Apresenta homogeneamente áreas com declividades 
superiores a 70%, porém, com clima, solo e vegetação natural muito 
variados. 

O relevo, muito dissecado, é distribuído esjJarsamente pela área da 
Folha e apresenta-se sob formas aguçadas contfnuas e formas conve
l<as. 

A especificidade dos fatores de formação do relevo, conforme a 
subclasse, permite a subdivisão em seis séries, as quais estão dispostas 
na Tabela 5.X)(I)(. 

Classe 

Silvester 

TABELA 5 XXIX 
Subdivisões da Classe Silvester 

Subclasse Série Características pedológicas 
definidoras de unidades 

175 de 
273* et 

Silvester-por-Relevo 274 et 
275 de 
374 et 
375 ec 

*Série definida por excesso de concreção e/ou cascalho e/ou pedregosidade 

5.1.4.6.1 - Subclasse Silvester-por-Relevo 

Área 
(l<m'l 

633 
30 

943 
478 
276 
146 

A amplitude assumida pela declividade dessas áreas força a limitação 
do uso, onde sua aptidão natural está voltada para a preservação 
permanente. O relevo predominante varia de montanhoso a escarpado, 
com altitudes médias de 700 m. 

Os riscos de depauperamento dessas áreas agravam-se devido à 
pouca profundidade de seus solos, situados sob condições de altas 

pluviosidades, além da drenagem superficial (ou runoff) ser maior que 
a drenagem interna caso essas áreas não sejam protegidas ou preserva
das. 

O índice pedológico nesta subclasse está variando entre 3,3 e 6,2, 
o que indica a presença de diferentes grupos de solos, não apresentan
do problemas de sal in idade, e o teor de matéria orgânica é de médio a 
bom, conforme mostra a Tabela 5.X)()(. 

A) Séries 175, 275 e 375 

Diferentes apenas do ponto de vista climático, de tal forma que, 
auanto maior for sua restrição por clima, maior será sua deficiência 
hídrica durante o ano e conseqüentemente redundará em menor 
produção econômica. Pedologicamente possuem as mesmas caracterís
ticas (Tab. 5.)(XX). 

Tais séries estão presentes nos Planaltos Residuais do Alto Guapo
ré, Planalto dos Guimarães e no Planalto de Maracaju-Campo Grande, 
nos municípios de Cáceres, Pedra Preta, Rio Verde e Corguinho, 
respectivamente. Apresenta formas estruturais tabulares e dissecadas 
aguçadas no Planalto dos Guimarães e formas dissecadas aguçadas nas 
demais unidades geomorfológicas. 

Os solos representativos destas séries apresentam limitações atri
buídas à drenagem, à estrutura maciça e à baixa fertilidade natural. 

As Unidades 175/de e 275/de possuem também restrições quanto 
à pouca profundidade (45 em) e ao baixo teor de matéria orgânica. 

Quanto à Unidade 375/ec, a principal diferença entre as primeiras 
é a maior profundidade de seus solos e a maior quantidade de matéria 
orgânica presente. 

Em relação às atuais limitações pedológicas e à forte declividade 
(mais de 70%), todas as unidades, de acordo com a presente metodo
logia, são recomendadas para preservação da flora e da fauna. 

As presentes séries estão relacionadas, de acordo com suas caracte
rísticas pedológicas principais, na Tabela 5.XXX. 

A vegetação presente na Série 175 está constituída por Savana 
Arbórea Densa e nas demais por Savana Arbórea Aberta. 

TABELA5XXX 
Caracterização das unidades (Subclasse Silvester-por-Relevo) 

Características físico-químicas do perfil de solo 

Área Decli- Índice Salini- Prol Mat Unidade (l<m') vidade pedo- dade Horizonte B Cap troca Soma ele- Horizonte A orgâ-
(%) lógico (mmhos/ Drenagem de cátions de bases 

tiva nica 
em) Estrutura Textura (mE/100g) (mE/100g) (em) Textura Estrutura (%) 

175/de 633 75 3,3 <4 Excessiva Blocos Franco-argilo-arenosa 3,0 0,5 45 Franco-arenosa Granular 0,7 
subangulares 

273*/et 30 75 6,2 <4 Boa Granular Franco-argilosa 9,5 7,0 90 Franco-argilo-arenosa Granular 4,0 
274/et 943 75 4,7 <4 Forte Grãos Areia franca 9,6 8,5 50 Areia Grãos 5,3 

simples simples 
275/de 478 75 3,3 <4 Excessiva Blocos Franco-argilo-arenosa 3,0 0,5 45 Franco-arenosa Granular 0,7 

subangulares 
374/et 276 75 4,7 <4 Forte Grãos Areia franca 

simples 
375/ec 146 75 3,8 <4 Acentuada Maciça Areia franca 

*Unidade definida por excesso de concreção e/ou cascalho e/ou pedregosidade 

B) Série 273" 

Climatologicamente e pedologicamente apresenta as mesmas caracte
rísticas da Série 263~ onde a diferença principal encontra-se no 
relevo, cuja declividade é maior que 70%. 

A vegetação presente nesta série está representada por Floresta 
Estacionai Decidual Submontana. 

As recomendações e sugestões feitas na série anterior são válidas 
para esta unidade. 

C) Séries 274 e 374 

Localizada na Província Serrana, no município de Cáceres, próximo à 
cidade de mesmo nome, encontramos a Unidade 374/et, com vegeta-

*Série definida por excesso de concreção e/ou cascalho e/ou pedregosidade 

9,6 8,5 50 Areia Grãos 5,3 
simples 

2,0 0,1 150 Areia Grãos 1,5 
simples 

ção de Savana Arbórea Aberta sobre as serras do Morro Grande e da 
Campina. 

Sobre os Planaltos Residuais do Urucum-Amolar, no município 
de Corumbá, encontramos a Unidade 274/et, sobre a morraria do 
Castelo, próximo à baía Vermelha, e sobre as morrerias do Sajuta e do 
Zanetti, com Savana Arbórea Aberta, Savana Estépica (chaquenha) 
Arbórea Densa e Floresta Estacionai Decidual Submontana 

Na Província Serrana, encontramos áreas com predomlnio de 
formas abruptas aguçadas com vertentes de declives muito fortes de 
vales encaixados, com declives acima de 70% Em relação aos Planal
tos Residuais do Urucum-Amolar, ocorrem também formas íngremes 
e dissecadas aguçadas e tabulares. 

Apresentando homogeneidade na subclasse por relevo quanto a 
declividade e condições pedológicas, a diferença principal entre elas 
está relacionada com o clima: enquanto a Série 274 apresenta um 
índice agroclimático entre 70 e 85%, a 374 possui condições climáti-
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cas mais deficientes, possibilitando o atendimento de apenas 55 a 70% 
da demanda hídrica requisitada pelas plantas. 

A estrutura fraca granular de seu horizonte superficial constitui-se 
na característica física de maior restrição. A declividade, aliada à forte 
drenagem, torna essas áreas, muito limitadas no uso, sujeitas a forte 
erosão, necessitando de práticas especiais no caso da exploração com 
silvicultura. São terras mais apropriadas para a manutenção da vegeta
ção nativa, por constituírem-se na forma mais adequada para a perma
nência do equilíbrio ecológico. 

5.1.5 - CONCLUSÃO 

Baseado nas experiências da iniciativa pública e privada e nas observa
ções e informações recolhidas durante a elaboração deste relatório, 
pôde-se chegar às seguintes conclusões e recomendações. 

A área praticamente não apresenta limitação climática para a 
utilização agrícola dos solos, tanto para cultivos de ciclo curto como 
longo, sendo os fatores mais importantes a drenagem deficiente na 
área compreendida pelo pantanal e a pouca fertilidade natural dos 
solos nas áreas altas. 

Na região serrana, presente na Folha, com declividade superior a 
40%, reconhecemos a necessidade de deixar para seu uso as pastagens, 
fruticultura, reflorestamento e preservação da flora e da fauna. 

O colonião, a braquiária e o jaraguá são os capins mais encontrados 
nas áreas mais acidentadas e a cana-de-açúcar, soja, milho, feijão e 
arroz as culturas encontradas nos melhores relevos e solos. Essas 
culturas, além da mandioca e do algodão, se destacam como fontes 
responsáveis pela grande mobilização da mão-de-obra e qa renda 
regional, situada na parte não deprimida da Folha em estudo. São 
encontradas também como lavouras de subsistência, além das frutífe
ras, como o mamão, banana, citrus, goiaba e manga, em pequenas 
roças, nas áreas de mata. 

Várias obras de engenharia, como barragens de contenção às en
chentes, represas para fins de irrigação, canais de desvio etc., foram 
concluídas, algumas estão em construção e outras planejadas Tais 
obras merecem ser estudadas mais detalhadamente sobre os efeitos 
presentes e futuros no desequil1brio ecológico, comparando-se os 
resultados obtidos com os objetivos inicialmente traçados 

Com enorme área de campos naturais, milhares de lagoas de todos 
os tipos e tamanhos, rasas e fundas, presença de "corixos" e "vazan
tes", áreas inundadas por grandes rios, uma fauna diversificada, onde 
diversas espécies estão em extinção, como o jacaré, o tamanduá, a 
onça pintada, o cervo, o lobo guará e o bugio, a região deprimida do 
pantanal mereceria a implantação de mais estações ecológicas em sua 
área. 

Na área do pantanal, encontra-se uma vocação natural para a 
pecuária extensiva, criação de búfalos, capivaras e veados, devido a 
suas condições sui generis. Para que, com a sua preservação, se 
mantenha o ecossistema. Mesmo nestas condições diffceis, os habitan
tes são passíveis de aceitar tecnologias adaptadas às condições panta
neiras com um melhor manejo de gado, controle das deficiências 
minerais, sanidade adequada e evitar a queimada. 

Na época das enchentes, o pantanal forma um grande "lago" e seca 
totalmente na superfície no inverno. Em grande parte da sua área, 
devido às enchentes, é formado um grande reservatório de água 
subterrânea, onde o lençol freático varia de alguns centímetros a 
alguns metros. Esta água poderia ser explorada, em função da pecuá
ria, por cataventos e poços artesianos com bombas movidas a biogás. 
No pantanal, onde geralmente não se dispõe de restos de culturas 
nem de esterco de gado estabulado para alimentar os biodigestores, a 
solução está na vegetação aquática, sobretudo no aguapé (mururé), 
amplamente disseminado por toda a região. 

As características pedológicas de. grandes áreas apresentam restri
ções em seu uso, exigindo a aplicação de tecnologias mais apuradas, 
que deverão ser previamente analisadas com rigor, técnica e economi
camente por equipe multidisciplinar, para justificar sua recomendação 
sem alterar o ecossistema da área deprimida. 

O pantanal, com sua enorme potencialidade em recursos hídricos, 
apresenta grande número de soluções para o seu uso, como a navega
ção em diversos níveis de calado; geração de energia através de 
pequenas usinas hidrelétricas, na pecuária (com uso de poços, cataven
tos e bombas flutuantes, acionadas pela própria correnteza, nos cursos 
de água). pesca e recreação; e no abastecimento urbano e industrial. 

410/USO POTENCIAL DA TERRA 

Evitar-se a caça indiscriminada aos jacarés é uma boa medida, uma 
vez que, com a diminuição dos crocodilídeos, há um aumento das 
piranhas e conseqüentemente maior ataque destas aos bovinos, acarre
tando prejuízos econômicos aos fazendeiros da região. 

Com boa quantidade de cidades pequenas e médias à volta do 
pantanal, localizadas fora do perímetro das enchentes, notou-se que as 
verduras e legumes consumidos são trazidos de São Paulo, na maior 
proporção. Com mão-de-obra local disponível, devido às cheias, falta à 
região infra-estrutura para a produção e comercialização de hortifruti
granjeiros. 

Para um melhor aproveitamento agrícola dos solos de Cerrado na 
Folha SE.21 Corumbá, há necessidade de providências na correção da 
acidez, através de calagens, aumento no nível do fósforo, adição de 
micronutrientes, elevação do nível de matéria orgânica, quebra do 
adensamento e evitar a prática da queimada. 

Em relação aos solos hidromórficos encontrados na área deprimi
da, a exploração agrícola pode ser tentada com sucesso em áreas 
restritas, sendo recomendado um estudo detalhado, pela drenagem de 
algumas áreas, a irrigação de outras e o aproveitamento das várzeas 
dos rios. 

Resumindo, o potencial econômico da área em estudo é muito 
grande, pela presença de minério de ferro e manganês no maciço de 
Urucum, grandes jazidas de calcário para a produção de cimento e 
corretivos, vastas áreas mecanizáveis no planalto, algumas destilarias 
de álcool em implantação, vocação pecuária e turística na área do 
pantanal, rios e lagos piscosos e grande potencialidade em recursos 
hídricos. Do que mais se ressente a área em questão é a implantação 
de mais agroindústrias e maior capacidade de armazenagem para 
cereais, como também uma maior racionalidade na utilização dos 
recursos aqui apresentados. 
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5.2- RELAÇÕES USO ATUAL-USO POTENCIAL 

5.2.1 -INTRODUÇÃO 

A área em estudo corresponde à Folha SE 21 Corumbá, na escala 
1 ;1.000.000, localizada entre os paralelos 16° e 20° latitude Sul e os 
meridianos 54°00' a 60°11' WGr. Com uma superflcie de 
193.960 km 2

, engloba a porção meridional do Estado de Mato Grosso 
e a porção setentrional de Mato Grosso do Su I. 

Segundo a divisão geoeconômica da FIBGE, a área é constitu(da 
pelas Microrregiões da Baixada Cuibana, Rondonópolis, Pantanais, 
Alto Taquari e Pastoril de Campo Grande, incluindo-se ainda Cáceres 
e Poxoréo, estudados parcialmente a n(vel de município. Cabe citar 
ainda os municípios de Dom Aquino, Vila Bela da Sant(ssima Trinda
de, antiga Mato Grosso, e Guiratinga, que, participando da Folha com 
pequenos percentuais de sua área total (0, 1%, 0,5% e 0,7%, respectiva
mente), não são considerados na análise econômica aqui realizada. 
Também não foram considerados os munidpios criados após 
31.12.1975, como Pedra Preta, Juscimeira e São Gabriel d'Oeste (F ig. 
5.9). 

Do ponto de vista geomorfológico, o leste da Folha é constitu(do 
por amplas formas tabulares, convexas e secundariamente for
mas aguçadas, com altitudes oscilando entre as cotas de 300 a mais de 
700 m, compreendendo o Planalto de Maracaju-Campo Grande, o 
Planalto do Taquari-ltiquira e o Planalto dos Guimarães. Para oeste, a 
partir da "frente de cuesta" dos planaltos, em forma de vasto anfitea
tro, delineia-se a grande depressão que constitui os "Pantanais Ma
to-Grossenses". AI, as altimetrias variam entre 100 e 150m. 

Posicionado no extremo ocidental da área, o rio Paraguai corre, 
grosso modo, na direção norte-sul, comandando toda a rede de 
drenagem inserida na Folha SE.21 Corumbá. Seus principais afluentes, 
ltiquira, Taquari e Negro, procedentes das áreas planaltinas do leste, 
engrossam o seu volume de água no período das cheias, agravando o 
fenômeno das enchentes pela baixa declividade do terreno, que é 
menor no sentido norte-sul (0,03 a O, 15 m/km) do que na direção 
leste-oeste (0,3 a 0,5 m/km), segundo o Departamento Nacional de 
Obras de Saneamento (Brasil. DNOS, 1974). Em decorrência, toda a 
porção ocidental da Folha é caracterizada como uma área de inunda
ção persistente, quase perene (vide 2- Geomorfologia) 

Através das Unidades 314/db, 314/de, 214/de e 214/dp, registra
das no Mapa de Capacidade de Uso dos Recursos Naturais Renováveis, 
verificou-se que os maiores problemas apresentados nessas áreas estão 
sempre relacionados ao impedimento da drenagem. 

A área em estudo comportava em 1970 um contingente populacio
nal de 483.777 habitantes, dos quais 147.996 constituem a população 
economicamente ativa, representando, em números relativos, 30,6% 
do total. Deste, 101.688 pessoas estavam voltadas para a agricultura, 
que, em termos relativos, detinha a cifra de 68,7% da população ativa. 
Até 1975, segundo estimativa do Projeto RADAMBRASI L, a popula
ção residente teve um aumento de 13,5%, passando a contar com 
548.876 habitantes, dos quais 169.999 compunham a população 
economicamente ativa. Este aumento de população residente caracte
riza-se pelo fato de que o deslocamento ocorreu em bases familiares. 

Esta população ocupa normalmente áreas do Alto Pantanal e Planalto 
no leste da Folha em estudo, onde a agricultura e a pecuária são 
fontes dinâmicas de desenvolvimento O efetivo humano empregado 
na agropecuária atingiu, no ano de 1975, 116.310 pessoas, apresentan
do um crescimento da mão-de-obra, para o setor primário, de 14,4% 

Nesta Folha encontram-se três eixos de transportes distintos e 
muito representativos. O rio Paraguai, com área de influência no 
pantanal e com relevante presença na história do desenvolvimento da 
área, coloca Corumbá como um importante porto internacional de 
exportação de minério (Est. 5.V A), servindo de comunicação entre os 
principais centros do norte da bacia e os portos da Bacia Platina. Esta 
cidade é ainda um entreposto comercial servido pela RFFSA (Rede 
Ferroviária Federal S.A., antiga Noroeste do Brasil), que a interliga 
aos principais centros consumido1es do Sudeste Esta ferrovia repre
senta, desde o primeiro quartel deste século, a principal via de comu
nicação entre o planalto e os pantanais. 

As rodovias, BR-163 e BR-364, 1epresentam o principal eixo de 
circulação do planalto, conectando-o aos principais centros regionais 
de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, como reflexo de uma 
economia crescente. 

5.2 2- METODOLOGIA 

5.2 2.1 - Considerações gerais 

~ fácil compreender que nem sempre um bom potencial de recursos 
naturais representa, necessariamente, um bom potencial econômico. 
Bons solos, florestas e águas podem estar presentes e, no entanto, não 
gerarem riqueza ou bem-estar Isto só será poss(vel desde que se 
aplique uma certa tecnologia, capaz de transformar estes recursos em 
alimentos ou matérias-primas que sejam comercializáveis. 

Em outras palavras, o potencial econômico está condicionado não 
só pela qualidade intrínseca dos recursos naturais mas também pela 
tecnologia aplicável na sua transformação em bens de consumo, pela 
magnitude de uma demanda insatisfeita e pela existência de uma 
infra-estrutura que permita a sua comercialização competitivamente. 

A possibilidade de o homem influenciar, em grande parte, os 
componentes tecnologia, infra-estrutura e mercado faz com que a 
qualidade dos recursos naturais adquira importância capital, pois é 
muito difícil sua modificação em termos permanentes, práticos e 
significativos. 

Assim, o potencial natural de um solo reflete a sua capa
cidade intrínseca de poder ou não produzir boas colheitas. Em 
contraposição, seu potencial econômico indica a sua capacidade de 
gerar bem-estar ou riqueza, capacidade que depende de esta boa (ou 
má) produção ser comercializada em termos razoáveis. Desta forma, a 
equação "bons recursos naturais igual a bom potencial econômico" só 
é verdadeira quando também são consideradas as outras variáveis 

A capacidade natural torna-se conhecida através de levantamentos 
que compreendem o delineamento das diversas manchas com poten
cialidades de produção diferentes, sobre mapas de escalas adequadas. 
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Estes mapas vêm acompanhados de seus respectivos relatórios, onde 
estão explicados os critérios que foram usados para a sua elaboração e 
o significado de cada um dos símbolos cartográficos neles usados. 
Vê-se assim que, na sua elaboração, não há preocupação em determi
nar a capacidade do potencial econômico. 

Para isto, seria necessário que pelo menos os principais fatores que 
intervêm na sua determinação fossem expressáveis através de um 
parâmetro comum, de tal maneira a torná-los comparáveis entre si. Só 
por esta condição seria possível estabelecer, parametricamente, o 
verdadeiro potencial econômico da área considerada. 

Dadas as condições sob as quais atualmente o mundo se desenvol
ve, com ·um constante crescimento de sua população e conHnua 
deteriorização de seus recursos naturais, pode-se admitir como normal 
a situação de mercado onde a demanda de alimentos e matérias-primas 
está permanentemente insatisfeita. Nestas condições, o potencial eco
nômico dos recursos naturais dependeria unicamente de sua capacida
de natural, da tecnologia aplicada e da infra-estrutura, componentes 
que, através de um enfoque metodológico, podem ser expressos por 
um parâmetro único, satisfazendo a condição acima mencionada, que 
nos permite sua determinação e análise. 

5.2.2.2- Enfoque teórico( 1 l 
Em princípio, toda e qualquer tecnologia de exploração agrfcola 
pertence a um dos dois grupos a seguir mencionados: tecnologias 
substitutivas de mão-de-obra e tecnologias substitutivas de terra. 

As primeiras dizem respeito, principalmente, à mecanização e as 
segundas às práticas que intensificam o uso da terra, tais como 
adubações, correções e aplicação de inseticidas, fungicidas e herbici
das, entre outros. 

Se o aumento de produção pela aplicação de tecnologias substituti
vas de terra segue a lei de rendimentos decrescentes, a curva OJ do 
gráfico da Figura 5.10 representa a relação existente entre o montante 
das inversões neste tipo de tecnologias e o aumento de mão-de-obra 
ocupada no setor. Similarmente, a curva OK do mesmo gráfico repre
senta sua diminuição em função de aplicações de tecnologias substitu
tivas de mão-de-obra. 
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Fig 5 1 O- Relações entre tecnologia, infra-estrutura e ocupação de mllo-de-obra 

Assim, se em uma região aplicam-se os montantes OA' em tecnolo
gias substitutivas de terra e OB' em tecnologias substitutivas de 
mão-de-obra, as forças de trabalho assimiladas e deslocadas correspon
derão às magnitudes AA' e BB', respectivamente. Nessa situação, o 
resultado final das inversões nessa combinação de tecnologias estará 
expresso pela soma dos vetores OA e OB, isto é, OC, que, por sua vez, 
corresponde a uma inversão total OC' que resulta em um acréscimo de 
mão-de-obra, no setor, de magnitude CC'. 

Já o gráfico da Figura 5.11 mostra, na curva OL, a relação 
existente entre inversões em tecnologias substitutivas de terra e o 
produto. Se o montante OG desta função é igual ao montante OA' do 
gráfico anterior, a relação GG'-AA' representa a produtividade da 
mão-de-obra. Verifica-se, assim, que estas tecnologias, quando analisa-

(1) Strauss (1969, p 12 a 19,40 e 41) 

das sob o ponto de vista do produto, podem ser consideradas como 
substitutivas de mão-de-obra, isto é, se requerem mais ou menos força 
de trabalho para produzir a mesma quantidade de produto. 

Como, sob condições de abundância de mão-de-obra, as tecnolo
gias substitutivas dessa força de trabalho não influem sobre o produto, 
esta função, no gráfico em questão, confunde-se com o eixo das 
abscissas. 
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Fig 5 11 - Relações entre tecnologia, infra-estrutura e o produto 

Se as funções apresentadas nos gráficos anteriores são combinadas 
com as respectivas funções OM correspondentes à infra-estrutura, tal 
como se mostra nos gráficos, verifica-se que a tangente do ângulo 0< 

(F ig. 5. 1 O) representa a ocupação da mão-de-obra gerada por cada 
unidade de inversão em infra-estrutura e que, por sua vez, a tangente 
do ângulo {3 (F ig. 5.11) representa a produtividade dessas inversões. 
Naturalmente que a potencialidade dos recursos naturais determina a 
magnitude deste último ângulo. 

Tem-se visto que a resultante ocupacional imputável às inversões 
em tecnologias é a soma dos vetores OA e OB, isto é, OC. Uma 
inversão OD' em infra-estrutura terá uma demanda de mão-de-obra 
igual a DD' e, assim, a resultante final será a soma dos vetores ÓD e 
OC, isto é, OE, que correspo~de a um aumento de força de trabalho 
da magnitude EE' e uma inversão total OE'. Similarmente (gráfico da 
Fig. 5.11 ), o aumento do produto estará dado pela soma dos vetores 
OF e OG, isto é, HH', para a mesma inversão total OE' da Figura 5.10. 
Assim, a produtividade da mão-de-obra crescerá segundo a relação 
HH'-EE'. 

Desta maneira, seria válido aceitar o parâmetro força de trabalho 
como uma expressão do nível tecnológico e da infra-estrutura aplicada 
no aproveitamento agrícola dos recursos naturais. 

Com o enfoque acima descrito, é possível determinar a máxima 
ocupação potencial de mão-de-obra no setor primário da economia, 
admitido um certo nível tecnológico, ocupação que, estando em 
equilíbrio com a dotação de recursos naturais definida tanto em 
termos quantitativos (extensão) como qualitativos (unidade, série, 
subclasse e classe), expressaria seu verdadeiro potencial econômico. 

Por outro lado, o gráfico da Figura 5.12 expressa a relação existen
te entre a população ocupada no setor agropecuário (P) e o produto 
(Y) para uma certa dotação de terra (S), dados um certo nível 
tecnológico e uma certa estrutura de uso. Nestas condições o produto 
cresce, em um primeiro estágio, segundo a reta OA e a intensidade de 
uso da terra está dada pela inclinação da reta OD, isto é, pelo ângulo 'Y 
1, correspondente a uma população P 1 • Nestas condições, a produtivi
dade da população está dada pela tangente do ângulo i3 1, a produtivi-
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dade da terra pela tangente do ângulo 'Y 1 e a relação homem-terra 
pela tangente do ângulo ex 1. 

Verifique-se, porém, que, segundo o mesmo gráfico, há um ponto 
A (P 1 , Y 1 ) a partir do qual a mão-de-obra penetra na faixa de 
rendimentos decrescentes, repre~entada pela curva AB, que encontra 
seu rendimento marginal zero no ponto B. Aqui o produto (Y2 ) 

atinge seu máximo possfvel com a tecnologia admitida, a relação 
homem-terra é dada pela tangente do ângulo et 2, a produtividade por 
homem ocupado baixa de tangente de {3 1 à tangente de {3 3 e a 
intensificação do uso da terra aumenta de tangente de 'Y 1 à tangente 
de 'Y 2. 

Para atingir o aumento do produto de Y 1 ao máximo posslvel Y 2 
há dois caminhos: o mencionado, passando de A para B com aumento 
de absorção de população de P1 a P2, reduzindo a produtividade de tg 
{3 1 a tg {3 3, ou passando de A para C, mantendo o nlvel de ocupação, 
introduzindo tecnologias substitutivas de mão-de-obra e com aumen
tos da produtividade de mão-de-obra (de tg {3 1 a tg {3 2) e da terra, 
como no caso anterior. 

Assim, dado um nível tecnológico, o ponto A define a força de 
trabalho máxima (P 1 ) que pode ser absorvida no setor, com produti
vidade fora da faixa qe rendimentos decrescentes, que, quando rela
cionada com a superfície S, determina uma relação homem-terra 
(tangente do ângulo ex 1) que pode ser considerada como uma medida 
do potencial econômico dessa região, imputável a seus recursos natu
rais renováveis, pois é nesse ponto que se torna possfvel, simultanea
mente, o máximo de produção com o máximo de produtividade por 
homem ocupado. 

Ainda mais, fixado o nlvel tecnológico, pode-se admitir a existên
cia de duas estruturas de uso da terra: a estrutura de uso atual, 
determinada pela demanda de mercado, e a estrutura de uso potencial, 
determinada pela capacidade natural de uso. Conseqüentemente, exis
tem dois enfoques que nos permitem uma visão clara da situação atual 
e da potencialmente possfvel, como se verá a seguir. 

5.2.2.3- Procedimento 

Do enfoque teórico apresentado podem ser destacadas duas conclu
sões importantes: 
- o parâmetro força de trabalho é uma boa medida das variáveis 
tecnologia e infra-estrutura; e 
- sua quantificação no ponto imediatamente anterior à faixa de 
rendimentos decrescentes é uma boa medida da capacidade econômica 
dos recursos naturais renováveis. 

Por outro lado, podem ser admitidas duas estruturas de uso da 
terra: a estrutura de uso atual, determinada pela demanda de mercado, 
e a estrutura de uso potencial, determinada pela capacidade natural de 
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uso tecnicamente levantada com aplicação de metodologia própria, 
como a apresentada na primeira parte destes estudos (vide 5.1.3.4 -
Metodologia). A conjugação destas estruturas de uso com "(ndices 
tecnológicos", expressos em termos da relação homem-terra, já men
cionada, representativos da tecnologia a ser aplicada, possibilita um 
duplo enfoque que, conjuntamente à respectiva oferta atual de força 
de trabalho ou população economicamente ativa do setor, permite 
uma visão clara através das relações entre elas existentes. 

A rotina aplicável encontra-se resumida na Figura 5.13. Como 
podem ser nela visualizados, são quatro os insumos básicos processa
dos: censos agropecuários; sistema de produção por culturas; mapas de 
capacidade; e censos demográficos, cujo produto final está constitu (
do por três coeficientes, denominados de uso, excesso e saturação. 

Naturalmente que o insumo básico mencionado reflete apenas o 
que de substancial existe em cada um dos casos e que, por este 
motivo, se torna indispensável. Nada impede, porém, que sejam usadas 
outras informações, desde que pertinentes. 

A estrutura de uso atual pode ser estabelecida com maior ou 
menor grau de generalização, inclusive até por culturas, porém deverá 
guardar coerência com a possibilidade prática de poder acompanhar 
dito nlvel quando da determinação da estrutura de uso potencial que, 
por sua vez, depende do nfvel de detalhe do mapa de capacidade 
disponlvel para a área, como se verá posteriormente. 

Poderá, também, oferecer uma visão estática, analisando um mo
mento especffico, ou dinâmica, quando correspondente a uma série 
temporal. Em termos gerais, para o Pa(s como um todo, à luz dos 
dados atualmente dispon(veis, poderá se referir a 1970 e 1975, anos 
para os quais se encontram informações censitárias, podendo, a curto 
prazo, estender-se a 1980. 

Por outro lado, ressalte-se que estes dados (Fundação IBGE) 
referem-se a estabelecimentos recenseados e não à superffcie total dos 
municfpios ou microrregiões. Por este motivo, para 1975 os dados 
referentes ·a matas naturais foram gerados através de estimativas utili
zando o Mapa Fitoecológico do Projeto RADAMBRASIL, anexo a 
este volume, e as imíl!Jens de radar de 1975 e 1976. Para 1970, 
fizeram-se correções de acordo com o grau de ocupação e desenvol
vimento do setor agropecuário da época. Para as terras inaproveitáveis 
foram consideradas as áreas Silvester de Classes de Capacidade de Uso 
dos Recursos Naturais Renováveis do Mapa da Divisão de Uso Poten
cial da Terra do Projeto RADAMBRASI L. As terras produtivas não 
utilizadas resultaram da diferença entre a área total da microrregião e 
o somatório das outras variáveis, onde estão também inclu f das as 
terras em descanso. 

fndice tecnológico, como aqui conceituado, é a relação ho
mem-terra (h/km2 

), que reflete a tecnologia e a infra-estrutura apli
cadas na área sob consideração. Sua obtenção á facilitada pela inter
pretação dos Sistemas de Produção ou Pacotes Tecnológicos disponl
veis, para as diferentes microrregiões, no sistema nacional de extensão 
agrfcola. Seu valor é correspondente à média ponderada, em relação à 
suas respectivas superffcies, dos coeficientes técnicos correspondentes 
às culturas englobadas na generalização aceita. Por sua vez, a determi
nação dos coeficientes técnicos das culturas é, apenas, a soma dos 
requerimentos de mão-de-obra, por unidade de área, para cada uma 
das operações de cultivo, dividida pelo número de dias úteis do ano. 

Algumas peculiaridades deverão ser levadas em consideração, so
bretudo quando se tratar de operações cujo efeito é duradouro. Neste 
caso, é conveniente diluir seu peso pelo número de anos durante os 
quais se estende sua ação, para se trabalhar com médias as mais 
representativas poss(veis. 

O somatório dos produtos da superffcie (l<m2
) vezes seus corres

pondentes (ndices tecnológicos (h/km2 
), para cada uma das categorias 

aceitas na generalização de estrutura atual ou potencial, é igual ao 
requerimento máximo de mão-de-obra capaz de trabalhar fora da 
faixa de rendimentos decrescentes e, conseqüentemente, com o má
ximo de produtividade, dadas a estrutura de uso e a tecnologia 
consideradas, esta última através do respectivo fndice. 

O detalhe da estrutura de uso potencial definfvel com razoável 
segurança depende, como mencionado, da riqueza de informações 
contidas nos mapas de capacidade disponfveis e, naturalmente, deverá 
ser estabelecido com grau compatfvel ao da estrutura de uso atual, 
para possibilitar comparações válidas. Assim, por exemplo, para uma 
estruturação atual por culturas, seria aconselhável definir a potencial 
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com base, por exemplo, nas "unidades de capacidade" (vide 5 1.3.2 -
Classificação por capacidade de uso), isto é, com base num zoneamen
to agrfcola por culturas propriamente ditas. 

A Figura 5.1 mostra a estrutura da classificação por capacidade de 
terras ao nível de classes e, ainda, na faixa diagonal, o uso adequado 
das diferentes manchas mapeáveis em uma área, com o grau de 
generalização permitido pelo nível de classificação mencionado Estas 
manchas, devidamente quantificadas em termos de superfícies, consti
tuem, em resumo, o resultado do levantamento da capacidade agríco
la, em termos técnicos. 

Note-se que a esta classificação pode ser sobreposta uma outra 
que, embora mais general izante, fornece coerência total com os dados 
censitários, possibilitando uma maior familiaridade e um manuseio 
mais amplo e útil dos dados contidos nos relatórios técnicos. Assim, 
verifica-se que as sete classes de capacidade podem ser sistematizadas 
em quatro categorias, segundo mostra a Tabela 5.XXXI 

O somatório dos produtos das superffcies, correspondentes a cada 
uma destas categorias de uso, multiplicado pelos respectivos índices 
tecnológicos (h/km2

) é igual, como já afirmado, ao requerimento 
máximo de mão-de-obra capaz de trabalhar fora da faixa de rendimen
tos decrescentes e, conseqüentemente, com o máximo de produtivi
dade, dada a estrutura potencialmente poss(vel, permitida pela capaci
dade dos recursos naturais renováveis e a tecnologia considerada. 

Finalmente, a oferta atual de mão-de-obra é a parte da população 
economicamente ativa que efetivamente depende do setor agrícola, 
incluindo sob esta denominação também a pecuária, silvicultura, ex
tração vegetal, caça e pesca de interior, 

As relações existentes entre os três parâmetros determinados, 
segundo o acima explicado - requerimento máximo atual, requeri
mento máximo potencial e oferta atual -, resultam em coeficientes 
que permitem conclusões muito interessantes, como se verá a seguir. 

O coeficiente de uso está estabelecido pela relação requerimento 
atual-requerimento potencial. ~ uma medida clara de adequabilida
de do uso atual à capacidade natural dos recursos e destaca se este uso 
está exercendo função social adequada. Assim, desde este ponto de 
vista, não é socialmente conveniente que terras da Classe Plenater, por 
definição, sem limitações para uma agricultura intensiva, estejam sendo 
usadas com pecuária, que tem uma baixa absorção de mão-de-obra. 
Este seria um caso trpico de subutilização, cujos efeitos são graves em 
situações de desemprego ou subemprego. 

TABELA 5 XXXI 
Classes de capacidade e categorias de uso 

Classes de Categorias de uso capacidade 

Plenater Culturas temporárias 

Lavoter Culturas temporárias Agricultável 

Agriter Culturas temporárias, semipermanentes e permanentes 

Mesater Culturas permanentes, pastos plantados e naturais 
Agrostável 

Agroster Pastos naturais 

Silva ter Silvicultável 

Silves ter Preservação e vida silvestre 

Da mesma maneira, a situação oposta também é indesejável O 
cultivo intensivo de áreas apropriadas para silvicultura, por exemplo, 
freqüentemente se dá com desequ il (brio ecológico, demandando por 
isto práticas intensivas de conservação, quando não existir outra 
opção. 

Assim, um coeficiente de uso igual ou próximo da unidade denota 
equilíbrio entre a capacidade natural e o seu uso. Ao contrário, 
quando menor ou maior que a unidade, significa desequilíbrio com sub 
ou sobreutil ização, respectivamente. 

A relação oferta atual-requerimento atual define o coeficiente 
de excesso. Quando superior à unidade, denota excedente de 
mão-de-obra acima do ponto de máxima produtividade possível da 
força de trabalho, nas condições das atuais estruturas de uso e tecno
logia aplicada. Obviamente, nestas circunstâncias, traduz uma situação 
de desemprego e/ou subemprego. 

A relação oferta atual-requerimento potencial define o coefici
ente de saturação, que é também o produto dos dois coeficientes 
anteriormente mencionados 

De fato, um coeficiente de saturação igual ou superior à unidade 
denota uma situação de verdadeira saturação ou sobre-saturação, 
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respectivamente, com a tecnologia atual e mesmo após a modificação 
da estrutura de uso atual para a potencialmente possível. 1: sob estas 
condições que certamente se dão as migrações internas, especialmente 
da área rural à urbana, pois a alternativa possível é ou a mudança da 
tecnologia para uma outra, com maior absorção de força de trabalho, 
ou o desenvolvimento dos setores secundário e terciário na mesma 
área. 

O fato de o coeficiente de saturação (S) ser produto dos coeficien
tes de uso (U) e de excesso (E), isto é, existir a relação: 
S == U x E ou, logaritmicamente, 
log S == log U + log E, demonstra que esta é linear e, conseqüente
menti), pode ser representada graficamente em um diagrama estrelar a 
120°11 l, que é uma generalização do diagrama triangular, que permite 
a representação de relações lineares entre três variáveis do tipo geral: 
a+b+c==k 

De modo geral, apresentam-se três casos: 
- quando k é igual a 1 e as variáveis estão compreendidas entre O e 1; 
-quando k é igual a O e as variáveis têm valores quaisquer; e 
-quando k é diferente de O. 

O primeiro caso corresponde ao diagrama triangular clássico, que 
obviamente é um caso particular do terceiro. 

No segundo caso, na relação: 
a+ b +c== O ou 
a + b ==- c, fazendo - c == c', tem-se 
a+ b ==c' 
que pode ser representada graficamente em um diagrama estrelar a 
120°, segundo mostra a Figura 5.14. 

No terceiro caso, k;ioO, torna-se necessário deslocar a origem dos 
eixos, fazendo na equação: 
A+B+C==K 
A- K/3 ==a; B- K/3 == b; C- K/3 ==c, obtendo-se, conseqüentemente, 
a relação: 
a+b+c==O 
que enquadra o problema no segundq caso já analisado. 

O diagrama pode ser usado segundo os eixos A, B, C, ou a, b, c, 
porém, neste último caso, é necessário calcular seus eixos correspon
dentes. A Figura 5.15 mostra claramente esta situação. 

Compreende-se, assim, que a relação dos coeficientes de uso, 
excesso e saturação 
log U + log E== log S, ou melhor, 
log U + log E -log S ==O, 
se enquadra no segundo caso, pois corresponde à forma geral: 
a+ b +c== O. 

Naturalmente que, sendo seus valores logarítmicos, as escalas de 
seus eixos terão que ser também logarítmicas. 

No caso especial de todos os pontos pertencerem ao mesmo setor 
gráfico, poderá ser usada a forma simplificada, que segue a construção 
mostrada no gráfico da Figura 5.16. No entanto, deve-se considerar 
que pode ser fixada a origem dos eixos "a" e "b" arbitrariamente, 
porém a origem do terceiro eixo "c" deverá ser fixada em função das 
duas outras escalas, sendo isto possível pela dependência existente 
entre suas variáveis. 

!?,2.3- USO ATUAL 

5.2.3. 1 -'Caracterização demográfica 

A população economicamente ativa da Folha SE.21 Corumbá (Tabs. 
5.XXXII e 5.XXXIII) está representada a nível de 100%,1evandoem 
consideração toda a área flsica dos municípios estudados. 

A população economicamente ativa (PEA) no período 1970-1975 
cresceu apenas 0,41%, como mostra a Figura 5.17. No mesmo perío
do, a população inativa decresceu 0,39%. 

O setor primário é o mais representativo na economia regional, 
com um efetivo de 14.622 pessoas a mais para 1975. 

Rondonópolis, a nlvel microrregional, e Cáceres, a nível municipal, 
apresentam a maior contribuição para o efetivo do setor primário. Em 
ambos vem ocorrendo uma mudança na ocupação do espaço, pois 
extensas áreas de Cerrado, situadas no planalto, estão sendo devasta
das para serem ocupadas com agricultura, que, em muitos casos, é 

(1) Esta parte, pertinente à representação gráfica dos coeficientes, está escrita com 
base em uma nota técnica de Henri Méot, técnico do ILPES - Nações Unidas, 
intitulada "Las relaciones hombre-tierra y sus representaciones graficas" 
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seguida posteriormente de pecuária, deslocando para estas um contin
gente considerável de agricultores do Sul e Sudeste do País, mudando 
a configuração da paisagem com o seu modo peculiar de ocupação, 
devido ao uso da terra muito diferente do tradicional agricultor do 
Centro-Oeste. 

Quanto ao aumento da PEA, a MRH 336- Rondonópolis apresen
tou um crescimento de 6.438 indivíduos, seguida de Cáceres, com 



TABELA 5.XXXII 
CaracterlzaçAo demográfica das mlcrorreoioea. 1970 

PoPulação economicamente ativa 
Populaçlo Area (km') Densidade 

MlcrorregiOes residente (B) Primário Secundário Tercltrio demográfica 
(hab.) (A) (habJkm') 

Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Baixada Culabana 55.137 45.796 13.513 24,5 498 0.9 2.792 5,1 1,20 
Rondonópolls 98.450 21.459 22.005 0,2 2265 2,3 5.997 8,1 4,58 
Pantanais 136.978 89.859 18.977 13,9 4.850 3.5 16.626 12,1 1.52 
Alto Taquarl 57.664 47.081 14.805 25,7 952 1,7 2298 4,0 1,22 
Pastoril de Campo Grande 22215 9.356 6.085 9.3 240 1,1 753 3,4 2,37 
Cáceres• 85.783 43203 20.272 23,6 1.443 1,7 4.680 5,5 1,98 
Poxoréo• 27.552 9.108 6.031 21 ,9 1.863 6.8 1.053 3,8 3,03 

FOlha SE21 Corumbá 483.777 265.862 101.688 21.0 12.111 2.5 34.197 7.1 1,82 

Fonte: Fundeçlo IBGE - Censo Demogrttlco. (A) Sinopse preliminar do Censo Demográfico de 1970,de Mato Grosso e Mato Grosso doSui.(B) Área obtida pelo Projeto RADAM· 
BRASIL/DUPOT. •Municípios do Estado de Mato Grosso, estudados separadamente. 

TABELA 5.XXXIII 
CaracterizaçAo demográfica des microrregiões. 1975 

Populaçao economicamente ativa (C) 
PopulaçAo Area(km') Densidade 

Mlcro4'regi0es residente 
(8) 

Primário Secundário Terctério demográfica 
{habJ {A) {habJkm') 

AbSOluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Baixada Culabana 54.121 45.796 13202 24,4 510 0.9 2.840 5.2 1,18 
Rondonópolls 119.735 21.459 26.489 22,1 2.805 2.3 7.411 6,2 5,58 
Pantanais 142.391 89.859 19.941 14,0 4.989 3,5 18.870 13,3 1,58 
Alto Taquarl 66.979 47.081 17.189 25,7 1.108 1,7 2.698 4,0 1,42 
Pastoril de Campo Grande 21.418 9.358 5.889 27,5 229 1,1 731 3,4 229 
Cáceres• 116.431 43203 27.515 23,6 1.959 1,7 6.596 5,7 2.69 
Poxoréo' 27.801 9.108 6.0S5 21,9 1.880 6,8 1.o63 3,8 3,05 

Folha SE21 Corumbá 548.876 265.862 116.310 21.2 13.480 2,4 40.209 7:3 2,06 

Fonte: Fundaçto IBGE- Censo Demográfico. (A~ (C) Estimativas baseadas na tua anual de creecfmento da populaçlo reeidente- 1971>80. (8) Aree obtida pelo ProietoRADAM
BRASIL/ DUPOT. •Munlclplos do Estado de Mato Grosso, estudados separadamente. 

1 970 1975 

1-:-.·-:-:· :I Populocõo At1vo 30,59% F::-.-.. ·.,-. , Populocõo At1vo 31,00 •;. 

D Populoçõo lnotivo 69,41°/o D Populacõo Inativo 69.00 •to 

FONTE: Fundação IBGE . - Censo Oemogrof1c0 de Moto Grosso e Moto Grosso do Sul 

F'IQ. 5.17 - CompOeiçlo da populaçAo economiC8ITHH'Ite atl~~a e Inativa. 
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9.675 pessoas. As Microrregiões Alto Taquari e Pantanais também 
apresentam um saldo positivo na sua PEA. A Baixada Cuiabana 
mostrou um saldo negativo de 251 pessoas, seguida da Pastoril de 
Campo Grande, com 229 indivíduos a menos também. 

Quanto ao setor secundário, o aumento foi de apenas 1.369 
pessoas, sendo este um reflexo da tradição agropastoril da Folha. O 
setor terciário foi acrescido de 6.012 indivíduos, sendo a microrregião 
que mais contribuiu os Pantanais, com 13,3% do total e, em números 
absolutos, 2.244 para 1975. 

Corumbá, nos Pantanais, Rondonópolis, na microrregião homôni
ma, e Cáceres, município que neste relatório é estudado separadamen
te, surgem como principais centros hierárquicos da Folha, confirman
do a posição ocupada pelo setor terciário na presente tabela em 
estudo. 

Isolada pelo pantanal, Corumbá _deixa de prestar inúmeros servi
ços, já que poderia ser maior o seu efetivo no citado setor. Rondonó
polis, por sua vez, em termos de localização espacial, oferece meios 
para um aumento setorial para uma evolução mais crescente. 

Como centro isolado, mas como um ponto de apoio na sua área, 
sobressai Cáceres, que ocupa o terceiro lugar em serviço no setor 
terciário. 

Quanto à densidade demográfica, a MRH 336- Rondonópolis se 
destaca, tanto no ano de 1970 como em 1975, como a área mais 
densamente povoada, seguida de Poxoréo, Cáceres e Pastoril de Cam
po Grande (mesmo tendo diminuído em 0,8 hab/km2 em 1975); 
denotam mais uma vez a distribuição espacial da população na Folha, 
onde se verifica maior concentração no Alto Pantanal e no planalto 

Os grandes vazios ficam por conta de pantanais, com 1,58 
hab/km2

, e Alto Taquari, com 1,42 hab/km2 para 1975. 
Devido a 1/3 da Folha se constituir em área de atração populacio

nal, sua densidade demográfica geral aumentou, no período 
1970-1975, apenas 0,24 hab/km2

, em virtude do vazio pantaneiro 
funcionar como fator de diluição populacional em termos de densida
de. 

5.2.3.2- Utilização do espaço agropecuário 

A distribuição espacial das culturas, a nível de microrregião e municf
pios, considerando a área efetivamente contida na Folha, apresenta, 
no período 1970-75, um aumento de 60.214 ha nas lavouras temporá
rias e uma redução d_e 508 ha para as permanentes (Tabs. 5.XXXIV e 

5. XXXV). Foram, pois, selecionadas apenas 7 culturas mais represen
tativas, mesmo que algumas delas sejam consideradas como de subsis
tência em alguns municípios, como foi constatado no trabalho de 
campo, mas que no cômputo geral são significantes. , 

Como lavouras temporárias mais representativas em termos de área 
e produção destacam-se o arroz, milho, feijão, mandioca, cana-de-açú
car e o consórcio milho x feijão; e, nas permanentes, a banana e o 
café. 

Entre 1970-75, com um crescimento de 25.520 ha para as lavouras 
temporárias, a área da MR H 339 - Alto Taquari destaca-se das 
demais, sobretudo na região do planalto, seguida da MRH 336 -
Rondonópolis, com 20.600 ha, e da MR H 342 - Pastoril de Campo 
Grande, com 11.555 ha. 

O arroz de sequeiro foi o grande responsável por este aumento, 
com 69.359 ha (só na MRH 339 - Alto Taquari foi de 110%); 
seguem-se a MRH 342 - Pastoril de Campo Grande, 75%, e a MRH 
336- Rondonópolis, com 72% de área colhida. Normalmente nestas 
áreas é comum um mecanismo de desmata-plantio-pecuária, onde o 
arroz ocupa 2 ou 3 anos imensas áreas que vão servir para a pecuária 
de engorda. É considerada como cultura de desbravamento de área, 
assim como a soja, que está sendo introduzida. 

O milho, feijão, mandioca e o consórcio milho x feijão são culturas 
representativas na Folha, porém constituem na maioria das vezes 
javouras de subsistência, sendo muito importantes nas pequenas pro
priedades rurais. Nestas culturas, no período 1970-75, ocorreu uma 
redução de plantio de 8.783 h<J. 

Somente Pantanais e Cáceres tiveram um aumento de área, para o 
milho, com 2.390 ha. Nas demais áreas houve decréscimo de plantio. 
Do mesmo modo ocorreu com o feijão; foram acrescentados 724 ha 
na MRH 342- Pastoril de Campo Grande e no município de Cáceres. 

A cana-de-açúcar diminuiu 141 ha no total geral da Folha, mas 
teve um crescimento localizado de 312 ha na MRH 336- Rondonó
polis, devido à instalação de uma grande usina de álcool etílico no 
município de Pedro Gomes (Est. 5.V B). 

A MR H 335 - Baixada Cu i abana foi a responsável pelo único 
aumento de área para o consórcio milho x feijão, em números absolu
tos de 2.136 ha para o ano de 1975. 

Foi de 508 ha o saldo negativo de área colhida para as culturas 
permanentes. A banana teve um aumento de área colhida somente na 

TABELA5XXXIV 
Utilização do espaço agropecuário, 1970-75 

Lavouras temporárias -área colhida em ha e percentual 

Arroz Milho Feijão Mandioca 

Microrregiões 
1970 1975 1970 1975 1970 1975 1970 

Area(ha) % Área(ha) % Área (h a) % Área(ha) % Área (ha) % Área(ha) % Área (ha) % 

Baixada Cuiabana 4346 56,5 4 707 52,2 1 742 22,6 974 10,8 414 5,4 323 3,6 5!19 7,3 
Rondonópolis 30969 60,6 53185 74,1 2428 4,7 3298 4,6 2865 5,6 2305 3,2 106 0,2 
Pantanais 987 28,0 1414 30,2 887 25,1 2464 52,7 503 14,2 282 6,0 551 15,6 
Alto Taquari 28796 67,8 60485 88,9 4542 10,7 3062 4,5 2635 6,2 919 1,4 894 2,1 
Pastoril de Campo Grande 15318 71,6 26.873 87,1 2222 10,4 1794 5,8 614 2,9 728 2,4 354 1,7 
Cáceres* 5658 58,3 9238 65,1 973 10,0 1 783 12,6 547 5,6 1157 8,2 115 1,2 
Poxoréo* 2857 48,0 2388 57,8 616 10,3 321 7,8 1410 23,7 491 11,9 16 0,3 

Folha SE 21 Corumbá 88931 62,7 158.290 78,1 13410 9,5 13696 6,8 8988 6,3 6205 3,1 2595 1,8 

Mandioca Milho x feijão Cana-de-açúcar Totais 

Microrregiões 1975 1970 1975 1970 1975 1970 1975 

Area(ha) % Área (ha) % Area(ha) % Área(ha) % Area(ha) % Área (ha) % Área(ha) % 
! 

Baixada Cuiab<ina 282 3,1 535 6,9 2.671 29,6 99 1,3 59 0,7 7 695 100 9016 100 
Rondonópolis 241 0,4 14713 28,8 12340 17,2 63 0,1 375 0,5 51144 100 71744 100 
Pantanais 203 4,4 430 12,2 314 6,7 173 4,9 - - 3531 100 4677 100 
Alto Taquari 173 0,2 5437 12,8 3.370 5,0 185 0,4 - - 42489 100 68009 100 
Pastoril de Campo Grande 139 0,4 2872 13,4 1315 4,3 - - - - 21380 100 30849 100 
Cáceres• 43 0,3 2352 24,3 1 963 13,8 55 0,6 - - 9700 100 14184 100 
Poxoréo* 5 0,1 1.052 17,7 927 22,4 - - - - 5951 100 4.132 100 

Folha SE 21 Corumbá 1086 0,5 27391 19,3 22900 11,3 575 0,4 434 0,2 141890 100 202611 100 

Fonte: Fundação IBGE- Censo Agropecuário de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul- 1970-75 *Municípios do Estado de Mato Grosso, estudados separadamente 
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TABELA 5.XXXV 
Utilização do espaço agropecuário. 197~1975 

Lavouras permanentes- área colhida em ha e percentual 

Totais Banana(1J Café 
Microrregiões 

1970 1975 1970 1975 1970 1975 

Área(ha) % Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) % Área(ha) % Área(ha) % 

Baixada Cuiabana 569 100 772 100 569 100 772 100 - - - -
Rondonópolis 579 100 282 100 528 912 253 89.7 51 8,8 29 10,3 
Pantanais 342 100 126 100 342 100 126 100 - - - -
Alto TaQuari 587 100 672 100 536 91.3 86 12,8 51 8,7 586 87,2 
Pastoril de Campo Grande 542 100 377 100 441 81 ,4 77 20.4 101 18.6 300 79,6 
Cáceres• 203 100 95 100 203 100 95 100 - - - -
Poxoréo• 26 100 16 100 21 80,8 15 93,8 5 19,2 1 6,2 

Folha SE.21 Corumbá 2.848 100 2.340 100 2640 92,7 1.424 60,9 208 7,3 916 39,1 

Fonte: Fundação IBGE- Censo Agropecuário de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul-197~ 75. (1 J Em mil cachos. •Muniçipiosdo Estado de MatoGrOS$0,&Studados separadamente. 

Baixada Cuiabana; nas demais houve grande diminuição. Esta cultura 
enfrenta um sério problema, pois normalmente, depois de alguns anos 
de vida útil, deve ser erradicada, porque é atacada por doenças que se 
generalizam em todo o bananal. 

Na área agrícola do distrito de São Gabriel d'Oeste, localizado na 
MRH 342 - Pastori l de Campo Grande, houve um grande plant io de 
café, responsável, no ano de 1975, por 96,7% dos cafezais plantados 
na Folha. Também aqui é marcante a presença do sul ista na paisagem 
agrícola, pois os imensos chapadões do planalto facilitaram o desmata· 
mento para a introdução de culturas que necessitam de pouca inclina
ção no terreno. 

No tocante aos rebanhos, aqui considerados a nível de 100%, os 
bovinos ocupam uma posição de liderança, sendo o sustentáculo 
econômico de grande parte da Folha, pr incipalmente no pantanal, 
com mais de 90% do total como se observa na Figura 5.18. Em 
números absolutos, a Microrregião Pantanais ocupa, sem sombra de 
dúvida, o primeiro lugar em bovinos, mésmo com o decréscimo 
ocorrido, ou seja, com 3,235.086 cabeças em 1970 e 2. 706.389 em 

1970 

D Bovinos - 90,6°/o ffiiiiiiiillsuínos-5,3°/0 

, .... .'.' .·.:.: I Outros-1,7% 

1975, correspondendo, portanto, a mais de 50% do efetivo (Tab. 
5.XXXVII. 

Este gado do pantanal é criado extensivamente, com um suporte 
médio de pastagem de 0,5 UA/ha (Unidade Animal por hectare) em 
pastos naturais. No planalto o sistema criatório é o mesmo, com um 
suporte médio de 0,4 UA/ha em pastos naturais; há também criações 
semi-intensivas, onde esta média atinge 1,5 UA/ha em pastagens 
plantadas, (Esta média de dados foi obtida segundo Informações 
colhidas na área.) 

A natureza hostil do pantanal oontribui para a morte de grande 
quantidade de bezerros na época das cheias. 

Normalmente na região pantaneira a criação de bovinos é orienta
da para cria e recria, reservando-se para o planal to a engorda. As raças 
reprodutoras provêm do Triângulo Mineiro e do Estado de São Paulo. 
Neste mecanismo de compra e venda de reprodutores e rebanhos 
temos representado o pecuarista e empresas de outras reg iões atuando 
na Folha em estudo. 

Os demais rebanhos encontrados na área não chegam a representar 
10% do total. Destaca-se o sut'no, no qual Cáceres apresenta um 

1975 

D Bovinos -90,5 °/o m Suínos- 5,8 °/o 

• Equinos- 2,1 "lo I.'.·.· .. :,.:.< I Oufros-1,6% 

Fig. 5 .18 - Situaçlo do rebanhO. Folha SE.21 Corumbá 
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TABELA 5 XXXVI 
Utilização do espaço agropecuário (Rebanhos- 1970-75) 

Números absolutos e percentuais 

Microrregiões Bovinos Suínos EqOinos Outros(1) Total 

1970 1975 1970 1975 1970 1975 1970 1975 1970 1975 

Baixada Cuiabana 617 492 90,5 645369 91,6 36528 5,3 34.916 5,0 23848 3,5 21469 3,0 4.840 0,7 3073 0,4 682 708 100 704827 100 
Rondonópolis 265303 80,3 382472 82,5 51251 15,5 65187 14,1 8585 2,6 9698 2,1 5413 1,6 5955 1,3 330552 100 462314 100 
Pantanais 3.235086 94,9 2706995 94,9 38378 1,1 32089 1,1 66233 2,0 46282 1,6 68756 2,0 68139 2,4 3408453 100 2853 505 100 
AltoTaquari 510377 85,8 620389 90,3 55 760 9,4 42691 6,2 18238 3,1 17 362 2,5 10151 1,7 6961 1,0 594526 100 687403 100 
Pastoril de 
Campo Grande 155265 84,9 203651 87,3 19521 10,7 22294 9,6 5995 3,3 5836 2,5 1994 1,1 1516 0,6 182775 100 233 297 100 
Cáceres• 269574 77,0 346707 75,0 67119 19,2 99930 21,6 9961 2,8 11223 2,5 3463 1,0 3977 0,9 350117 100 461 837 100 
Poxoréo• 66670 63,4 129469 80,0 32838 31,3 25.637 15,8 3785 3,6 4976 3,1 1 768 1,7 1 789 1,1 105061 100 161871 100 

Folha SE21 Corumbá 5.119767 90,6 5034054 90,5 301 395 5,3'1322744 5,8, 136645 2,4 116846 2,1 96385 1,7 91410 1,6 5654192 100 5565054 100 

Fonte: Fundação IBGE- Censo Agropecuário de Mato Grosso (1970) e Mato Grosso do Sul (1975) (1) Bufalinos, asininos, ovinos, caprinos e muares *Municípios do Estado de 
Mato Grosso, estudados separadamente 

acréscimo de 32.811 cabeças para 1975, refletindo o deslocamento 
para a área, que ocorreu neste qüinqüênio, da população sulista, que 
tem como tradição a criação doméstica de porcos. 

Apesar da redução do rebanho de eqüinos em 19.799 cabeças no 
total da Folha, entre 1970-1975, Pantanais destaca-se com o maior 
efetivo, pois o cavalo representa papel importante no manejo de 
bovinos; seguem-se Baixada Cuiabana e Alto Taquari. 

Os bufalinos, asininos, ovinos, caprinos e muares estão presentes 
em toda a Folha em números esparsos e pouco significativos, se forem 
considerados separadamente, mesmo porque houve uma redução na 
categoria deste agrupamento em 4.975 cabeças no espaço de tempo 
em estudo. 

5.2.3.3- Estrutura fundiária 

As microrregiões e municípios da Folha SE.21 Corumbá analisados 
nas Tabelas 5.XXXVII e 5.XXXVIII estão sendo considerados a ni'vel 
de 100% dos dados contidos no Censo Agropecuário 1970-1975. 

Para os anos apreciados, neste estudo comparativo, a área recensea
da aumentou em 4.140 km2

• 

Houve, pois, desmembramentos e remembramentos em algumas 
microrregiões, como poderá ser analisado com maiores detalhes nas 
tabelas finais concernentes a cada área estudada, 

As pequenas propriedades, consideradas de O a 100 h a, correspon
dem a 80,7% em 1970 e 79,9% em 1975, em número de estabeleci-

mentes, e, em área, a 2,6% em 1970 e 2,5% em 1975. Observou-se, 
pois, que esta categoria representa um número significativo em pro
priedades, mas ínfimo na sua representação por área. 

Situação inversa observa-se nas grandes propriedades, entre 1.000 a 
mais de 5.000 ha, onde a pequena porcentagem é representada pelo 
número de estabelecimentos, com 6,8"/o em 1970 e 1975, contra 
imensas áreas, correspondendo a 88,1% em 1970 e 87,8% em 1975 do 
total. Estes dados vêm evidenciar a tradição da pecuária extensiva da 
área. 

Quanto aos imóveis considerados médios, que estão na faixa de 
100 a 1.000 h a, praticamente não houve _mudanças absolutas e relati
vas; de 12,5% em 1970 a 13,3% em 1975, em número de imóveis, e 
9,3% em 1970 a 9,7% em 1975 em área, em que houve um acréscimo 
depoucomaisde 1.000km2 (Fig.5.19). 

No município de Cáceres verificou-se a maior mudança em número 
de pequenas propriedades, com uma diferença entre os anos de 
1970-1975 de 2.728 imóveis. 

Com 2.473 km2
, a mais considerada para as médias propriedades 

foi a MRH 336 - Rondonópolis, que acusou a maior mudança nesta 
categoria. 

Para as grandes propriedades não houve mudança em quantidade 
de área. Para as demais microrregiões houve um comportamento 
estável na distribuição de suas categorias fundiárias para os anos de 
1970-1975. 

TABELA 5 XXXVII 
Estrutura fundiária- Estabelecimenlos e áreas por tamanho, 1970 

Categoria por tamanho de propriedades (ha) 

Microrregiões 1000- 2000-Total % 0-50 % 501- 100 % 1001-500 % 5001-1.000 % 2000 % 5000 % +5000 % 

Número de estabelecimentos por categoria de tamanho 

Baixada Cuiabana 6.091 100 4372 71,8 421 6,9 703 11,5 199 3,3 139 2,3 130 2,1 127 2,1 
Rondonópolis 8740 100 7465 85,4 420 4,8 538 6,2 149 1,7 56 0,6 64 0,8 48 0,5 
Pantanais 4040 100 2307 57,1 221 5,5 409 10,1 149 3,7 224 5,5 355 8,8 375 9,3 
Alto Taquari 6428 100 4294 66,8 317 4,9 791 12,4 361 5,6 307 4,8 234 3,6 124 1,9 
Pastoril de Campo Grande 2590 100 1.634 63,1 201 7,8 418 16,1 148 5,7 108 4,2 51 1,9 30 1,2 
Cáceres* 7738 100 6419 83,0 457 6,0 510 6,6 131 1,7 72 0,9 88 1,1 61 0,7 
Poxoréo• 3517 100 2.859 81,3 217 6,2 305 8,6 66 1,9 33 0,9 23 0,7 14 0,4 

Folha SE 21 Corumbá 39144 100 29350 75,0 2 254 5,7 3674 9,4 1203 3,1 939 2,4 945 2,4 779 2,0 

Área total doestabelecimento porcategoria de tamanho(km2) e percentual 

Baixada Cuiabana 30884 100 379 1,2 276 0,9 1521 4,9 1372 4,5 1957 6,3 4039 13,1 21340 69,1 
Rondonópolis 10394 100 632 6,1 290 2,8 1.227 11,8 1011 9,7 758 7,3 1901 18,3 4575 44,0 
Pantanais 79 874 100 350 0,4 139 0,2 962 1,2 1046 1,3 3.107 3,9 10247 12,8 64023 80,2 
Alto Taquari 28646 100 434 1,5 218 0,7 1991 7,0 2482 8,7 4237 14,8 6967 24,3 12317 43,0 
Pastoril de Campo Grande 8412 100 164 2,2 135 1,6 971 11,5 1049 12,5 1.454 17,3 1453 17,3 3166 37,6 
Cáceres* 16904 100 808 4,8 314 1,9 1009 6,0 876 5,2 1063 6,2 2434 14,4 10400 61,5 
Poxoréo* 3929 100 316 8,0 144 3,7 639 16,3 473 12,0 436 11,1 740 18,8 1181 30,1 

Folha SE21 Corumbá 179043 100 3103 1,7 1516 0,8 8320 4,7 8.309 4,6 13.012 7,3 27781 15,5 117002 65,4 

Fonte: Fundação IBGE- Censo Agropecuário de Mato Grosso- 1970 *Municfpios do Estado de Mato Grosso, estudados separadamente 
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TABELA 5 XXXVIII 
Estrutura fundiária- Estabelecimentos e áreas por tamanho, 1975 

Categoria por tamanho de propriedade (ha) 

Microrregiões 
1 0001-- 2 0001--Total % 0-50 % 501--100 % 1001-500 % 5001- 1000 % 2000 % 5000 % +5000 o/o 

Número de estabelecimentos por categoria de tamanho e percentual 

Baixada Cuiabana 6151 100 4632 75,3 329 5,3 638 10,4 155 2,5 128 2,1 128 2,1 141 2,3 
Rondonópolis 8299 100 6865 82,7 392 4,7 614 7,4 178 2,2 107 1,3 82 1,0 61 0,7 
Pantanais 3 718 100 2212 59,5 223 6,0 309 8,3 137 3,7 163 4,4 279 7,5 395 10,6 
Alto Taquari 5151 100 2851 55,3 348 6,8 907 17,6 395 7,7 290 5,6 239 4,6 121 2,4 
Pastoril de Campo Grande 2588 100 1 548 59,8 239 9,2 459 17,7 157 6,0 111 4,3 51 2,0 23 1,0 
Cáceres* 10831 100 8898 82,2 706 6,5 802 7,4 135 1,2 119 1,1 100 0,9 71 0,7 
Poxoréo* 3 276 100 2559 78,1 186 5,7 327 9,9 94 2,9 43 1,3 46 1,4 21 0,7 

Folha SE 21 Corumbá 40014 100 29565 73,9 2 423 6,1 4056 10,1 1 251 3,1 961 2,4 925 2,3 833 2,1 

Área total do estabelecimento por categoria de tamanho (km') e percentual 

Baixada Cuiabana 29442 100 327 1,1 213 0,7 1 365 4,7 1086 3,7 1.803 6,1 4029 13,7 20599 70,0 
Rondonópolis 14240 100 608 4,3 272 1,9 1406 9,9 1252 8,8 1460 10,2 2548 17,9 6694 47,0 
Pantanais 77481 100 229 0,3 146 02 674 0,9 990 1,3 2 276 2,9 8713 11,2 64453 83,2 
Alto Taquari 29510 100 294 1,0 246 0,8 2 224 7,6 2656 9,0 3890 13,2 6792 23,0 13408 45,4 
Pastoril de Campo Grande 7 548 100 184 2,4 161 2,2 1066 14,1 1 096 14,5 1491 19,8 1 525 20,2 2025 26,8 
Cáceres* 19 214 100 1 014 5,3 502 2,6 1 603 8,3 935 4,9 1744 9,1 2968 15,4 10448 54,4 
Poxoréo* 5 768 100 210 3,6 129 2,2 732 12,7 656 11,4 609 10,6 1309 22,7 2123 36,8 

Folha SE21 Corumbá 183183 100 2866 1,6 1 669 0,9 9070 5,0 8671 4,7 113273 7,2 27884 15,2 119750 65,4 

.fpnte: Fundação IBGE- Censo Agropecuário de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul- 1975 *Municípios do Estado de Mato Grosso, estudados separadamente 
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Fonte: Fundação IBGE- Censo Agropecuário de Moto Grosso e Moto Grosso do Sul 

Fig 5 19- Estrutura fundiária-Número e área de estabelecimentos e categoria por tamanho 

Os dados fornecidos pelo INCRA - Instituto Nacional de Coloni
zação e Reforma Agrária (Tab. 5.XXXIX) para a Estrutura Fundiária 
Qualitativa vêm confirmar o grande número de minifúndios na Folha 
em estudo, com 54,4%, sendo Cáceres e a MR H 336 - Rondonópol is 
as mais representativas. Os latifúndios por e)(ploração representam 
39,2% do total de imóveis. 

Os minifúndios detêm apenas 2,2% da área, os latifúndios por 
e"ploração, 76% e os por dimensão, 4,5%, demonstrando como é 

imensa a distribuição das terras por estas categorias de propriedades e 
que estão concentradas notadamente na pecuária e><tensiva. 

As maiores propriedades estão na MRH 338 -Pantanais, ocupan
do 36,3% do total, em área correspondendo, apenas, a 15% do 
número de imóveis. 

A maior quantidade de propriedades está concent~ada na MRH 
336- Rondonópolis, com 3.927 imóveis, e o menor número na MRH 
342- Pastoril de Campo Grande, com 1.563 unidades apenas. A nível 
municipal, Cácenes detém 5.618 imóveis e Po"oréo apenas 1.472. 
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TABELA 5.XX:XIX 
Estrutura fundiária Ql.81itativa. 1972 

Oistn'buiçâo dos imóveis em número, área e percentual 

Minifúndio Empresas rurais Latifúndio por exploração Latifúndio por extensão Total 
MicrorregiOes 

Área Área 
Número 

Área 
Número % 

Área 
% Número % 

Area 
% Númerc % % Número % % % (km2) % (km2) (km2) (kni') (km') 

Baixada Culabana 1.4 16 50,2 759 2,3 178 6,3 8.286 24,9 1.227 43,5 23.163 69.S I p.o 1.116 3,3 2.822 100 33.324 100 
Rondonópolis 2.506 63.8 845 5,1 252 6.4 2.786 17.0 1.169 29,8 12.790 77,9 - - - 3.927 100 16.421 100 
Pantanais 1.322 45.6 483 0.6 288 9.9 16.234 20,2 1.287 44,4 57.396 71,6 4 g~ 6.112 7,6 2.90 1 100 80.225 100 
AltoTaQuarl 1.849 46,4 801 2,4 347 9,8 5.720 17,5 1.558 43,8 25.685 78,5 1 528 1,6 3 555 100 32.734 100 
Pastoril de 
Campo Grande 465 29,8 105 1,4 200 12,8 608 7,9 898 57.4 6.983· 90,7 - - - - 1.563 100 7.696 100 
Cáceres• 3.713 66,1 1.349 4,2 96 1,7 2.260 7,1 1.807 32,1 26.637 83,6 2 0,1 1.618 5,1 5.618 100 3 1.864 100 
Poxoréo• 809 54.9 301 5.1 48 3.3 202 3.4 615 41,8 5.444 91 .• 5 - - - - 1.472 100 5.947 100 

Folha SE.21 Corumbá 11.880 54.4 4.643 2.2 1.409 6.4 36.096 :7.3 8.561 39,2 158.098 76,0 8 p.o 9.374 4.5 21.858 100 208.2 11 100 

Fonte: Estatísticas Cadastrais - Vol. I -INCRA - 1972. 'Municípios do Estado de Mato Grosso, estudados separadamente. 

As empresas rurais, no ano de 1972, quando foi efetuado este 
recadastramento, ocupavam uma modesta posição de 6,4% em núme· 
ro de propriedades e 17,3% da área. 

5.2.4- RELAÇ0ES USO ATUAL-USO POTENCIAL- RESULTA
DOS OBTIOOS 

A área em estudo, englobando cinco microrreg1oes e parte de dois 
municípios, conforme mencionado na introdução, corresponde a uma 
superfície de 191.303 km1

• 

Analisando as tabelas de uso atual das terras para os anos de 1970 
e 1975 (Fig. 5.20), pode-se observar uma nítida vocação do agricultor 

1970 

I.: :·.: ::: :I Poslogens. 53,57% 

D Terros Produti vos 
n-5'o Utilizados . 21,9 8°/0 

• Terras lnoproveitóveis- 1,31°/o 

para a pecuária, sobretudo a extensiva. As pastagens ocupavam, res· 
pectivamente, 53,6% e 51,4%da área total da Folha, salientando-se as 
naturais, com a média de 89,6%. 

Cabe ressaltar que, no referido perlodo, não houve mudanças 
significativas, quer seja na orientação vocacional do agricultor, quer 
seja quanto à utilização mais intensiva do espaço. Esse fato é confir· 
mado quando se compara o somatório das áreas ocupadas por lavou
ras, pastagens e matas, que em 1970 apontava 76,7% e em 1975, 
72,1% da área total. Em decorrência, pode-se inferir um processo de 
retração, tendo em vista o aumento relativo de 4,6% para as áreas de 
Terras Produtivas e Não Utilizadas. Estas oferecem condições de 
explotação, principalmente orientadas para pastagens (naturais e plan· 
tadas). jâ que representam 24,3% do total da Folha. 

-Lavouras- 1,63°/o 

- W.oto• 19,06 °/o 

1975 

D o Poslogens. 51,38 Yo 

D Terr~ s Produllvos 
não Utilozodos-26 ,60 °/o 

• To. rros lnoproveltóveis- 1,31°/0 

Fonte: Fundoçóo IBGE. Censo Agropecuário de Mato Grosso e Moto Grosso do Sul (1970 /1975 ) 

Fig. 5.20- Uso atual das terras na Folha SE.2 1 Corumbá 
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Na Tabela 5.XL, a Classe Agroster, que representa 21,9% do 
somatório da capacidade de uso potencial, quando relacionada ao uso 
atual, apresenta uma defasagem positiva de 25,1% para as áreas 
ocupadas por pastagens. Essa percentagem é ainda muito maior, 
considerando-se que 44.526 km 2

, inclusos na Classe Mesater, guardam 
aptidão para pastoreio. Isso denota, realmente, a vigente ocorrência da 
subutil ização deste potencial de 7 5 680 km 2

, o que corresponde a 
39,8% da área total. Entretanto, deve-se esclarecer que a categoria 
agrostável plantada, para a Classe Mesater, ocorre, grosso modo, nas 
Planícies e Pantanais Mato-Grossenses, onde predominam os fenôme
nos das enchentes, conforme será analisado na microrregião pertinen
te. 

Na estrutura de uso atual, a parcela Lavouras (temporárias e 
permanentes) apresenta a média de 1,2% da área total (Tabs 5.XLI e 
5.XLII). Por outro lado, as Classes Lavoter, Agriter e Mesater (Tab. 
5.XL), indicadas para tais atividades e que totalizam 142.700 km 2

, 

apresentam viabilidade para apenas 30.344 km2
• Isso se justifica por-

que 78,7% das três classes estão inseridas em áreas periodicamente 
inundáveis, correspondentes à zona pantaneira. Pelo exposto, também 
aqui pode-se concluir que há um grande desequilíbrio entre a capaci
dade potencial e o uso atual, onde é marcante a subutilização, já que 
as citadas classes comportam 28.051 km 2 de terras cultiváveis em 
disponibilidade. 

Das culturas consideradas nas cinco microrregiões e nos dois muni
cfpios parcialmente contidos na Folha, seis são temporárias e duas são 
permanentes, selecionadas como as mais representativas em termos de 
área colhida e de conformidade com levantamento de campo. Na 
Tabela 5.XLIII, estão os coeficientes técnicos para cada uma das 
culturas, referentes a absorção de mão-de-obra, expressos sob a forma 
h/km 2 (homem/quilômetro quadrado), considerando 200 dias efetiva
mente trabalhados em um ano. Nas Tabelas 5.XLIV e 5.XLV, encon
tram-se os índices tecnológicos ou médias ponderadas dos coeficientes 
das culturas em relação às áreas colhidas de cada uma delas, em cada 
microrregião e municfpio. 

TABELA 5 XL 
Área em km' das classes de capacidade de uso da terra 

~ 
Plenater Lavoter Agriter Mesater Agroster Silvater Silvester Total 

Mie Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

Baixada Cuiabana - - - - 8673 23,0 24020 63,7 4341 11,5 294 0,8 390 1,0 37718 100 
Rondonópolis - - 2128 11,2 5560 29,3 2.376 12,5 7 721 40,7 882 4,7 308 1,6 18975 100 
Pantanais - - 1 636 2,3 4589 6,4 55569 77,6 8697 12,1 443 0,6 717 1,0 71 651 100 
Alto Taquari - - 724 2,5 7039 24,3 7435 25,7 12970 44,8 584 2,0 188 0,7 28940 100 
Pastoril de Campo Grande - - 113 1,4 3 211 39,2 461 5,6 3878 47,3 78 1,0 451 5,5 8192 100 
Cáceres* - - - - 6825 29,8 11 552 50,5 3119 13,6 975 4,3 420 1,8 22891 100 
Poxoréo* - - 156 8,4 291 15,7 342 18.4 857 46,2 180 9,7 30 1,6 1856 100 

Subtotal - - 4 757 2,5 36188 19,0 101755 53,5 41 583 21,9 3436 1,8 2504 1,3 190223 100 

Parte dos municípios não considerados - - 83 3,1 1 571 59,1 832 31,3 138 5,2 31 1,2 2 0,1 2657 100 
nesta análise 

Total - - 4840 2,5 37759 19,6 102 587 53,2 41721 21,6 3467 1,8 2506 1,3 192880 100 

Fonte: Mapa de Capacidade de Uso dos Recursos Naturais Renováveis- OU POT/Projeto RADAMBRASI L *Municípios do Estado de Mato Grosso, estudados separadamente 

TABELA 5 XLI 
Caracterização espacial das microrregiões- Uso atual, 1970 Áreas em l<m' e percentual 

Total km' Lavouras (b) Pastagens (b) Matas Terras Terras in a· 
Microrregiões (a) % produtivas não proveitáveis 

Temporárias Permanentes Plantadas Naturais Plantadas (b) Naturais (c) utilizadas (d) (c) 

Baixada Cuia bana 37 930 100 106 0,28 8 0,02 792 2,09 18672 49,23 6 0,02 9650 25,44 8306 21,90 390 1,02 
Rondonópolis 18975 100 446 2,35 11 0,06 1 793 9,45 5281 27,83 4 0,02 4255 22,42 6877 36,24 308 1,62 
Pantanais 72388 100 95 0,13 36 0,05 1 421 1,96 49 669 68,61 9 0,01 12 260 16,94 8181 11,30 717 0,99 
Alto Taquari 28940 100 303 1,05 12 0,04 1 942 6,71 12 632 43,65 1 0,00 6420 22,18 7442 25,72 188 0,65 
Pastoril de Campo Grande 8192 100 209 2,55 11 0,14 1.292 15,77 3776 46,09 4 0,04 1 585 19,35 864 10,55 451 5,51 
Cáceres* 23022 100 170 0,74 12 0,05 472 2,05 4231 18,38 2 0,00 7390 32,10 10325 44,85 420 1,83 
Poxoréo* 1 856 100 41 2,21 o 0,00 142 7,65 371 19,99 2 0,11 1 210 65,19 60 3,23 30 1,62 

Folha SE 21 Corumbá 191303 100 1 370 0,72 90 0,05 7 854 4,11 94632 49,46 28 0,01 42770 22,36 42055 21,98 2 504 1,31 

Fonte: (b) Fundação IBGE- Censo Agropecuário de Mato Grosso- 1970 (a) Área obtida pela Tabela 5 XL (c) Mapas das Divisões de Vegetação(estimativas) e de Uso Potencial da 
Terra (d) Resultado da diferença entre a área total da microrregião e o somatório das outras variáveis *Municípios do Estado de Mato Grosso, estudados separadamente 

TABELA 5 XLII 
Caracterização espacial das microrregiões- Uso atual, 1975 Áreas em km' e percentual 

Totall<m' 
Lavouras (b) Pastagens (b) Matas Terras Terras in a-

Microrregiões (a) % produtivas não proveitáveis 
Temporárias Permanentes Plantadas Naturais Plantadas (b) Naturais (c) utilizadas (d) (c) 

Baixada Cuiabana 37930 100 272 0,72 16 0,04 2081 5,48 15881 41,87 - - 7476 19,71 11814 31,15 390 1,03 
Rondonópolis 18975 100 906 4,77 13 0,07 2 628 13,85 6445 33,97 - - 3740 19,71 4 935 26,01 308 1,62 
Pantanais 72388 100 46 0,06 17 0,02 2 884 3,98 41 308 57,07 14 0,02 10640 14,70 16 762 23,16 717 0,99 
Alto Taquari 28940 100 941 3,25 50 0,17 2386 8,24 13384 46,25 - - 5125 17,71 6866 23,73 188 0,65 
Pasto ri I de Campo Grande 8192 100 525 6,41 9 0,11 1 562 19,07 3465 42,30 - - 1 228 14,99 952 11,62 451 5,50 
Cáceres* 23022 100 262 1,14 30 0,13 1 202 5,22 4 361 18,94 - - 7186 31,21 9561 41,53 420 1,83 
Poxoréo* 1 856 100 38 2,05 1 0,05 261 14,06 421 22,68 - - 1105 59,54 - - 30 1,62 

Foi ha SE 21 Corumbá 191303 100 2990 1,56 136 0,07 13004 6,80 85265 44,57 14 0,01 36500 19,08 50890 26,60 2 504 1,31 

Fonte: (b) Fundação IBGE- Censo Agropecuário de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul-1975 (a) Área obtida pela Tabela 5 XL (c) Mapas das Divisões de Vegetaçào(estimativas) e 
de Uso Potencial da Terra (d) Resultado da diferença entre a área total da microrregião e o somatório das outras variáveis •Municípios do Estado de Mato Grosso, estudados 
separadamente 
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TABELA 5.XLIII 
Coeficientes técnicos das culturas temporárias e permanentes (h/d/ha), 1970·75 

Preparo Preparo Plantio Tratos Colheita Culturas Total da área do solo (2) culturais (3) (1) (2) (3) 

Arroz 35 1 6 2 11 15 
Cana-de-açúcar 68 2 3 8 30 25 

Temporã- Feijão 38 2 3 4 25 4 
rias Mandioca 61 2 7 7 15 30 

Milho 16 2 4 1 4 5 
Milho x feijão 52 2 6 5 29 10 

Permanen Banana 26 2 2 1 12 9 
tes Café 80 3 5 1 48 23 

Fonte: Preparado com base nos sistemas de produção de extensão agrícola Boletim 
e/ou Circulares n •s 07,09,36, 111, 138,146 (1) Operação considerada permanente, 
diluida em 15 anos (2) Diluída no número de anos de vida comercial da cultura: banana 
4; café 16; temporárias 1 (3) Média dos anos de vida comercial da cultura 

Os índices tecnológicos correspondentes a pastos naturais e planta
dos foram calculados em função do mercado, da oferta de 
mão-de-obra atual e da capacidade potencial. Assim, para a parcela 
pastos naturais, o índice tecnológico (O, 1 h/km2 ) comporta uma 
demanda de força de trabalho de 1 homem para cada 20 unidades 
animais, por km2

, admitindo-se uma capacidade de suporte de 0,2 UA 
por hectare. Na parcela pastos plantados, o índice tecnológico 
(0,3 h/km2

) requer uma demanda de 1 homem para cada 100 unida
des animais, por km2

, admitindo-se uma capacidade de suporte de 1 ,O 
UA em um hectare. 

Para as matas plantadas e naturais, os índices tecnológicos aceitos, 
3,0 e 2,0 h/km2

, respectivamente, foram calculados considerando-se 
como atividade do setor apenas o corte das árvores, de acordo com os 
seguintes parâmetros: número de árvores/homem/ano 800; número de 
anos de crescimento até o ponto de corte 1 O; densidade de árvores/h a 
para matas plantadas 250; e densidade de árvores/ha para matas 
naturais 16. 

Com relação à população economicamente ativa (PEA), conforme 
demonstram a Tabela 5.XLVI e a Figura 5.21, para os anos de 1970-
75, não houve mudanças significativas nos três setores de atividade. 

No cômputo geral, para o referido período, o setor terciário, 
intitulado outras atividades, cresceu 18,6%, enquanto os setores pri
mário e secundário aumentaram 14,1% e 11 ,7%, respectivamente. Esse 
fato demonstra uma relativa melhoria no equipamento funcional dos 
principais centros urbanos. Assim é que, das cinco microrregiões e dos 
dois municípios estudados no presente trabalho, apenas Poxoréo, 
MRH 339 - Alto Taquari e MRH 342 -Pastoril de Campo Grande 
não apresentaram evolução marcante no referido setor. 

O setor primário, que, além da agricultura, inclui pecuária, silvicul
tura, extração vegetal, caça e pesca, ocupa o primeiro lugar na PEA e, 
em números absolutos, teve uma participação de 66.998 pessoas em 
1975, que representa 64,1% do total (Fig 5.17). 

O setor secundário, do ponto de vista global, se manteve pratica
mente estável entre 1970 e 1975, apresentando, neste ano, um declí
nio de 0,2%. Esse equilíbrio também é constatado nos níveis microrre
gional e municipal, com pequenas variações, que não chegam a atingir 
diferenças de uma unidade percentual. Entretanto, a MRH 338 -
Pantanais é uma exceção à regra, apresentando, no período, um 
decréscimo de 1,5% nesse setor. Mesmo assim, 40,8% do total de 
pessoas ocupadas na indústria estão concentrados na citada microrre
gião, especificamente na cidade de Corumbá; logo a seguir, se destaca 
a MA H 336 - Rondonópolis, cuja cidade homônima detém 24,4% do 
setor, e, em terceiro lugar, o munidpio de Cáceres, cuja sede concen
tra 11,6% 

As inter-relações uso atual-uso potencial serão analisadas a seguir, 
mais detalhadamente, a nível microrregional e municipal, em função 
de seus respectivos índices tecnológicos e população economicamente 
ativa do setor primário. 

5.2.4.1 - Análise de parte da Microrregião Homogênea 338- Panta
nais 

Com uma extensão territorial de 72.388 km2
, a microrregião em 

estudo corresponde a 37,8% da Folha SE.21 Corumbá e abrange parte 

TABELA 5 XLIV 
Área colhida, coeficientes técnicos e índices tecnológicos para as culturas temporárias, 1970-1975 

Co~ Culturas(\) Arroz Cana-de-açúcar;! Feijão Mandioca Milho Milho x feijão Total da área Indica cn,cos (hlano!km') colhida tecnológico Média do 
18 34 19 31 8 26 índice 

tecno-
Microrregiões 1970 1975 1970 1975 1970 1975 1970 1975 1970 1975 1970 1975 1970 1975 1970 1975 lógico 

Baixada Cuiabana 4346 4 707 99 59 414 328 559 282 1742 974 535 2671 7695 9021 17,5 14,9 16,2 
Rondonópolis 30969 53185 63 375 2865 2305 106 241 2.428 3298 14 713 12340 51144 71744 19,5 18,8 19,2 
Pantanais 987 1414 173 - 503 282 551 203 887 2464 430 314 3531 4677 19,8 15,0 17,4 
Alto Taquari 28 796 60485 185 - 2 635 919 894 173 4542 3062 5437 3370 42489 68009 18,0 16,9 17,5 
Pastoril de Campo Grande 15318 26873 - - 614 728 354 139 2222 1794 2872 1315 21380 30849 25,7 23,8 24,8 
Cáceres* 5658 9238 55 - 547 1157 115 43 973 1783 2352 1963 9700 14184 19,2 16,6 17,9 
Poxoréo* 2857 2388 - - 1410 491 16 5 616 321 1.052 927 5951 4.132 18,6 19,1 18,8 

Folha SE21 Corumbá 88931 158 290 575 434 8988 6210 ~595 1086 13410 13696 27391 22900 141890 202 616 19,8 17,9 18,8 

Fonte: Fundação IBGE- Censo Agropecuário de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul- 197D-1975 (1) Área colhida em km' *Municípios do Estado de Mato Grosso, estudados 
separadamente 

TABELA5XLV 
Área colhida, coeficientes técnicos e índices tecnológicos para as culturas permanentes, 1970-75 

Coeficientes 1. . Culturas (1) Banana Café Total da área lndice Média do - ecnlcos (hlano/km') 
13 40 colhida tecnológico índice 

tecnoló-

Microrregiões 1970 1975 1970 1975 1970 1975 1970 1975 gico 

Baixada Cuiabana 569 772 - - 569 772 13,0 13,0 13,0 
Rondonópolis 528 253 51 29 579 282 15,5 15,5 15,6 
Pantanais 363 126 - - 363 126 13,0 13,0 13,0 
Alto Taquari 536 94 51 586 587 680 15,4 23,6 19,5 
Pastoril de Campo Grande 441 77 101 300 542 377 15,4 25,1 20,2 
Cáceres* 203 95 - - 203 95 13,0 13,0 13,0 
Poxoréo* 21 15 5 1 26 26 18,2 14,6 16,4 

Folha SE 21 Corumbá 2 261 1432 208 916 2.869 2.348 14,8 16,8 15,8 

Fonte: Fundação IBGE- Censo Agropecuário de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul- 1970·75 (1) Área colhida em km' *Municípios do Estado de Mato Grosso, estudados 
separadamente 
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Fonte: Fundação IBGE 

Fig 5 21 - População economicamente ativa e setores de dependência 

dos municípios de Corumbá, Miranda e Aquidauana e a área total de 
Ladário. Em 1975 apresentava uma população economicamente ativa 
(PEA) de 27.350 pessoas. Comparando-se os dados da PEA nos anos 
de 1970 e 1975 (Tab. 5.XLVI), pôde-se constatar o aumento de 0,3% 
para a população empregada na agricultura, que, neste último exercí· 
cio, representava 38,2% do total da força de trabalho correspondente 
aos três setores de atividades. 

No setor primário, as áreas ocupadas pelas lavouras temporárias e 
permanentes, no período de 1970 e 1975, somavam 131 km' e 
63 km 2, respectivamente, e, apesar da retroaçãq, representavam O, 1% 
da área total da Folha. Levando-se em consideração a existência de 
6.225 km2 de terras potencialmente aptas para o incremento dessas 
culturas, que correspondem a 8,7% do total, conforme a Tabela 
5.XL Vil, pode-se deduzir um processo de subutilização, ou seja, 
existem em disponibilidade 6.162 km' de terras aptas. Entretanto, 
cabe ressaltar que grande parte dessas áreas (3 885 km' ), correspon· 
dentes às Classes Lavoter e Agriter, se posiciona em locais periodica· 
mente inundáveis, cujos alagamentos têm a duração de três meses 
(Aai 1), de 4 a 5 meses (Aai 2) e quase permanentes (Aai 3), conforme 
o mapa da Divisão de Geomorfologia do Projeto RADAMBRASI L 
Em decorrência, muitas áreas de alta fertilidade natural, conforme o 

Mapa de Capacidade de Uso dos Recursos Naturais Renováveis, mos
tram impedimento por deficiência de drenagem. Assim, exemplifican
do, pode-se notar, no Pantanal do Rio Negro, a ocorrência predomi· 
nante da Unidade 213/de, cuja categoria indica aptidão para as cu I tu· 
ras temporárias; dessa maneira, poderia ser sugerido, para tais áreas, o 
cultivo do arroz irrigado, o que demandaria construção de diques e 
outros insumos. Entretanto, qualquer modificação na estrutura de uso 
que implique numa quebra do equilfbrio natural poderá acarretar 
sérios prejuízos para o ecossistema. Assim, na complexa região dos 
Pantanais, segundo M.M. Penteado Orellana (informação verbal, 
1979), as conexões entre os elementos ffsicos e biológicos, incluindo 
as cheias, são tão importantes que é impossível a análise dos elemen· 
tos dissociados, especialmente para fins de prognose para o planeja· 
mento. 

Ainda com referência ao setor primário, a pecuária representa a 
principal fonte de renda microrregional, com uma participação maciça 
do rebanho bovino {94,9"/o, naquele período), conforme demonstra a 
Figura 5.18. As áreas destinadas às pastagens correspondiam a 
51.090 km' em 1970 e 44.192 km2 em 1975, destacando-se os pastos 
naturais. Segundo a média para o período, estas pastagens superam as 
artificiais, que detinham apenas 4,5% dos 47.641 km2 dedicados à 
referida atividade. Comparando a estrutura de uso atual com a capaci· 
dade potencial, observa-se um saldo de 16.625 km2 de terras disponf· 
veis, correspondentes às Classes Mesater e Lavoter, que guardam 
aptidão para as categorias- Agrostável Plantada (com 32,8% do total) 
e Agrostável Natural (com 56,8%). Porém, a Classe Mesater, como 
aquelas anteriormente citadas, também ocorre e, essencialmente, em 
áreas periodicamente inundáveis. Grande parte desta classe é posicio· 
nada no oeste da Folha e acompanha o eixo dos rios Paraguai e 
Cuiabá, no Pantanal de Paiaguás, mapeada pela Divisão de Geomorfo
logia como Apfl (Acumulação fluviolacustre), apresentando solos com 
drenagem deficiente, conforme o Mapa de Capacidade de Uso dos 
Recursos Naturais Renováveis. Tratando-se de uma área complexa, 
adotou-se, no presente trabalho, o critério comparativo entre as infor
mações das Divisões de Geomorfologia, Vegetação e Uso Potencial da 
Terra Assim, quando nessas áreas ocorriam as Unidades 314/db e 
314/dp, pertencentes à Subclasse Mesater·por..Solo, indicada para pas· 
tos plantados, mas, devido à existência da Savana Arbórea Aberta e 
Savana Gramíneo-Lenhosa (vide 4- Vegetação) e ainda com drena· 
gem impedida ou imperfeita, marcadas por inundações persistentes 
(Aai 2, Aai 3 e Apfl), procurou-se incluí-la como Agrostável Natural, 
acrescentando mais uma categoria para a classe, Já nas áreas próximas 
ao planalto, onde as altimetrias são mais elevadas (com 130 a 150m), 
correspondendo ao eixo do macroleque aluvial do rio Taquari, no 
Alto Pantanal, as inundações são menos persistentes, predominando as 
áreas de fraco alagamento (A ai 1 ). Aí, os sedimentos arena-argilosos 
da Formação Pantanal (vide 1 - Geologia) permitiram o desenvolvi· 
mento de solos profundos (214/ec), com drenagem imperfeita por 
excesso, que servem de suporte para a vegetação de Savana Arbórea 
Densa (Cerradão), possibilitando incluí-los na categoria Agrostável 
Plantada. 

Correlacionando a estrutura de uso atual e a ca,oacidade potencial 
das matas plantadas e naturais, no período de 1970 e 1975, observa-se 

TABELA 5 XLVI 
População economicamente ativa e setor de dependência, 1970·1975 

Em números absolutos e relativos 

Microrregiões 1970 1975 

Total Agricultura (1) lndustria Outras (2) Total Agricultura (1) Indústria Outras (2) 

Baixada Cuiabana 11 274 100 8704 77,2 392 3,5 2178 19,3 11 488 100 8 796 76,6 414 3,6 2278 19,8 
Rondonópolis 25380 100 18583 73,2 1 858 7,3 4939 19,5 31 437 100 22801 72,5 2366 7,5 6270 20,0 
Pantanais 24465 100 9280 37,9 3646 14,9 11 539 47,2 27 350 100 10456 38,2 3654 13,4 13240 48,4 
Alto Taquari 14874 100 12029 80,9 843 5,7 2002 13,4 17172 100 13858 80,7 975 5,7 2339 13,6 
Pastoril de Campo Grande 6571 100 5578 84,9 240 3,6 753 11,5 6399 100 5439 85,0 229 3,6 731 11,4 
Cáceres• 6286 100 3041 48,4 765 12,2 2 480 39,4 8661 100 4127 47,6 1038 12,0 3496 40,4 
Poxoréo* 1945 100 1 508 77,5 279 14,4 158 8,1 1 962 100 1 521 77,5 282 14,4 159 8,1 

Folha SE 21 Corumbá 90795 100 58723 64,7 8023 8,8 24049 26,5 104469 100 66998 64,1 8958 8,6 28513 27,3 

Fonte: Fundação IBGE- Censo Demográfico de 1970 e Estimativas dos Censos Demográficos de 197(}-1980, de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul (1) Inclui também pecuária, 
silvicultura, extração vegetal e pesca (2) Inclui também comércio, serviços, transportes, comunicação, armazenagens, sociais, administração pública e outras atividades *Municípios 
do Estado de Mato Grosso, estudados separadamente 
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TABELA5XLVII 
Análise de parte da Microrregião Homogênea 338 - Pantanais 

Estrutura de uso e requerimento de mão·de-obra atuais 1970·75 (Em km2 e homens/ano) 

índice tecno· 
Requerimento de mão-de·obra 

Estrutura de uso (km 2) lógico 

Oiscnminação h/ano/km2 
(h/ano) 

1970 % 1975 % 1970 1975 1970 % 1975 % 

Culturas temporárias* 95 0,1 46 0,1 19,8 15,0 1881 20,9 690 9,8 
Culturas permanentes* 36 0,0 17 0,0 13,0 13,0 468 5,2 221 3,2 
Pastos cultivados• 1421 2,0 2884 4,0 0,3 0,3 426 4,7 865 12,3 
Pastos naturais* 49669 68,6 41308 57,1 0,1 0,1 4967 55,2 4131 58,9 
Matas plantadas• 9 0,0 14 0,0 3,0 3,0 27 0,3 42 0,6 
Matas naturais** 12 260 17,0 10640 14,7 0,1 0,1 1 226 13,7 1064 15,2 
Terras produtivas não utiliz *** 8181 11,3 16 762 23,1 - - - - - -
Terras inaproveitáveis** 717 1,0 717 1,0 - - - - - -

Total 72388 100 72388 100 - - 8995 100 7013 100 

Fonte: *Fundação IBGE- Censo Agropecuário- 1970· 75 **Mapas das Divisões de Vegetação (estimativas) e de Uso Potencial da Terra ***Resul· 
tado da diferença entre a área total da microrregião e o somatório das outras variáveis 

Estrutura de uso e requerimento de mão·de·obra potenciais 1970·75 (Em km2 e homens/ano) 

Classes de capacidade de uso potencial (km2) Índice 

Categorias tecnológico 

Plenater Lavoter Agriter Mesater Agroster Silvater Silvester Total % 

Cultivável (temporárias) - 1 636(1) 3559 (2) - - - - 5195 7,3 
Cultivável (permanentes) - - 1030 - - - - 1030 1,4 

Agrostável (plantadas) - - - 23 541 (3) - - - 23541 32,9 

Agrostável (natural) - - - 32028 (4) 8697 - - 40725 56,8 

Silvicultável - - - - - 443 - 443 0,6 

Vida silvestre - - - - - - 717 717 1,0 

Total - 1 636 4589 55569 8697 443 717 71651 100 

(1) Deste total, 276 km2 correspondem a áreas penod1camente inundáveir (2) (3) (4) Correspondem a areas penodiCamente mundaveiS 

Oferta atual de 
mão·de-obra 

9280 

Requerimento 

atual de 

mão·de-obra 

8995 

Requerimento 
potencial de 

mão·de-obra 

115583 

População economicamente ativa e setor de dependência 197ü-75 

Setor de 
1970 1975 

dependência 
Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Agricultura (1) 9280 379 10456 38,2 

lndustria 3646 14,9 3654 13,4 

Outras (2) 11539 47,2 13240 48,4 

Total 24465 100 27350 100 

(1) Parcela considerada como a oferta atual, inclui também pecuária, silvicultura, extração vegetal, 
caça e pesca (2) Inclui comércio, serviços, transportes, comunicações, armazenagem, sociais, 
adm pública e outras atividades 

Coeficientes 

1970 1975 

Oferta atual de 

mão·de-obra 

Coeficiente 10456 Coeficiente 

de de 
Coeficiente 

Requerimento excesso excesso 
1,032 

de 
atual de 1,491 

saturação 
mão·de-obra 

Coeficiente 
0,080 

7013 Coeficiente 

de de 

uso Requerimento uso 

0,078 potencial de 0,061 

mão·de-obra 

115583 
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(h/km 2) 

17,4 

13,0 

0,3 

0,1 

1,5 

-

-

Req potencial 
de mão·de·obra 

(h/ano) 

90393 

13390 

7062 

4073 

665 
-

155 583 

Coeficiente 

de 
saturação 

0,090 



uma utilização indevida de 10.211 km2
, neste último ano, ou seja, o 

somatório de ambas (14 km2 e 10.640 km') ultrapassa o total da 
Classe Silvater, que corresponde a apenas 0,6% das terras potencial
mente aptas. 

Na estrutura de uso atual, observa-se um acentuado aumento de 
área para as terras produtivas e não utilizadas, apontando, naquele 
perfodo, uma evolução de 105% Esse fato deve estar relacionado ao 
desmatamento orientado para pastagens, já que a parcela pastos culti
vados teve um aumento relativo de 100%. Além disso, deve-se conside
rar também que grande parte dessas áreas pode corresponder às ten as 
em pousio. 

A relação oferta atual-requerimento atual, que em 1970 mostrava 
uma situação equilibrada, apresenta em 1975 um alto coeficiente de 
excesso, com 49,1% de excedente da força de trabalho necessária e 
requerida pela área, mostrando-se, portanto, em desequilíbrio. 

A relação requerimento atual-requerimento potencial, no perío
do, indica que os recursos disponíveis estão sendo subutilizados, 
tendo em vista a grande potencialidade oferecida pela área 

O coeficiente de saturação revela uma subutilização muito aquém 
das possibilidades reais e, mesmo que permaneça a estrutura de uso 
atual, será necessária uma reorganização do sistema, porque, embora o 
coeficiente de excesso se mostre em desequil fbrio, a área não vem 
sendo explotada a contento, como pode ser comprovado pelo coefi
ciente de uso. 

5.2 4.2- Análise de parte do município de Cáceres 

O municfpio de Cáceres tem uma superHcie de 43.203 km2
, dos quais 

53% estão inseridos na Folha SE .21 Corumbá e, em termos absolutos, 
correspondem a 23 022 km2

, objeto do presente estudo. 
A população economicamente ativa (PEA) da área, que em 1970 

apresentava 6.286 pessoas, teve um aumento de 37,8% no qüinqLiênio 
70-75, com o setor primário na vanguarda com 47,6%, confirmando, 
também aqui, a preponderância da agricultura. 

Em confronto com a Tabela 5.XLVIII, no período de 1970 e 
1975, a estrutura de uso atual para as atividades agrícolas revela uma 
expansão de suas áreas em torno de 970 km'. Assim, as áreas dedica
das às lavouras (temporárias e permanentes) cresceram 11 O km 2

, 

enquanto que as pastagens (plantadas e naturais) tiveram um aumento 
de 860 km2 No cômputo geral, estas atividades somavam 5 855 km', 
em 1975, equivalendo a 25,4% da área em estudo. Levando-se em 
consideração a existência de 6.825 km 2 de terras da Classe Agriter, 
potencialmente indicada para o incremento das lavouras permanentes, 
e que apenas 292 km2 estavam ocupadas pela lavoura, pode-se con
cluir por uma atual subutilização desse espaço. Todavia, cabe ressaltar 
que, do total da Classe Agriter, 3.033 km 2 situam-se em áreas inundá
veis periodicamente, com intensidade de alagamento diverso corres
pondentes aos Pantanais do Corixo Grande-Jauru-Paraguai e Paia
guás (vide 2- Geomorfologia), posicionados no sul do município. Ao 
norte, correspondendo a 3. 792 km 2

, a classe se estende descontínua
mente pela Depressão do Rio Paraguai e envolve o relevo dobrado da 
Província Serrana, através da superffcie pediplanada (Ep). Assim, nas 
áreas enxutas do norte, predominam solos Podzólicos Vermelho-Ama
relos Eutróficos e distróficos e Planossolos distróficos, com drenagem 
variando de boa (313/bt e 313/ct) a moderada (313/cb), respectiva
mente com texturas argila-arenosa, franco-argilosa e franco-argila-are
nosa. Tais condições possibilitam um eventual aproveitamento para as 
culturas permanentes. Para o sul, a classe envolve solos Lateríticos 
Hidromórficos solódicos eutróficos, em áreas inundáveis acima de 4 
meses, cuja drenagem varia de má (313/dt), devido à estrutura prismá
tica, a boa (313/bt) Estas condições de solo, na estrutura atual, 
dificultam a introdução de culturas sem a introdução de insumos 
Entretanto, são aptas para as pastagens 

Com relação ao rebanho, a área detém 8,3% do efetivo total da 
Folha SE 21 Corumbá, sobressaindo os bovinos com 75,0% das 
461 837 cabeças existentes em 1975. 

As Classes Mesater e Agroster, conforme a Tabela 5.XLVIII, so
mam 14 671 km 2 de terras potencialmente aptas para as pastagens. 
Porém, apenas 1.402 km2 da Classe Mesater são indicados para pasta
gens plantadas e assim mesmo ocorrem na zona pantaneira sujeita a 
inundações Considerando-se que em 1975 havia 1 202 km2 de pastos 
plantados, pode-se inferir pela ocorrência de um aparente equilíbrio 
entre a estrutura uso atual-capacidade potencial. Não obstante, tais 

áreas de pastos plantados situam-se na porção norte da Folha, em 
solos da Classe Agriter, os quais se prestam às culturas permanentes, o 
que redunda numa subutilização dos recursos naturais 

As matas naturais, embora tenham sido reduzidas em 0,9% no 
perfodo, ainda detêm, no ano de 1975, a extensão de 7.186 krn2

, 

representando 31,2% da área da Folha. Considerando a existência de 
975 km 2 de terras na Classe Silvater, pode-se concluir que na Folha 
está ocorrendo uma subutilização das terras, ou seja, 6.211 km 2 

recobertos por matas que poderiam ser utilizados com pastagens e/ou 
culturas. 

A relação oferta atual-requerimento potencial, tanto em 1970 
r;omo em 1975, aponta um coeficiente de excesso no limite 0,5, 
demonstrando que a área comporta o dobro da mão-de-obra existente 
para a estrutura de uso vigente. Por outro lado, a correlação entre o 
requerimento atual-requerimento potencial demonstra a necessidade 
de um aumento de força de trabalho em torno de 92,4% para se 
atingir um equilíbrio concernente à capacidade potencial. Em decor
rência da estrutura de uso atual, o coeficiente de excesso no limite de 
0,0 denota uma subutilização da área. Assim, os coeficientes de 
saturação de 0,033 em 1970 e 0,045 em 1975 sugerem uma ocupação 
bastante extensiva da área, demonstrando grande disponibilidade para 
a expansão da fronteira agrfcola, haja vista a percentagem das terras 
produtivas e não utilizadas (41 ,6% em 1975) 

5 2.4.3- Análise de parte da Microrregião Homogênea 335- Baixada 
Cuiabana 

Com uma área de 37 930 km2
, a referida microrregião cor responde a 

19,8% da Folha SE 21 Corumbá, incluindo parte dos municlpios de 
Poconé (95% de área contida na Folha), Nossa Senhora do Livramen
to (25%) e Santo Antônio do Leverger (79%) e Barão de Melgaço com 
participação integral { 100%). 

A população economicamente ativa (PEA) da área, com 11.488 
pessoas, perfaz 11% do efetivo total da Folha, sobressaindo-se o 
pessoal ocupado na agricultura, que detém 76,6% da soma dos três 
setores de atividades, no ano de 1975, conforme a Tabela 5.XLVI 
Esse fato denota uma marcante tendência para a prática agrícola. 

As lavouras temporárias e permanentes, que em 1970 somavam 
114 km2

, representando, em termos relativos, 0,3% da área, em 1975 
tiveram, respectivamente, um aumento de 166 km2 (157%) e 8 km' 
( 100"/o), sobressaindo-se as culturas temporárias Ainda em 1975, a 
área ocupada pelas lavouras correspondia a 288 km2

, cobrindo apenas 
O, 7% da Folha. 

Considerando-se que existem 8.673 km 2 de terras da Classe Agri
ter, potencialmente aptas para o desenvolvimento das culturas perma
nentes, pode-se concluir uma subutilização da área Esta Subclasse 
Agriter-por-Ciima ocorre predominantemente em áreas esparsas da 
Folha, nos municfpios de Poconé, Nossa Senhora do Livramento e 
Barão de Melgaço, correspondendo a solos do grande grupo Podzólico 
Vermelho-Amarelo Eutrófico e, secundariamente, Latossolo Verme
lho-Amarelo álico, na porção norte de Poconé. De acordo com a 
capacidade potencial, tais solos apresentam um baixo índice de sal in i
dade (menos 4 mmhos/cm), com drenagem de moderada (313/cb e 
313/et) a imperfeita (313/db), atingindo a categoria má (313/de), em 
decorrência da estrutura prismática forte. Entretanto, cabe esclarecer 
que, do total da Classe Agriter, apenas 2.393 km2 constituem-se em 
terras localizadas em áreas enxutas; o restante corresponde a terras 
inseridas em locais sujeitos a inundações periódicas. Portanto, tendo 
em vista a grande disponibilidade de terras produtivas e não utilizadas 
(11 814 km 2 em 1975), a expansão da fronteira agrícola, justificada 
pela capacidade potencial da área, deveria ser orientada para o norte, 
especialmente para o caso das lavouras. Aí, as condições do relevo, 
caracterizado por amplas formas de topo plano, superfícies pedi plana
da e inumada e pediplanada pedimentada, a salvo das enchentes do 
pantanal, possibilitam o livre desempenho da atividade agrícola e, 
especialmente, das lavouras 

Com um rebanho de 704.827 cabeças em 1975, a área em estudo 
se destaca como a segunda maior participante, na pecuária, da Folha 
SE 21 Corumbá. O gado bovino tem uma participação de 91,6% de 
todo o rebanho, vindo a seguir o sufno (5,0%). o eqüino (3,0%) e 
outros (0,4%) 

A análise da Tabela 5.XLI X revela uma mudança na percepção do 
pecuarista, já que, no período de 1970 a 1975, houve um aumento, 
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TABELA 5 XLVIII 
Análise de parte do município de Cáceres 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra atuais 1970-75 (Em km' e homens/ano) 

Índice tecno-
Requerimento de mão-de-obra 

Estrutura de uso (km2) lógico 
Discriminação h/ano/km2 

(h/ano) 

1970 % 1975 % 1970 1975 1970 % 1975 % 

Culturas temporárias• 170 0,7 262 1,1 19,2 16,6 3264 59,7 4349 62,4 
Culturas permanentes• 12 0,1 30 0,1 13,0 13,0 156 2,9 390 5,6 
Pastos cultivados* 472 2,0 1202 5,2 0,3 0,3 142 2,6 361 5,1 
Pastos naturais• 4231 18,4 4361 19,0 0,1 0,1 423 7,7 436 6,3 
Matas plantadas• 2 0,0 - - 3,0 - 6 0,1 - -
Matas naturais** 7390 32,1 7186 31,2 0,2 0,2 1478 27,0 1437 20,6 
Terras produtivas não utiliz *** 10.325 44,9 9561 41,6 - - - - - -
Terras inaproveitáveis** 420 1,8 420 1,8 - - - - - -

Total 23022 100 23022 100 - - 5469 100 6973 100 

Fonte: •Fundação IBGE- Censo Agropecuário- 197Q-75 -Mapas das Divisões de Vegetação (estimativas) e de Uso Potencial da Terra .. *Resul
tado da diferença entre a área total do município e o somatório das outras variáveis 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra potenciais 1970·75 (Em km' e homens/ano) 

Classes de capacidade de uso potencial (km2) 

Categorias 

Plenater Lavoter Agriter Mesater Agroster Silvater Silvester Total % 

Cultivável (temporárias) - - - - - - - - -
Cultivável (permanentes) - - 6825(1) - - - - 6825 29,8 
Agrostável (plantadas) - - - 1 402 (2) - - - 1402 6,1 
Agrostável (natural) - - - 10 150(3) 3119 - - 13269 58,0 
Silvicultável - - - - - 975 - 975 4,3 
Vida silvestre - - - - - - 420 420 1.8 

Total - - 6825 11 552 3119 975 420 22891 100 

(1) Deste total, 4 817 km2 correspondem a áreas periodicamente inundáveis (2) (3) Correspondem a áreas periodicamente inundáveis 

Oferta atual de 
mão-de-obra 

3041 

População economicamente ativa e setor de dependência 197Q-75 

Setor de 
1970 1975 

dependência 
Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Agricultura (1) 3041 48,4 4127 47,6 
Indústria 765 12,2 1038 12,0 
Outras(2) 2480 39,4 3496 40,4 

Total 6286 100 8661 100 

(1) Parcela considerada como a oferta atual, inclui também pecuária,silvicultura,extraçãovegetal, 
caça e pesca (2) Inclui comércio, serviços, transportes, comunicações, armazenagem, sociais, 
adm pública e outras atividades 

Coeficientes 

1970 

Oferta atual de 
mão-de-obra 

1975 

Coeficiente 4127 Coeficiente 

Índice 
tecnológico 

(h/km') 

-
13,0 

0,3 
0,1 
1,6 

-

-

Req potencial 

de mão-de-obra 

(h/ano) 

-
88725 

421 

1327 
1560 
-

92033 

de de 
Requerimento 

Coeficiente Coeficiente 
excesso Requerimento excesso 

de de 
atual de 0,556 atual de 0,592 

saturação 
mão-de-obra 

saturação 
mão-de-obra 

5469 Coeficiente 
0,033 

6973 Coeficiente 
0,045 

de de 
Requerimento uso Requerimento uso 
potencial de 0,059 potencial de 0,076 
mão-de-obra mão-de-obra 

92.033 92033 
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TABELA 5 XLIX 
Análise de parte da M1crorreg1ào Homogénea 3:~5- Ba.txada Cu1abana 

Estrutura de uso e requenmento de mão-de-obra atua1s 1970-75 (Em km 2 e homens/ano) 

I ndwe tecno-

Estrutura de uso ~km 7 ) lógtco 
Requenmento de mão-de-obra 

Discriminação h/ano/km 7 
(h/ano) 

1970 % 1975 % 1970 1975 1970 % 1975 % 

Culturas temporánas* 106 0,3 272 07 17 5 14,9 1 855 30 9 4 053 509 

Culturas permanentes~ 8 0,0 16 00 130 13,0 104 1 7 208 26 

Pastos cultivados* 792 2,1 2 081 55 0,3 03 238 40 624 78 

Pastos naturais* 18672 49,2 15 881 41 9 o 1 0,1 1 867 31 ,O 1 588 19 9 

Matas plantadas* 6 0,0 - - 3,0 - 18 03 - -

Matas naturais*" 9650 25 5 7 476 19,7 02 0,2 1 930 32 1 1 495 188 

Terras produtivas não utiliz *** 8306 21,9 11 814 31,2 - - -- - - -

Terras inaproveitáve1s~ • 390 1,0 390 1,0 - - - -- - -

Total 37930 100 37 930 100 - - 6012 100 7 968 100 

Fonte: *Fundação IBGE- Censo Agropecuário- 1970-75 **Mapas das D1visOesde Vegetação{est1mat1vas} e de Uso Potenc1alda Te na .-..~ Resul
tado da diferença entre a área total da microrregião e o somatóno das outras variáveis 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra potenc1a1s 1970-75 (Em km 2 e homens/ano) 

Classes de capacidade de uso potencial (km2 ) lnrl1ce 
Categorias tecnológiCO 

Plenater Lavoter Agriter Mesa ter Agroster Silvater Silves ter Total % ih/km') 

Cultivável (temporárias) - - - - - - - - - -

Cultivável (permanentes) - - 8673 (1) - - - - 8673 230 13 o 
Agrostável (plantadas) - - - 16 056 (2) - - - 16056 42 6 0:3 
Agrostável (natural) - - - 7 964 (3) 4 341 - - 12305 32 6 01 
Silvicultável - - - - - 294 - 294 08 1 6 
Vida silvestre - - - - - - 390 390 1,0 -

Total - - 8 673 24020 4341 294 390 37718 100 -

(1) Deste total, 6 280 km' correspondem a áreas periodicamente inundáveis (2) (3) Correspondem a áreas periodicamente inundáveis 

Oferta atual de 

mão-de-obra 

8 704 

Requeri menta 

atual de 

mão-de-obra 

6012 

Requerimento 

potencial de 

mão-de-obra 

119267 

População economicamente ativa e setor de dependência 1970-75 

Setor de 
1970 1975 

dependência 
Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Agricultura (1) 8 704 77,2 8 796 766 

lndustria 392 3,5 414 36 

Outras (2) 2178 19,3 2 278 19,8 

Total 11 274 100 11 488 100 

(1) Parcela considerada como a oferta atual, inclui também pecuária,silvlcultura,extraçaovegetal, 
caça e pesca (2) Inclui comércio, serviços, transportes, comunicações, armazenagem, socia1s, 
adm publica e outras atividades 

Coeficientes 

1970 1975 

Oferta atual de 

mão-de-obra 

Coeficiente 8 796 Coeficiente 

de de 
Coeficiente 

excesso Requerimento excesso 
de 

1,448 atual de 1,104 
saturação 

mão-de-obra 
0,073 

Coeficiente 7 968 Coeficiente 

de de 

uso Requerimento uso 

0,050 potencial de 0,067 

mão-de-obra 

119 267 

Req potenual 

de mão-de-obra 

(h/ano) 

-

112 749 

4 817 

1 231 

470 

--

119 267 

Coef1c1ente 

de 

saturação 

0,074 

USO POTENCIAL DA TERRA/429 



embora incipiente, dos pastos cultivados em relação às pastagens 
nativas, ou seja, os primeiros, de 792 km2

, se e)(pandem para 
2.081 km 2

, enquanto que os últimos, de 18.672 km2
, tiveram uma 

diminuição para 15.881 km2
• Apesar disso, as pastagens naturais 

equivalem a 41,9% da microrregião contida na Folha. Em confronto 
com a estrutura de uso potencial, tomando-se por base o ano de 1975, 
existem em disponibilidade 13.975 km2 de terras da Classe Mesater, 
potencialmente aptas para as pastagens plantadas, evidenciando, aí, 
um subuso. Esta classe, cuja subclasse caracteriza Mesater·por-8olo, 
ocorre extensivamente em Poconé e de uma maneirà intensiva nos 
demais municÍpios; engloba predominantemente solos Lateríticos Hi
dromórficos distróficos e álicos e, secundariamente, Planossolos d is
tróficos. Estes solos são mal drenados (nas Séries 214/de, 314/db e 
314/de) e/ou imperfeitamente drenados (nas Séries 214/eb, 214/ec, 
214/et e 314/ec), ocorrendo em áreas inundáveis, cujo alagamento 
tem duração de 3 meses (A ai 1) até 4 meses para mais (A ai 2). 
Todavia, a introdução de uma gramínea resistente às condições locais 
poderia ampliar a capacidade de suporte vigente. A correlação de uso 
atual-uso potencial para os pastos naturais evidencia a ocorrência de 
um déficit de 3.576 km2

, já que as Classes Mesater e Agroster total i· 
zam apenas 12.305 km2 de terras, com a capacidade potencial indica· 
da para esse fim; conforme se mencionou, a percepção do pecuarista, 
aumentando as pastagens plantadas, devido à superlotação nos pastos 
naturais, pode justificar esse sobreuso. 

As matas plantadas, que em 1970 detinham apenas a área de 
6 km2

, se apresentam em 1975 como inexistentes. No mesmo perío· 
do as matas naturais tiveram uma redução de 2.174 km2 Tal fato é 
de~orrente do aumento das áreas dedicadas às culturas (temporárias e 
permanentes) e às pastagens cultivadas, que juntas apresentam uma 
evolução de apenas 1.463 km2

• Considerando-se que a Classe Silvater, 
indicada para o reflorestamento, apresenta somente 294 km2 de terras 
aptas à Silvicultura, pode-se concluir que está ocorrendo uma subutili: 
zação de 7.182 km2 de terras ocupadas por matas e que se prestam à 
agricultura. Resta lembrar que as áreas correspondentes à vegetação de 
Savana Arbórea Aberta (Cerrado), Savana Gramíneo·Lenhosa (Campo 
Limpo) e Savana Parque (Campo Sujo), conforme o Mapa da Divisão 
de Vegetação do Projeto RADAMBRASI L, na maioria das vezes se 
inserem na Classe Mesater e, independente da subclasse e do grau de 
inundação, foram indu f das na categoria Agrostável Natural. 

A relação oferta atual-requerimento atual, que em 1970 apresen
tava um excedente de mão-de-obra cujo coeficiente demonstra uma 
situação de desemprego ou subemprego, em 1975 se mostra mais 
ajustada, bem próxima do equilíbrio. Isso pode ser justificado pelo 
aumento das áreas dedicadas às culturas (temporárias e permanentes), 
que demandam um maior número de mão-de-obra do que a atividade 
criatória. 

O coeficiente de uso, gerado pela relação oferta atual-requeri
mento potencial, apresenta um índice muito baixo em 1970 (0,050) 
e, embora tenha apresentado sintomas de melhoria em 1975 (0,067), 
ainda está muito aquém das condições ideais de explotação, mostran
do uma subutilização dos recursos naturais. 

Conquanto haja um excedente da oferta atual de mão-de-obra, o 
coeficiente de saturação se mostra muito baixo e quase sem alterações 
no período (0,073 e 0,074), o que indica uma grande disponibilidade 
dos recursos da área, havendo possibilidades de expansão da fronteira 
agrícola. 

5.2.4.4 -Análise de parte da Microrregião Homogênea 336- Rondo-
n6polis 

Com uma extensão de 18.975 km2 e uma participação de 10% na 
Folha, esta microrregião não corresponde à sua área total, como se 
pode demonstrar pela participação relativa dos municípios que a 
compõem (Fig. 5.9), ou seja, Rondonópolis, com 95%, ltiquira, 91%, 
Jaciara, 66%, e Dom Aquiho, com apenas 1%, sendo que este não será 
estudado economicamente, apenas a nível de capacidade de uso (vide 
5.1.4 - Levantamento e classificação da capacidade de uso dos 
recursos naturais renováveis). 

Esta parte da microrregião apresenta amplos interflúvios tabulares, 
formas erosivas pediplanadas, estruturais e secundariamente formas 
convexas e aguçadas. O predomínio de formas planas é propício à 
mecanização da agricultura, o que já se faz sentir em extensas áreas. 
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A vegetação predominante é o Cerrado, onde se encontram ainda 
extensas manchas da cobertura original. 

Na estrutura de uso atual, entre 1970 e 1975, houve uma evolução 
na área de lavouras temporárias, na ordem de 460 km2 

, e apenas 
2 km2 para as lavouras permanentes, em pastos plantados 835 km2 e 
1.164 km2 para os pastos naturais. Temos, portanto, um acréscimo de 
área economicamente aproveitada de 2.461 km2

• Quanto às lavouras 
temporárias, está havendo uma substituição de terras de 1.222 km2 

em relação à área oferecida pela Subclasse Lavoter-por-Ciima (Tab. 
5. L), que dispõe de 2.128 km2 

• Para as lavouras permanentes tem-se 
pois uma disponibilidade mais acentuada, de 6.140 km2 , dos quais 
apenas 13 km2 estão sençlo realmente utilizados. Portanto, as três 
classes somam 7.362 km2 de terras potencialmente aptas disponíveis 
para a expansão da fronteira agrícola. Destes 7.362 km2 , a Classe 
Lavoter oferece uma drenagem entre boa a moderada, o que não 
compromete a agricultura mecanizada. Apresenta solos Podzólicos 
Vermelho-Amarelos álicos, em sua maior parte, e algumas manchas de 
solos Litólicos eutróficos e Areias Quartzosas álicas. 

Já na Classe Agriter, com restrição por relevo e solo, predomina a 
drenagem boa, com Latossolos Vermelho-Escuros álicos e Podzólicos 
Vermelho-Amarelos Eutrbficos e distróficos. 

A Subclasse Mesater-por-Relevo, na qual também se desenvolvem 
culturas permanentes, com predominância na porção nordeste da 
microrregião, apresenta drenagem de boa a moderada, com solos 
Podzólicos Vermelho-Amarelos e pequenas manchas de solos Litólicos 
álicos. Para esta mesma Subclasse Mesater-por-Solo, que domina na 
porção sudoeste e sudeste da microrregião, a drenagem é considerada 
boa no planalto e má no Alto Pantanal e os solos dominantes corres
pendem aos Latossolos, principalmente no planalto, havendo também 
esta ocorrência no Alto Pantanal, assim como Lateritas e Planossolos. 

Como as outras microrregiões em estudo, a economia baseia-se na 
pecuária, como pode ser notado na área de~icada aos ~astos, tanto 
naturais como plantados, que em 1970 possu1a 7.074 km e em 1975 
apresentou um acréscimo de 1.999 km2 • Esta atívidade desenvolveu-se 
em princípio no Cerrado natural e atualmente os pastos plantados já 
são uma realidade cada vez mais expressiva. Na categoria Agrostá
vel, nas Subclasses Mesater-por-Relevo e Agroster-por-8olo, têm-se 
9. 504 km2 de terras aptas para a pastagem. Entretanto, na estrutura 
de uso atual para o ano de 1975, encontram-se 9.073 km2 correspon
dendo aos pastos naturais e plantados, havendo uma defasagem de 
apenas 431 km2

• Nesses pastos predomina a Subclasse Agros
ter-por-Solo em toda a área do planalto, com drenagem boa e drena
gem má e excessiva para o Alto Pantanal, onde predominam as Areias 
Quartzosas Hidromórficas e Areias Quartzosas álicas. 

Entre os rebanhos, o bovino é o principal e acusou um aumento de 
116.171 cabeças entre 1970-1975. !: principalmente uma bovinocul
tura de corte, com matrizes provenientes dos ~stados de São Paulo e 
Minas Gerais, mais particularmente do Triângulo Mineiro. As raças 
predominantes são G ir e Nelore em sistema de criação extensiva, com 
uma capacidade média de suporte de pastos de 0,4 UA /h a (Unidade 
Animal) em pastos naturais e 1,5 UA/ha para pastagens plantadas. 

Esta atividade desenvolveu-se em grandes propriedades de mais de 
1.000 ha, onde ocorreu um aumento de 4.720 imóveis para o ano de 
1975 (Tab. 5.XXXVIII). 

Fato curioso registrou-se nas pequenas propriedades, nas quais 
houve uma diminuição em torno de 628 imóveis, localizados mais 
precisamente no município de Jaciara; temos aí o fenômeno de 
remembramento, aumentando, portanto, as grandes e médias proprie
dades. Este fato é confirmado pela Estrutura Fundiária Qualitativa
INCRA (Tab. 5.XXXIX), em que consta, pelo levantamento publica
do em 1972, que os minifúndios correspondiam a 64% dos imóveis 
rurais, com apenas 5,1% da área, ao passo que os latifúndios corres
pendiam a 77,9% da área. 

Houve uma evolução no espaço físico das lavouras da ordem de 
462 km2

, entre 1970-1975. Estas apresentam-se como uma atividade 
secundária, correspondendo a 4,1% em 1975 da área de arroz, feijão, 
mandioca, milho e do consórcio milho x feijão, sendo o arroz o 
responsável pelo maior aumento da área colhida, correspondendo a 
74,1% da área em 1975 (Tab. 5.XXXIV). Só o município de Rondo
nópolis contribuiu com 55% do total da área plantado com arroz, 
produto comercializado principalmente para São Paulo e Minas Ge
rais, com intenso uso de maquinário agrícola. 



TABELA 5 L 
Análise de parte da Microrregião Homogênea 336- Rondonópolis 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra atuais 1970-75 (Em km' e homens/ano) 

i ndice tecno-
Requerimento de mão-de-obra 

Estrutura de uso (km') lógico 
Discriminação h/ano/km' 

(h/ano) 

1970 % 1975 % 1970 1975 1970 % 1975 % 

Culturas temporárias* 446 2,4 906 4,8 19,5 18,8 8697 80,5 17033 87,7 
Culturas permanentes• 11 0,1 13 0,1 15,5 15,5 171 1,6 202 1,0 
Pastos cultivados* 1 793 9,5 2 628 13,8 0,3 0,3 538 5,0 788 4,1 
Pastos naturais• 5281 27,8 6445 34,0 0,1 0,1 528 4,9 645 3,3 
Matas plantadas* 4 0,0 - - 3,0 - 12 0,1 - -

Matas naturais** 4 255 22,4 3 740 19,7 0,2 0,2 851 7,9 748 3,9 

Terras produtivas não utiliz *** 6877 36,2 4 935 26,0 - - - - - -
Terras inaproveitáveis** 308 1,6 308 1,6 - - - - - -

Total 18975 100 18975 100 - - 10797 100 19416 100 

Fonte: *Fundação IBGE- CensoAgropecuario- 1970-75 **Mapas das Divisões de Vegetação (estimativas) e de Uso Potencial da Terra •••Resul
tado da difereriça entre a área total da microrregião e o somatório das outras variáveis 

Categorias 

Cultivável (temporárias) 

Cultivável (permanentes) 

Agrostável (plantadas) 

Agrostável (natural) 

Silvicultável 
Vida silvestre 

Total 

Oferta atual de 

mão-de-obra 

18583 

Requerimento 

atual de 

mão-de-obra 
10797 

Requerimento 
potencial de 

mão-de-obra 

138947 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra potenciais 1970-75 (Em km' e homens/ano) 

Classes de capacidade de uso potencial (km') indice 

tecnológico 

Plenater Lavoter Agriter Mesa ter Agroster Silva ter Silvester Total % 

- 2128 - - - - - 2128 11,2 

- - 5560 593 - - - 6153 32,4 

- - - 1 783 - - - 1 783 9,4 

- - - - 7721 - - 7721 40,7 
- - - - - 882 - 882 4,7 

- - - - - - 308 308 1,6 

- 2128 5560 2 376 7 721 882 308 18975 100 

População economicamente ativa e setor de dependência 1970-75 

Setor de 
1970 1975 

dependência 
Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Agricultura (1) 18583 73,2 22801 72,5 
Indústria 1 858 7,3 2366 7,5 
Outras (2) 4939 19,5 6270 20,0 

Total 25380 100 31 437 100 

( 1) Parcela considerada como a oferta atual, inclui também pecuária, silvicultura, extração vegetal, 
caça e pesca {2) Inclui comércio, serviços, transportes, comunicações, armazenagem, sociais, 
adm pública e outras atividades 

Coeficientes 

1970 1975 

Oferta atual de 
mão-de-obra 

Coeficiente 22801 Coeficiente 

de de 
Coeficiente 

Requerimento excesso excesso 

1,721 
de 

atual de 1,174 
saturação 

mão-de-obra 
Coeficiente 

0,134 
19416 Coeficiente 

de de 
uso Requerimento uso 

0,078 potencial de 0,140 

mão-de-obra 

138 947 

(h/km') 

19,2 

15,5 

0,3 

0,1 
1,6 

-

-

Req potencial 

de mão-de-obra 

(h/ano) 

40858 

95371 

535 
772 

1411 

-

138 947 

Coeficiente 

de 

saturação 

0,164 
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Entre as culturas permanentes foram consideradas a banana e o 
café, com utilização de áreas muito pequenas. 

Houve uma redução de 515 km2 de matas naturais para 1975, as 
quais foram utilizadas para a agricultura ou pecuária. Entretanto, a 
correlação estrutura de uso atual-capacidade potencial das matas 
naturais, em 1975, aponta uma subutilização de 2.858 km2 de terras 
potencialmente aptas para atividade agrícola, ou seja, a Subclasse 
Silvater-por-Relevo, que guarda aptidão para a Silvicultura, tem ape
nas 882 km2

• Esta classe (Silvater) localiza-se a leste, norte e borda do 
planalto, com solos Litólicos e Podzólicos. 

Devido ao aumento da área para a pecuária e agricultura, temos 
uma diminuição das matas naturais, que gradativamente estão sendo 
substituídas por estas atividades. Também diminuíram as terras pro
dutivas, que aos poucos estão sendo utilizadas por atividades econômi
cas. 

A relação oferta atual-requerimento atual, que em 1970 apresen
tava um alto coeficiente de excesso, com 72,1% de excedente da força 
de trabalho requerida para a área, mostrando portanto um desequilí
brio, apresenta em 1975 uma situação mais regular, ou seja, o exce
dente de mão-de-obra caiu para 17,4%, que corresponde a um coefi
ciente de excesso de 1, 174. 

Quanto à relação requerimento atual-requerimento potencial en
tre 1970-1975, está havendo uma subutilização dos recursos disponí
veis, pois o coeficiente está abaixo do equilíbrio. Para 1975 houve 
uma tendência à regularização, mas está muito aquém do ideal. 

Também nesta microrregião há muito espaço para a expansão da 
fronteira agrícola, ou seja, o coeficiente está longe da saturação, pois 
acusa apenas O, 164 em 1975, podendo esta área desenvolver muito 
para atingir a sua potencial idade. 

5.2.4.5- Análise de parte do município de Poxoréo 

O municfpio de Poxoréo, pela sua localização geográfica, está contido 
em quatro Folhas, ou seja, SD.21 Cuiabá, SD.22 Goiás, SE.22 Goiânia 
e SE.21 Corumbá. Nesta, com 1.856 km2 ou 20% da sua área total, 
portanto os dados serão estudados parcialmente e sua área no presente 
estudo corresponde a 1 ,0%. 

A População Economicamente Ativa (PEA) contribuiu apenas 
com 1,9% para o total da Folha, cabendo à agricultura 77,5% do 
pessoal ocupado em 1975; sendo que a situação em 1970 era pratica
mente a mesma (Tab. 5.LI). 

Esta percentagem de 77,5% de individuas ocupados no setor 
primário está notadamente voltada quase toda para a pecuária, pois 
houve um acréscimo de 119 km2 nos pastos cultivados e 50 km2 para 
os pastos naturais (Tab. 5. LI). 

Para a Subclasse Mesater-por-Relevo há uma capacidade de uso de 
58 km2 para pastos plantados, mas estão sendo utilizados 261 km 2

, 

portanto há um sobreuso de área para esta atividade. Para os pastos 
naturais a situação é inversa, pois são oferecidos 875 km2 da Classe 
Agroster com restrição para relevo e solo e há uma utilização de 
apenas 421 km2 de pastos naturais, portanto há um subuso de área 
com capacidade oferecida. Os bovinos contribufram com 62.799 
cabeças para um total de 161.871 de todo o rebanho. 

Somando as Subclasses Lavoter-por-Ciima, Agriter com restrição 
por relevo e Classe Mesater com aptidão para culturas permanentes, há 
uma capacidade de uso de 469 km 2

, mas para o ano de 1975 estão 
sendo utilizados somente 38 km2 para as culturas temporárias e 
1 km2 para as permanentes. Há pois um subuso de 430 km2 para as 
lavouras. Conclui-se que parte destes 430 km2 que poderia ser utiliza
da na agricultura está sendo carreada para os pastos cultivados. 

A área das culturas temporárias consideradas, arroz, milho, man
dioca, feijão e consórcio milho x feijão, dimi,nuiu em 3 km 2 para o ano 
de 1975 e para as culturas permanentes houve o acréscimo de apenas 
1 km2

• 

Para as matas naturais havia 1.105 km2 em 1975, mas a capacida
de de uso potencial da Subclasse Silvater-por-Relevo contém 
180 km2

, portanto há também 925 km2 sendo usados por matas 
naturais que poderiam ser utilizados por lavouras ou pastagens planta
das. 

Há ocorrência de solos Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico em 
todas as classes em estudo. Na Classe Agriter encontra-se o Podzólico 
Vermelho-Amarelo álico, na Mesater os Litólicos álicos e para a Classe 
Agroster, Areias Quartzosas álicas; para quase todas as classes a 
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drenagem é considerada boa ou moderada, apenas na Subclasse Agros
ter-por-Solo ocorre drenagem acentuada e excessiva. 

A quase nula evolução da PE~_ entre os anos de 1970-1975, a 
tradição pecuária e também o decréscimo das áreas de culturas vêm 
justificar os dados obtidos pelos coeficientes de excesso, de uso e de 
saturação no período em estudo. 

Esta pequena área é, portanto, pouco desenvolvida economicamen
te com uma mão-de-obra que poderia ser mais apta para as lavouras e, 
c~m isso, desenvolvê-las melhor. 

5.2.4.6 - Análise de parte da Microrregião Homogênea 339 -Alto 
Taquari 

Localizada na porção leste da Folha, com terras no planalto e no 
pantanal, a Microrregião 339 - Alto Taquari detém 15,2% d_a .á~ea 
da Folha, com 28.940 km2 (F ig. 5.9). ~ composta pelos muntc1p1os 
de Pedro Gomes, aqui integrando 80% de sua área, Coxim, 45%, 
Camapuã, 46%, e Rio Verde de Mato Grosso, com 100% de sua exten
são territorial. 

Com 16,4% de População Economicamente Ativa (PEA) em 1975, 
tem na agricultura o maior número de pessoal ocupado, 80,7% (em 
1970, 80,9% - Tab. 5.XLVI) o que confere com a tradição agrope
cuária da microrregião. 

Em 1970 as lavouras temporárias e permanentes detinham 
315 km 2 e em 1975, 991 km2

, portanto, com um acréscimo de 
ocupação de 676 km2 , respondendo por este aumento as lavouras 
temporárias, sendo o arroz o principal responsável, considerado como 
cultura de desbravamento da área, com cultivo por 2 ou 3 anos e, 
posteriormente, a formação de pastagens. 

As classes Lavoter, Agriter e Mesater, com aptidão para ~ulturas 
permanentes e temporárias (Tab. 5.LII~. possuem 9.327 km_. apt_?s 
para o desenvolvimento da atividade agncola, mas com uma ut11izaçao 
de apenas 991 km2

• Há pois uma subutilização de 8.336 km 2
• 

As grande áreas planas dos municípios desta microrregião favore
ceram muito o aumento da fronteira agrícola e o uso do maquinário é 
muito intenso, principalmente em São Gabriel d'Oeste, onde ocorreu 
uma grande entrada de agricultores do Sul do Brasil, com tradição 
agrícola mais aperfeiçoada, chegando a uma mecanização de aproxi
madamente 80%. 

Dominando a porção central do planalto da microrregião, a Sub
classe Lavoter-por-Solo é constituída predominantemente por solos 
Podzólicos Vermelho-Amarelos Eutróficos. 

Apta às culturas permanentes, a Subclasse Agriter-por.Solo apre
senta solos Podzólicos Vermelho-Amarelos distróficos e Latossolos 
Vermelho-Escuros álicos. 

A Subclasse Mesater-por-Relevo apresenta aptidão para lavouras 
permanentes. Porém, na Subclasse Mesater-por.Solo, com predomi
nância de solos Hidromórficos e Planossolos, devido a sua má drena
gem que condiciona um alagamento periódico, há restrições quanto a 
seu uso com pastos plantados e naturais. Da mesma forma na Agros
ter-por-Solo, embora neste caso por causa de natureza oposta, já que 
sua drenagem é excessiva ou acentuada. Neste caso poderão se apre
sentar, adicionalmente, problemas de erosão, agravados pela devasta
ção constante que o Cerrado vem sofrendo. No planalto, há ocorrên
cia de solos Litólicos e Areias Ouartzosas álicas e, no pantanal, Planos
solos e Areias Ouartzosas H idromórficas álicas e Areias Ouartzosas 
distróficas. 

Para o ano de 1975 houve um aumento de 92.877 cabeças para o 
rebanho bovino, sendo portanto o mais representativo. O municfpio 
de Camapuã respondeu por 77% deste acréscimo. A criação é extensi
va, com uma média de 0,4 UA/ha nos pastos naturais e 1,4 UA/ha 
para os pastos plantados, que já estão ocupando imensas áreas. As 
principais raças são Nelore e Gir e os reprodutores provêm de São 
Paulo e Minas Gerais. Para os demais rebanhos houve diminuição do 
efetivo de 17.135 cabeças (Tab. 5.XXXVI ). 

Com o desbravamento do Cerrado para expansão da fronteira 
agrícola, houve uma redução de 1.295 km2 de matas naturais. A 
Subclasse Silvater-por-Relevo acusou uma capacidade de 584 km2 em 
solos Litólicos álicos e distróficos, havendo pois 4.541 km2 de terras 
que poderiam ser usadas na agricultura, pois foram registrados 
5.125 km2 de matas naturais em 1975, evidenciando um subuso do 
espaço produtivo. 

A relação oferta atual-requerimento atual em 1970 apresentava 
um coeficiente de excesso representando mão-de-obra ociosa ou de
semprego. Para o ano de 1975 o desajuste continuou. A oferta 



TABELA 5 LI 
Análise de parte do município de Poxoréo 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra atuais 1970-75 (Em km 2 e homens/ano) 

Índice tecno-
Requerimento de mão-de-obra 

Estrutura de uso (km') lógico 

Discriminação h/ano/km2 
(h/ano) 

1970 % 1975 % 1970 1975 1970 % 1975 % 

---

Culturas temporárias* 41 2,2 38 2,1 18,6 19,1 763 69,9 726 67,1 

Culturas permanentes* o 0,0 1 0,1 18,2 14,6 o 0,0 15 1,4 

Pastos cultivados,.,_ 142 7,7 261 14,1 0,3 0,3 43 3,9 78 7,2 

Pastos naturais* 371 20,0 421 22,7 0,1 0,1 37 3.4 42 3,9 

Matas plantadas* 2 0,1 - - 3,0 - 6 0,6 - -

Matas naturais"'* 1 210 65,2 1 105 59,4 0,2 0,2 242 22,2 221 20,4 

Terras produtivas não utiliz *** 60 3,2 - - - - - - - -

Terras inaproveitáveisu- 30 1,6 30 1,6 - - - - - -

Total 1 856 100 1856 100 - - 1 091 100 1 082 100 

Fonte: 'Fundação IBGE- Censo Agropecuário- 1970-75 .. Mapas das Div1sõesde Vegetação (est1mat1vas) e de Uso Potencial da Terra "''Resul
tado da diferença entre a área total do município e o somatório das outras variáveis 

Estrutura de uso e requenmento de mão-de-obra potenc~ais 1970-75 (Em km 2 e homens/ano) 

Classes de capacidade de uso potencial (km 2 ) Índ1ce 

---

Req potenc1al 

Categorias tecnológJco de mão-de-obra 

Cultivável (temporárias) 

Cultivável (permanentes) 

Agrostável (plantadas) 

Agrostável (natural) 

Silvicultável 

Vida silvestre 

Total 

Oferta atual de 

mão-de-obra 

1508 

Requerimento 

atual de 

mão-de-obra 

1091 

Requerimento 

potencial de 

mão-de-obra 

12785 

Plenater Lavoter Agriter Mesater Agroster Silva ter Silves ter Total % 

- 156 - - - - - 156 8.4 
- - 291 284 - - - 575 31 ,O 

- - - 58 - - - 58 3,1 
- - - - 857 - - 857 46,2 
- - - - - 180 - 180 9,7 
- - - - - 30 30 30 1,6 

- 156 291 342 857 180 30 '856 100 

População economicamente ativa e setor de dependência 1970-75 

Setor de 
1970 1975 

dependência 
Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Agricultura (1) 1 508 77,5 1 521 77,5 

lndustria 279 14,4 282 14.4 
Outras(2) 158 8,1 159 8,1 

Total 1 945 100 1 962 100 

(1) Parcela considerada como a oferta atual, inclui também pecuária,silvicultura,extraçãovegetal, 
caça e pesca {2) Inclui comércio, serviços, transportes, comunicações, armazenagem, sociais, 
adm publica e outras atividades 

Coeficientes 

1970 1975 

Oferta atual de 

mão-de-obra 

Coeficiente 1 521 Coeficiente 

de de 
Coeficiente 

Requenmento excesso excesso 

1,382 
de 

atual de 1.406 
saturação 

mào-de-obra 

Coeficiente 
0,118 

1 082 Coeficiente 

de de 

uso Requerimento uso 

0,085 potencial de 0,085 

mão-de-obra 

12 785 

(h/l<rn'l Ih/ano; 

19,0 2964 

16 4 9430 

0,3 17 

o' 86 

1 6 288 

- -

- 12785 

Coeficiente 

de 

saturação 

0,119 
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TABELA5 LII 
Análise de parte da Microrregião Homogênea 339- Alto Taquari 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra atuais 1970-75 (Em km• e homens/ano) 

r ndice tecno-
Requerimento de mão-de-obra 

Estrutura de uso (km 2) lógico 
Discriminação h/ano/km2 

(h/ano) 

1970 % 1975 % 1970 1975 1970 % 1975 % 

Culturas temporárias* 303 1,1 941 3,3 18,0 16,9 5454 62,2 15903 78,9 
Culturas permanentes* 12 0,0 50 0,2 15,4 23,6 185 2,1 1180 5,9 
Pastos cultivados• 1942 6,7 2386 8,2 0,3 0,3 583 6,7 716 3,5 
Pastos naturais* 12632 43,7 13384 46,3 0,1 0,1 1 263 14,4 1338 6,6 
Matas plantadas* 1 0,0 - - 3,0 - 3 0,0 - -
Matas naturais** 6420 22,2 5125 17,7 0,2 0,2 1284 14,6 1025 5,1 
Terras produtivas não utiliz *** 7442 25,7 6866 23,7 - - - - - -
Terras inaproveitáveis** 188 0,6 188 0,6 - - - - - -

Total 28940 100 28940 100 - - 8772 100 20162 100 

Fonte:*Fundação IBGE- CensoAgropecuário-1970-75 **Mapa das Divisões de Vegetação(estimativas) e de Uso Potencial da Terra ***Resul
tado da diferença entre a área total da microrregião e o somatório das outras variáveis 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra potenciais 1970-75 (Em km2 e homens/ano) 

Classes de capacidade de uso potencial (km2 ) Índice 

Categorias tecnológico 

Plenater Lavoter Agriter Mesa ter Agroster Silva ter Silvester Total % 

Cultivável (temporárias) - 724 - - - - - 724 2,5 

Cultivável (permanentes) - - 7039 1564 - - - 8603 29,7 

Agrostável (plantadas) - - - 1331 (1) - - - 1331 4,6 

Agrostável (natural) - - - 4540(2) 12970 - - 17510 60,5 

Silvicultável - - - - - 584 - 584 2,0 

Vida silvestre - - - - - - 188 188 0,7 

Total - 724 7039 7435 12970 584 188 28940 100 

(1) Deste total, 771 km 2 correspondem a áreas periodicamente inundáveis. (2) Este total corresponde a áreas periodicamente inundáveis 

Oferta atual de 
mão-de-obra 

12029 

Requerimento 
atual de 

mão-de-obra 

8772 

Requerimento 
potencial de 
mão-de-obra 

183441 

População economicamente ativa e setor de dependência 1970-75 

Setor de 
1970 1975 

dependência 
Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Agricultura (1) 12.029 80,9 13858 80,7 
Indústria 843 5,7 975 5,7 
Outras(2) 2002 13,4 2339 13,6 

Total 14874 100 17172 100 

(1) Parcela considerada como a oferta atual, inclui também pecuária,silvicultura,e,xtraçãovegetal, 
caça e pesca (2) Inclui comércio, serviços, transportes, comunicações, armazenagem, sociais, 
adm. pública e outras atividades 

Coeficientes 

1970 1975 

Oferta atual de 
mão-de-obra 

Coeficiente 13858 Coeficiente 

de de 
Coeficiente 

Requerimento excesso excesso 
de 

1,371 atual de 0,687 
saturação 

mão-de-obra 

Coeficiente 
0,066 

20162 Coeficiente 

de de 

uso Requerimento uso 

0,048 potencial de 0,110 
mão-de-obra 

183441 
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(h/km2) 

17,4 
19,5 

0,3 
0,1 
1,6 
-

-

Req potencial 

de mão-de-obra 
(h/ano) 

12598 
167759 

399 
1751 

934 
-

183441 

Coeficiente 
de 

saturação 
0,076 



também baixa e o requerimento necessita de mais mão-de-obra, 
devido a imensas áreas de culturas temporárias que foram abertas 
Portanto, o coeficiente de excesso continua abaixo do equilíbrio 

Por sua vez, o coeficiente de uso, gerado pela relação oferta 
atual-requerimento potencial, também apresentava um índice abaixo 
do normal em 1970 (0,048) e houve uma pequena tendência ao 
equilíbrio para 1975 (0, 110). 

Entre 1970 e 1975 o coeficiente de saturação teve uma pequena 
alteração, com tendência ao equilíbrio, mas ainda há muitas áreas sem 
desenvolvimento, em função da pequena oferta de mão-De-obra 

5.2.4.7 -Análise de parte da Microrregião Homogênea 342- Pastoril 
de Campo Grande 

Localizada no extremo sul da Folha em estudo e extravasando para as 
Folhas contíguas SF.21 Campo Grande, SE.22 Goiânia e SF 22 Para
napanema, esta microrregião participa com 8.192 km 2 ou 4,3% de sua 
extensão. Abrange os municípios de Rio Negro, com sua área total; 
Bandeirantes, com 86,0% da área; Corguinho, 92,0%; e Rochedo, 
70,0%. 

O requerimento de mão-de-obra para 1975 no setor primário é de 
13.783 (h/ano) mas a População Economicamente Ativa (PEA) para o 
mesmo ano registra apenas 5.439 pessoas (Tab. 5.XLVI). Este dado 
vai refletir no coeficiente de excesso, que para o ano de 1975 decaiu 
em relação a 1970, o que deveria ocasionar o inverso, pois em 1970 
estava a caminho do equilíbrio. O aumento de área para as culturas 
temporárias poderia justificar a maior demanda de mão-De-obra no 
requerimento atual para o exercício de 1975, porém a introdução da 
mecanização na área justifica a realização do trabalho agrícola com 
menos mão-de-obra. 

O coeficiente de uso para 1975, em função do aumento do 
requerimento atual da mão-de-obra, cresceu, mas também está longe 
de alcançar o ponto ideal. 

Também o coeficiente de saturação diminuiu, porque, conseqüen
temente, a oferta atual caiu, para um requerimento potencial muito 
além das possibilidades que a PEA oferece 

Este fato denota uma evasão da população ocupada na agricultura, 
da ordem de 139 indivíduos. Estes munidpios estão localizados 
próximos à Capital, Campo Grande, cujas funções político-adminis
trativa e comercial tornam-se uma atração para a população rural 

As culturas temporárias consideradas na Tabela 5.LIII tiveram um 
aumento de área de 316 km2

, cujo requerimento de mão-De-obra é 
inferior à oferta atual 

A Classe Lavoter-por-Solo, que oferece capacidade de uso poten
cial, possui apenas 113 km 2 em solos Podzólicos Vermelho-Amarelos 
Eutróficos 

Para as culturas permanentes, café e banana, há uma disponibilida
de de capacidade de uso na Classe Agriter de 3.211 km 2

, em grandes 
manchas de Latossolos Vermelho-Amarelo álico, Vermelho-Escuro 
álico e Latossolo Roxo distr6fico e para o ano de 1975 apenas 9 km2 

foram aproveitados. 
Provavelmente parte deste potencial está sendo utilizada para 

pastos plantados, que em 1975 ocupavam 1.562 km2, e a Classe 
Mesater, que tem potencialidade para esta atividade, dispunha apenas 
de 355 km 2 em Latossolos e uma pequena mancha de solo Podzólico 
Vermelho-Amarelo álico. 

Considerando as Classes Agriter e Mesater com suas capacidades de 
uso potencial para culturas permanentes, somam 3.317 km2

, com o 
maior requerimento potencial de mão-de-obra na ordem de 67.335 
h/ano, portanto 95,1% de pessoas que poderiam estar ocupadas para 
estas I avou r as. 

O rebanho mais significativo é o bovino, com um aumento de 
48.386 cabeças entre 1970-1975 (Tab. 5.XXXVI). 

O sistema de criação é o intensivo, em pastos naturais e plantados, 
que em 1975 somavam 5.027 km 2 ou 61 ,4% de área da microrregião 
(Tab. 5.LIII). Grande parte deste rebanho é enviado aos frigoríficos 
de Campo Grande para ser abatido. 

Há 1.228 km 2 de matas naturais que poderiam ser utilizadas para 
lavouras, pois, de acordo com as classes de capacidade de uso, há 
apenas 78 l<m 2 da Classe Silvater reservados para florestas 

5.2.4.8 -Análise da Folha SE.21 Corumbá 

Com uma superflcie de 191.303 km 2
, a Folha em apreço é constituí

da por parte de cinco microrregiões e parte de dois municípios. Assim, 

a MRH 335 -Baixada Cu i abana detém 19,8% da área, a MRH 336 -
Rondonópolis, 10%, a MRH 338 -Pantanais, 37,7%, a MRH 339 -
Alto Taquari, 15,2%, a MRH 342 -Pastoril de Campo Grande com 
4,3% e a participação de Cáceres com 12,0% e Poxoréo, 1,0% 

A Folha como um todo, conforme se observa nas Tabelas 5 XLVI 
e 5 LI V, revela uma nítida tendência regional voltada à agricultura O 
pessoal ocupado com esta atividade representa na Tabela 5 XLV!, no 
período de 1970 e 1975, a média de 64,4% do total da PEA As areas 
utilizadas com pastagens (nativas e plantadas), na Tabela 5 LIV, 
englobam 98 269 km 2

, correspondendo a 51,4% do total da Folha, 
enr,uanto que as culturas (temporárias e pennanentes, detêm ape_nas 
1,6% Pelo exposto pode-se concluir que no espaço agrrcola a pecuarta 
representa o suporte da economia regional 

As áreas ocupadas pelas culturas limitam-se aos planaltos da borda 
ocidental da Bacia do Paraná, no leste da Folha, e às porções seten
trional e meridional que limitam a vasta depressão do pantanal, onde 
ocorre o fenômeno das enchentes. De urn modo geral predominam os 
lavouras de subsistência, porém nos planaltos já se observam os gran
des lavouras. Assim, póximo a São Gabriel d'Oeste e Bandeirantes, 
onde predominam os Latossolos Vermelho-Escuros álicos, a paisagem 
é dominada por extensas áreas de soja; nas proximidades de Rio Verde 
de Mato Grosso e Coxim, a ocorrência desse mesmo tipo de solo e do 
Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico possibilitou o plantio da ca
na-de-açúcar em extensas áreas; para o norte, nas circunvizinhanças de 
Rondonópolis, o arroz se desenvolve nos solos Podzólicos Verme
lho-Amarelos Eutróficos, das grandes propriedades As Classes Lavo ter 
e Agriter potencialmente indicadas para as lavouras temporárias e 
permanentes, respectivamente, contam com a extensão de 
40.945 km 2

, porém, deste total, 9 589 km 2 encontram-se em áreas 
inundáveis dos pantanais mato-grossenses Levando-se em considera
ção que as culturas (temporárias e permanentes) ocupavam apenas 
3.126 km2 (em 1975), pode-se concluir que está ocorrendo um 
subuso dos recursos naturais, já que existem em disponibilidade 
28.230 km2 desta classe e mais 2 547 km' da Classe Mesater, em condi· 
ções ideais de aproveitamento. Para as pastagens plantadas, que em 
1975 tinham 13.004 km 2

, observa-se à primeira vista uma sobreutili
zação, isto é, a Classe Mesater, indicada para essa finalidade, registra 
apenas 2.756 km 2 de área apta, livre de inundações, localizada no 
planalto. Todavia, esse fato demonstra um subuso, já que essa diferen
ça de 10.248 km 2 de pastos plantados está obviamente ocupando 
terras altas (do planalto e/ou Alto Pantanal) potencialmente aptas às 
lavouras. Mesmo porque os pastos cultivados nos pantanais ainda se 
encontram no estágio embrionário. Só recentemente (de 1976 a 1979) 
a EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias vem 
realizando pesquisas "objetivando promover a seleção de espécies 
originárias de outras regiões, adaptáveis às condições ecológicas do 
Pantanal, que ofereçam perspectivas quanto a seu aproveitamento 
para formação de pastagens" (Vieira et alii, 1981) Com relação às 
pastagens nativas, que em 1975 ocupavam a área de 85 265 km', 
existem 96.265 km 2 de terras das Classes Mesater e Agroster, indica
das para essa atividade, ocorrendo assim um superávit de 11.000 km 2 

para expansão da atividade criatória Embora o total da Subclasse Mesa
ter-por-Solo (54.682 km 2

) indicado para essa atividade se situe em 
áreas periodicamente inundáveis do pantanal, que correspondem à 
vegetação de Savana Arbórea Aberta {Cerrado), Savana Parque (Cam
po Sujo) e Savana Gram(neo-Lenhosa (Campo Limpo). Estas são, por 
natureza, aptas à pecuária extensiva do gado pantaneiro que ar' se 
adaptou. Todavia, a introdução de bubalinos é um fato recente, 
conforme se constatou em trabalho de campo, na fazenda P1 imavera, 
munidpio de Cáceres. Resta lembrar que a soma da categoria Agrostá
vel (plantadas e natural) e das Classes Mesater e Agroster perfaz 
140.791 km 2 , correspondendo, portanto, a 74,0% da área total, o que 
justifica a tradicional vocação pecuária da Folha em estudo. 

As matas (naturais e plantadas) em 1975 somavaril .36 514 km', 
enquanto que a Classe Silvater, indicada para o reflorest~n:ent_o, 
aponta 3 436 km 2 de área disponível. Isso 1evela uma subut1l1zaçao 
das terras na Folha em estudo. 

Segundo as classes de capacidade {Tab 5.LI V), apenas 2.5?4 l<m', 
correspondem a terras da Classe Silvester e que devem ser destmadas a 
preservação. 

A relação oferta atual-requerimento atual de mão-De-obra para a 
Folha como um todo apresentava em 1970 um coeficiente de excesso 
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TABELA5LIII 
Análise de parte da Microrregião Homogênea 342- Pastoril de Campo Grande 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra atuais 1970-75 (Em km' e homens/ano) 

Índice tecno-
Requerimento de mão-de-obra 

Estrutura de uso (km') lógico 

Discriminação h/ano/km' 
(h/ano) 

1970 % 1975 % 1970 1975 1970 % 1975 ,% 

Culturas temporárias* 209 2,5 525 6,4 25,7 23,8 5371 80,9 12495 90,7 

Culturas permanentes• 11 0,1 9 0,1 15,4 25,1 169 2,6 226 1,6 

Pastos cultivados• 1 292 15,8 1562 19,1 0,3 0,3 388 5,8 46g 3,4 

Pastos naturais* 3776 46,1 3465 42,3 0,1 0,1 378 5,7 347 2,5 

Matas plantadas• 4 0,0 - - 3,0 - 12 0,2 - -
Matas naturais** 1585 19,4 1228 15,0 0,2 0,2 317 4,8 246 1,8 
Terras produtivas não utiliz *** 864 10,6 952 11,6 - - - - - -
Terras inaproveitáveis** 451 5,5 451 5,5 - - - - - -

Total 8192 100 8192 100 - - 6635 100 13783 100 

Fonte: *Fundação IBGE- Censo Agropecuário -197ü-75 **Mapas das Divisões de Vegetação (estimativas) e de Uso Potencial da Terra ***Resul
tado da diferença entre a área total da microrregião e o somatório das outras variáveis 

Categorias 

Cultivável (temporárias) 
Cultivável (permanentes) 
Agrostável (plantadas) 
Agrostável (natural) 
Silvicultável 
Vida silvestre 

Total 

Oferta atual de 
mão-de-obra 

5578 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra potenciais 1970-75 (Em km2 e homens/ano) 

Classes de capacidade de uso potencial (km2) 

Plenater Lavoter Agriter Mesa ter Agroster Silvater Silvester Total % 

-
-
-
-
-
-
-

1970 

113 - - - - - 113 1,4 

- 3211 106 - - - 3317 40,5 

- - 355 - - - 355 4,3 
- - - 3.878 - - 3878 47,3 
- - - - 78 - 78 1,0 

- - - - - 451 451 5,5 

113 3211 461 3878 78 451 8192 100 

População economicamente ativa e setor de dependência 197ü-75 

Setor de 
1970 1975 

dependência 
Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Agricultura (1) 5578 84,9 5439 85,0 

lndustria 240 3,6 229 3,6 

Outras (2) 753 11,5 731 11,4 

Total 6571 100 6399 100 

(1) Parcela considerada como a oferta atual, inclui também pecuária,silvicultura,extraçãovegetal, 
caça e pesca (2) Inclui comércio, serviços, transportes, comunicações, armazenagem, sociais, 
adm pública e outras atividades 

Coeficientes 

1975 

Oferta atual de 
mão-de-obra 

Índice 
tecnológico 

(h/km') 

24,8 
20,3 

0,3 
0,1 
1,6 
-

-

Coeficiente 5439 Coeficiente 
de de 

Req. potencial 
de mão-de-obra 

(h/ano) 

2802 

67335 
107 
388 
125 

-

70757 

Requerimento Coeficiente 
Requerimento 

Coeficiente excesso excesso 
atual de 0,841 de 

atual de 0,395 
de 

mão-de-obra saturação 
mão-de-obra 

saturação 

6635 Coeficiente 0,079 
13783 Coeficiente 

0,077 

de de 
Requerimento uso Requerimento uso 
potencial de 0,094 potencial de 0,195 
mão-de-obra mão-de-obra 

70759 70757 
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TABELAS LIV 
Análise da Folha SE 21 Corumbá 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra atuais 1970-75 (Em km' e homens/ano) 

i ndice tecno-
Requerimento de mão-de-obra 

Estrutura de uso (km 2) lógico 
(h/ano) 

Discriminação h/ano/km2 

1970 % 1975 % 1970 1975 1970 % 1975 % 

Culturas temporárias* 1.370 0,7 2990 1,5 19,8 17,9 27126 55,5 53521 70,8 

Culturas permanentes* 90 0,0 136 0,1 14,8 16,8 1332 2,7 2285 3,0 

Pastos cultivados* 7.854 4,1 13004 6,8 0,3 0,3 2356 4,8 3901 5,2 

Pastos naturais* 94632 49,5 85265 44,6 0,1 0,1 9463 19,3 8527 11,3 

Matas plantadas* 28 0,0 14 0,0 3,0 3,0 84 0,2 42 0,1 

Matas naturais** 42770 22,4 36500 19,1 0,2 0,2 8554 17,5 7300 9,6 

Terras produtivas não utiliz *** 42055 22,0 50890 26,6 - - - - - -
Terras lnaproveitáveis** 2504 1,3 2504 1,3 - - - - - -

Total 191.303 100 191.303 100 - - 48915 100 75578 100 

Fonte: *Fundação IBGE -CensoAgropecuário-197G-75 **Mapas das Divisões de Vegetação (estimativas) e de Uso Potencial da Terra •••Resul
tado da diferença entre a área estudada na Folha SE 21 Corumbá e o somatório das outras variáveis 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra potenciais 1970-75 (Em l<m' e homens/ano) 

Classes de capacidade de uso potencial (km') lndice 

Categorias tecnológico 

Plenater Lavoter Agriter Mesater Agroster Silvater Silvester Total % (h/l<m') 

Cultivável (temporárias) - 4 757 (1) 3 559 (2) - - - - 8316 4,4 18,9 

Cultivável (permanentes) - - 32 629 (3) 2547 - - - 35176 18,5 15,8 

Agrostável (plantadas) - - - 44526(4) - - - 44526 23,4 0,3 

Agrostável (natural) - - - 54682 (5) 41583 - - 96265 50,6 0,1 

Silvicultável - - - - - 3436 - 3436 1,8 1,6 

Vida silvestre - - - - - - 2 504 2 504 1,3 -

Total - 4 757 36188 101755 41583 3436 2 504 190223 100 -

Req potencial 

de mão-de-obra 

(h/ano) 

157172 

555 781 

13358 
9627 

5498 

-

741436 

(1) Deste total,276 km' correspondem a áreas periodicamente inundáveis (2) Corresponde a áreas periodicamente inundáveis (3) Deste total, 9 313 km' correspondem a áreas perio
dicamente inundáveis (4) (5) Correspondem a áreas periodicamente inundáveis, 41 770 l<m' 

Oferta atual de 

mão-de-obra 

58723 

Requerimento 

atual de 

mão-de-obra 

48915 

Requerimento 

potencial de 

mão-de-obra 

741436 

População economicamente ativa e setor de dependência 197G-75 

Setor de 
1970 1975 

dependência 
Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Agricultura (1) 58723 64,7 66998 64,1 

lndustria 8023 8,8 8958 8,6 

Outras(2) 24049 26,5 28513 27,3 

Total 90795 100 104469 100 

(1) Parcela considerada como a oferta atual, inclui também pecuária, silvicultura, extração vegetal, 
caçá e pesca (2) Inclui comércio, serviços, transportes, comunicações, armazenagem, sociais, 
adm publica e outras atividades 

Coeficientes 

1970 1975 

Oferta atual de 

mão-de-obra 

Coeficiente 66998 Coeficiente 

de de 
Coeficiente 

Requerimento excesso excesso 
1,201 

de 
atual de 0,886 

saturação 
mão-de-obra 

Coeficiente 
0,079 

75576 Coeficiente 
de de 
uso Requerimento uso 

0,063 potencial de 0,102 
mão-de-obra 

741 436 

Coeficiente 

de 
saturação 

0,090 
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de 1,201, indicando uma situação de pobreza, advinda do desempre
go, porém, para 1975, há uma mudança nesse quadro, cuja situação 
entre a oferta e a procura de mão-de-obra está bem próxima do 
equilfbrio, com um índice de 0,886. 

A relação requerimento atual-requerimento potencial de mão-de
obra registrada naquele período demonstra de modo geral e bem 
marcante, em todas as microrregiões e parte dos municípios estuda
dos, uma subutilização dos recursos naturais, cuja explotação está 
muito aquém da potencialidade oferecida pela área. 

A relação oferta atual-requerimento potencial, que define o coefi
ciente de saturação, demonstra haver vastas áreas disponíveis para a 
expansão da fronteira agrícola. 

5.2.4.9- Análise do gráfico estrelar- 1970 e 1975 

A representação estrelar (Fig. 5.22) sintetiza a situação geral de parte 
das microrregiões e dos municípios analisados para o ano de 1970 
Assim, seria possível caracterizar dos agrupamentos, que embora se 
situem bem abaixo da linha de equil(brio do uso, e aquém dos limites 
de saturação, são balizados, todavia, pela divisória que define o 
coeficiente de excesso. 

A Microrregião 342 - Pastoril de Campo Grande é parte do 
munidpio de Cáceres se apresentam sem excedente de mão-de-obra, 
nas condições da estrutura de uso atual. As demais, com exceção da 
MRH 338 - Pantanais, que se mostra em equilíbrio, com um coefi
ciente de excesso de 1.032, se mostram um tanto distanciadas do 
ponto ideal, evidenciando uma disponibilidade da força de trabalho 

" 
., 

" 
., 

" " 

4567891 

., 

SOBRE USO 

SUBUSO 

4 567891 

superior à demanda atual. Em toda região pantaneira, esse fato pode 
ser explicado essencialmente pelo aumento da taxa de natalidade, já 
que na maioria da área não se verifica o fenômeno de migrações 
!internas ou externas) e um outro fator se liga às próprias característi
cas de atividade, isto é, a pecuária requer uma menor demanda de 
mão-de-obra do que as lavouras. 

Para 1975, observa-se na Figura 5.23 a inclusão de mais uma 
microrregião, a MRH 339 - Alto Taquari, onde se insere também a 
Folha como um todo, e que se apresenta aquém dos limites de 
excedente, comportando ainda um aumento da força de trabalho. Isso 
se justifica porque na MRH 342- Pastoril de Campo Grande e MRH 
339 - Alto Taquari, localizadas no planalto, vem ocorrendo uma 
acentuada atração pelos agricultores do Sul do País. No caso de 
Cáceres constatou-se o oposto do verificado na MRH 336- Rondonó
polis. Enquanto nesta microrregião ocorre remembramento, e que 
atualmente se dedicam a agricultura comercial, naquele munidpio 
constata-se o desmembramento, em pequenas propriedades de valori
zação direta (Tab. 5.XXXIX), que se dedicam à pecuária, portanto, 
com reduzido número de mão-de-obra. 

Nesta Folha, embora em 1975 a MRH 335- Baixada Cuiabana se 
mostre bastante próxima ao equilíbrio e as MRH 336- Rondonópolis 
f! MRH 338 - Pantanais e Poxoréo se apresentem com excedente de 
mão-de-obra e os demais um déficit, pode-se concluir, em confronto 
com os atuais nlveis tecnológicos, que a área não vem sendo explotada 
de acordo com sua capacidade potencial (Tab. 5.LIV), redundando 
num acentuado subuso. 
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Fig 5 22- Representação estrelar dos indicadores de uso, de excesso e de saturação segundo as microrregiões e municípios- 1970 
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Flg 5 23- Representação estrelar dos Indicadoras de uso, de excesso e de saturação segundo as microrregiões e munlcfpios- 1975 
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Bardmio Amaral, Carlos Alberto Passos Cabral, Inácio Dorado Rodri
gues Filho, lran Becker Reis e Silva, Jesus José da Costa, João Octávio 
Facundo Bezerra, Luiz Ro(Jerto Lopes de Araújo, Manoel dos Reis 
Albuquerque Tenreiro, Onaldo Pedro Mer(sio, Paulo Tavares da Silva, 
Wilton de Almeida Tavares. 

DIVISÃO DE INFORMÁTICA (DINFO) 

BAR JA - Engenheiro Cartógrafo Ucio Pereira de Medeiros (Diretor); 
Analista de Sistema Romel Reis dos Santos; Estat(stica Marta de 
Abreu Gama; Geógrafos: Elizabeth Pereira Quintella, Fatima Fernan
des de Carvalho, Hélio Ribeiro dos Santos, Maria Inês Barbosa de 
Castro, Mauro Luiz Salinas do Rosário, Paula Terezina Tudesco Mace
do de Oliveira. 

SEDE - Bibliotecárias: Maria lvany Cardoso de Lima, Carmelidia 
Curvei o da Conceição, Nanei Ribeiro Correia Santos. 

ARQUIVO TÉCNICO (ARTEC) 

SARJA -Bibliotecárias: Sonia Regina Allevato, Daisy Lerner, Maria 
de Nazaré Ferreira Pingarilho; Engenheiro Cartógrafo Raul Velloso 
Mariath. 

BAGOI -Bibliotecárias: Heloisa Maria Martins Meira Roessing, lvone 
Santos Marambaia. 

BASCA - Bibliotecárias: Maria Virgínia Fischel, Liana Scheidemantel 
Soares. 

DIVISÃO DE OPERAÇÓES (DIOPE) 

Gilda Silveira Ghelli (Diretor Substituto) 

DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DICOF) 

Humberto de Oliveira Vasconcelos (Diretor) 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO (DIVAD) 

Nelson José Nunes Figueiredo (Diretor Substituto) 

BASE DE APOIO DO RIO DE JANEIRO (SARJA), RJ 

Arnaldo Moniz Ribeiro da Costa (Chefe) 

BASE DE APOIO DE GOIÂNIA (BAGOI), GO 

João Baptista de Magalhães (Chefe) 

BASE DE APOIO DE FLORIANÓPOLIS (BASCA), SC 

Oniro Augusto Mônaco (Chefe) 

ESCRITÓRIO DE APOIO DE NATAL, RN 

Fernando Sergio Benevenuto (Responsável); Bibliotecária Carmen Ma
rinho Almeida; Engenheiro Agrônomo Manoel Faustino Neto; Geógra
fo Elizeu Canuto Bezerra; Geólogo Ronaldo Aurélio da Fonseca 
(CDM/RN). 

RADAMBRASIL/INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS DA USP 

Geólogos: Colombo Celso Gaeta Tassinari, Osvaldo Siga Junior, 
Wilson Teixeira. 
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H a- Areias, si ltes. argilas e cascalhos. Depósitos das plan ícies de inun
dação . Alguns rios que drenam o Planalto do T aquari - ltiquira apresen
tam aluviões diaman t lferas 

Hai- Areias. siltes. argilas e cascalhos . Depósitos em terraços fluviais 

Qp - Sedimentos arenosos. silt ico-argilosos . argila-arenosos e areno
conglomeráticos semiconsolidados e inconsolidados. Depósitos flu
viais e lacustres em áreas periodicamente inundáveis e/ou sujeitas a 

16' 

inundações ocasionais. Apresentam diferenciações pedolõgicas ocas ionadas pnn
cipalmente por oscilações do lençol freát1co 

Ogs - Nível superior : sedimentos dominantemente arenosos e siltico-argilosos. in
consol idados . Depósitos fluv iais e lacustres em áreas periodicamente inundâveis 

Ogi- Nível inferior : sedimentos arenosos. siltico-argilosos. ar9i lo-arenosos e areno
conglomerát icos. sem iconsol idados e inconsolidados , parcialmente laterizados . De
pósitos fluv iais e lacustres em áreas não inundáveis 

Qd - Sed imentos conglomeráticos e areno-s iltosos. parcial ou totalmente 
laterizados ; lateritos ferruginosos. Cones de dejeção coalescentes, coluviões. elu
viões , aluviões . carapaças ferruginosas . Os coluviões das morrarias do Urucum 
(Corumbá-MS) contêm fragmentos de minério de ferro. mf 

Ox - Tufos calcários. travertinos. conglomerados com cimento calcífero ; geralmente 
fossil íferos. Depósitos superficiais em áreas próximas e/ou de ocorrências de rochas 
calcárias 

TQdl- Unidade edafoestrat igráfica onde podem ser distintos três horizontes -
inferior : areias inconsolidadas. argilas de cores variegadas, concreções limoníticas, 
produtos de al teraçé"'o das rochas subjacentes ; médio; espessos latentes ferrugino
sos, concrecionários. com seixos de quartzo; superior: solo argila-arenoso. marrom
avermelhado. com concreções ferruginosas 

Kb - Arenitos às vezes calciferos vermelhos e róseos. de granulação média a grossei
ra. mal classificados. com grânulos e seixos esparsos. Níveis ou lentes de conglo
merados de mat riz argilosa vermelha. geralmente silicificados. com seixos arredon
dados. Níveis de silex 

K'Y Àp- Gran itos. quartzo-monzonitos. sienitos-pórfiros , nordmarkitos . m icrossie
nitos 

JKsg - Derrames básicos com lentes de arenitos eólicos intertrapes em sua porção 
basal. Basaltos cinza-escuro e esverdeados. finos e afaniticos. amigdalõides no topo 

JKb - Seqüência de arenitos eólicos com notáveis estratificações. cruzadas. local
mente lácies fluviolacustre_ Arenitos finos a médios, avermelhados a róseos, pintal
gados de branco. às vezes laminados e com lentes conglomeráticas 

Pp - Siltitos róseos a esbranquiçados. localmente vermelho-arroxeados. em geral 
si!icificados ; bancos de sílex esbranquiçados. com estratificação ondu lada, oolitico 
e/ou pisolítico ; coquinas sil icilicadas ; delgado conglomerado basal 

PCa- Seqüência sedimentar com intensa variação faciolõg ica, predom inantemente 
arenosa e de coloração vermelho-arroxeada na qual distinguem-se três níveis - um 
inferior contendo arenitos avermelhados com lentes de diamictitos, intercalações de 
argilitos, arenitos grosseiros esbranquiçados, arcóseos e conglomerado basal ; no 
médio ocorrem arenitos finos a muito finos. com estratificação plano-paralela e inter
calações de siltitos. folhelhos e diamictitos subordinados ; o superior é formado por 
arenitos com estrati ficação cruzada e siltitos vermelho-tijolo finamente estrat ificados 

Dpg - Intercalações de siltitos e arenitos finos, argilosos, finamente lam inados. cinza 
a cinza-esverdeado. micáceos. localmente fóssiliferos. intercalações subordinadas 
de folhelho micâceo fossillfero 

SDf - Arenitos esbranquiçados e avermelhados. médios a grosseiros. com estratifi 
cações cruzadas apresentando lentes conglomeráticas e intercalações de camadas 
siltico-argilosas ; lentes delgadas de conglomerado basal . O contato superior é transi
cional 

Se - Arenitos róseos. grosseiros. dominan temente quartzosos, bem acamados com 
estrat ificação plano-paralela e. localmente, horizontes com estratos cruzados. Apre
sentam cimento sílica-ferruginoso e freqüentes níveis conglomeráticos 

€ 0 w,€0 "Yc, €0"Y n e€0"Yt - Granitos. adamelitos e tonalitos pós-tectônicos : róseos 
a cinza-róseo. médios a grosseiros. isótropos. Intrusivos em rochas do Grupo Cuiabá . 
MIJI.,::it:lnH:trn ê:luremd oe me1amor11smo u erm1co e metassomâiiCOI 

€0o: m - Dacitos, riodacitos. riolitos 

p{:ta - Calcários calcíferos negros, folhelhos, siltitos e arenitos calcíferos f inamente 
laminados. esverdeados, arroxeados e c reme; níveis de calcários oolft icos freqüen
tes. Veios de calcita eventualmente com fluorita associada. Contato transicional na 
base 

p{:bo - Calcários dolomíticos e dolomitos localmente silicificados, colorações cinza e 
esbranqu içada. eventualmente róseos ;calcarenitos dolomfticos. níveis oolíticos. es
truturas estromatolíticas 

p{:ce - Arcóseos, arenitos. siltitos. argilosos, margas, calcários. dolomitos e cama
das de sílex regularmente estratificados. Contatos transicionais com as formações 
encaixantes 

p{:p - Paraconglomerados com matriz síltico-arenosa e/ou argila-arenosa arroxeada 
e esverdeada. às vezes creme a cinza, de cimentocalcífero. A fração rudácea é com
posta de fragmentos de granito, gnaisse, quartzito. xisto. calcário e quartzo. Local
mente com metamorfismo incipiente e esfoliação esferoidal. No topo ocorrem su
bordinadamente siltitos e margas 

p{:sc- Jaspelitos ferruginosos. hematita fitada, intercalações de camadas e lentes 
de óxido de manganês, arcóseos ferruginosos e manganesíferos. arenitos ferrugino
sos e conglomerados. Transição gradual para a formação in ferior 

p{:u - Conglomerados petromíticos de matriz arcoseana, cg l ; arcóseos com ci 
mento calcffero e/ou ferruginoso. grauvacas, paraconglomerados e subordinada
mente silt itos. Seixos de granito. gnaisse, calcário. quartzito. xistos e filitos imersos 
em matriz arenosa de cimento calcífero 

pCs - Siltitos e folhelhos marrom-arroxeados. micáceos. bem est ratificados, com in
tercalações de finas camadas de arenitos arcoseanos. mais freqüentes no topo e na 
base. O contato inferior é transicional 

pCr - Arenitos ortoquartzíticos e feldspáticos. brancos a róseos. médios a grossei
ros, com nfveis conglomeráticos e intercalações de camadas de silt itos e argilitos . 
Apresentam estratificações gradacional e cruzada 

pCar - Calcários caldticos com intercalações de margas e siltitos na base; gradam no 
topo para calcários dolomíticos e dolomitos; no topo, camada de sílex e intercalações 
de areni tos . Contatos transicionais na base e no topo 

pCm - Paraconglomerados com matriz argila-arenosa arroxeada. esverdeada ou cin
za-amarelado. com intercalações de silt itos e margas no topo. A fração rudácea é 
composta de fragmentos de gran ito, gnaisse. xisto. metarenito, metapelito, calcário 
e quartzo_ Localmente com metamorfismo incipiente e esfoliação esferoidal 

pCcb - Filitos. filitos grafitosos. xistos. metarenitos, metarcóseos. metaparaconglo
merados. quartzitos, metagrauvacas. mármores calcíticos e dolomiticos_ Diferencia
ção de metarenitos, ma . mármores calcíticos e dolomiticos. mm . e quartzitos, qz 

pC vt - Complexo ígneo básico-ultrabásico cumulado; ocorrência suposta 

pCmc - Metarenitos feldspáticos eortoquartzít icos. metarcóseos. granulação média 
com estratif icação plano-paralela e cruzada tabular. Apresentam finas intercalações 
de metassiltitos .e raramente de ardõsia 

pf: vp - Metassiltitos sericíticos, filitos e ardósias , arroxeados . vermelhos e 
esverdeados ; subordinadamente metarenitos. Contatos transicionais na base e no 
topo 

p{:f - M etarenitos ortoquartzíticos. metarenitos feldspá ticos. vermelhos. róseos e 
brancos com níveis conglomeráticos ; metacong"lomerados ol igomíticos 
intercalados ; filonitos. Estratificações plano-paralela e cruzada 

p{:ra - Granitos. granodioritos. gnaisses graníticos, xistosediquesde quartzo-diorito 
e quartzo-gabro 

.p{:x - Gna isses. gnaisses graníticos. granitos. g ranodioritos. quartzo-monzonitos. 
anfibolitos. xistos. quartzitos, cataclasitos 

NOTA EXPLICATIVA - Ocorrências de rochas fluviais do Triássioo da Bacia Sedimentar do Paraná, definidas 
no Estado de São Paulo como Formaçao Pirambóia. ocorrem em porçóes cemro-lesle da Folha SE.21 
Corumbá. Devido a crilérios de mapeamento e escala de 1rabalho. preferiu-se englobar 1al unidade htoeS1fal i· 
gráhca na Formação Botucatu_ Neste mesmo trabalho. referiu-se il seqGência sedimentarcrelácica como For
mação Bauru, apesar da mesma ter sido elevada a Grupo, no Estado de São Paulo. Como não foi posslvel na 
área em Questão reconhecer suas diversas formações. prelenu-se ad01ar a lerminologia amiga. Na Folha 
SE.22 Goiânia. a sedimentaçao meso~óica será provavelmente dividida e suas umdades individualizadas em 
mapa e descritas 
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Base geográfica organizada a partir de folhas planimétricas, na escala 1:250.000, elabo
radas pela Divisão de Cartografia do Projeto RAOAMBRASIL, mediante interpretação de 
mosaicos semi controlados de imagem de radar e trabalho de campo realizado no período 
de março a setembro de 1980 
Area fora dos límites territoriais do Brasil compilada da Folha SE. 21, IBGE, 2 ." edição, 1979 
Traçado da linha de fronteira em conformidade com os dados da Segunda Comissão Bra
sileira Demarcadora de Limites 
Projeção Cônica Conforme de Lambert 
O _topônimo com asterisco nflo foi recolhido durante os trabalhos de campo, sendo deter
minado pelas equipes de levantamento por necessidade de citação em rela tório 
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CIDADE 

<u 
VHa 

Povoado. lugareJO 

Porto. farol 

Aeródromo internacional 

+ 
Outros aeródromos 

ROOov1a pavimentada 

Rodovia em pavimentação 
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Rodovia implantada 

Rodov!8 em implantação 

Rocbvía temporária 

Outras estradas. caminhos 

ESirada de ferro 

Aluviões Atuars 

"'' 
Aluviões li1diferendadas ou Antogas 

a, 

FormaçOO Pantanal a. Formação Guaporé 

Depósitos Detriticos Fofmaçllo Xara1és 

TOdl 

Cobertura Detn to · Lateriuca 

.. b oz'~" I "" • 
Formac;lo Bauru Intrusivas Ponta do Morro 

, .. 
Formação Botucatu 

! .. 
Formação Palerma 

-FormaçOO Aquidau.ana 

a:"' I 
Fonnaçilo Ponla Grossa 

" 
Formaçilo Furnas 

.. ~ . ...- ............. ,~ .. , 
• • • ' • ' t< • ~ ' '' • ' I 
-- .-.o.:.O. ........ . - '"' 490 ± 8 

Granitos: ~o Vocen te. Cox1m, Rio Negro e Taboco Vulcânicas de Mimoso 

- -Formação Tamengo Formação Sepotuba 

-Formação Boca1na FormaçOO Raizama 

Formação Cerradinho Fonmção Sanla Cruz Formação Araras 

- - -Formação Puga Formaç<'io Urucum Formaçao Moenda 

Grupo Curabá 

-lnuusivas Rincón de! T1gre 

-Formação Morro Cnslalrno 

Formação Vale da PromssOO 

-Formação Fortuna 

-
pCrt 

Complexo R10 Apa Complexo Xingu 

rlL____j 
Sentrdo da varia~o do 

limote cronoestrat1gráf<co etbu 
de Kjade radiomémca 

570 - Idade radiométnca 
em mi lhões de anos 

SentidO de suposta alte1ação 
da pos1çllo cronoesuaugrãfica 

' 
Alrlude de camada. medida Eixo de antiClinal invertido 

___ ã _ __ _ 

Falha normaL Tracejado onde mferrda 
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XostooKfade 

" 

E1xo de antiClinal 1nver1rclo com ca1men1o ---~----

Falha de deslocamento honzontal. 
Tracejado onde 1nlerKia 

XistosKiade com valor de mergulho 
Eixo de braquianticllnal 

~,A_._ .. 
~ 
~ Falha inversa Trace)Eido onde encoberta. 

Junta com mergulho medido Erxo de srnclrnal. Tracejado onde encoberto Véwces iodiC<lm o semrdo de 
deslocamemo do leto -e-

Junta verucal 
E1 xo de sinc linal com ca1mento 

Comalo Trocejado onde klca lrzado 
aproxrmadamente 

Falha 1nd1scnmrnada Traços mêdKlS onde 
rnferida. uaços curtos onde encobena 

Eixo de srnc linal rnvertrdo com ççr rrnron1o 

Coma10 lnológrco 

Fratura 

Eixo de anuclinal 
Erxo de braqu1sslnc linal 

+ 
Erxo de anticlrnal com carnremo 

Alinhamentos: delineação de estruturas_ 
Traço de ellrTIIlrll'l 
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• 

Ganmpo 

Mrnerars metálicos 

Au - Ouro 

F e -Ferro 

i\lm - Manganês 

Pb -Chumbo 

Zn -Zinco 

• 
Garimpo abandonado 

Mrnerais não meliil icos 
ar - Argrla 
am - Arenrto 
c - Calcáno 

c r - Cnslal de rocha 

di - Diamante 

do - Dolomno 

mm -Mármore 

. t Localidade IOSSIIílera 

• 
Ocorrêncra mrr;eral 

Mapa elaborado com base em rn lerprelação de mosarcos sem1controlados de rmagem 
de radar. rmagem de Landsat. fotos aéreas convenc>anais e trabalho de campo. pela 
Orvrsão de Geologra (RADAMBRASIL). de agosto de 1977 a julho de 1981 

Apooo aéreo com avtões e helicópte1os.durame as operações de campo, rea lr ~ado pela 
Força Aérea Bras.lerra - FAB 

Plan-eJamento cartográfiCO e cont1ole da execução pela Divosão de Publ>cação 
(RADAMBRASILI 

Colaboração receblda: 
Ófgàos federais - IBDF/MA. 1/6 GACOS. 17QBC/MEx 62DN.SSNO/MM 
Órgãos estaduars- CEPED/BA. USPISP . 
Ou1ras mstrturções- CPRM; UnB: NUCLEBRAS 
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Base geográfica organizada a partir de fo lhas planimétricas, na escala 1:2 50.000, elabcr 
radas pela Divisao de Cartografia do Projeto RADAMBRASIL, mediante interpretaç.!lo de 
mosaicos semicontrolados de imagem de radar e trabalho de campo realizado no perfodo 
de março a setembro de 1980 
Área fora dos limites territoriais do Brasil compilada da Folha SE .21, IBGE, 2.• edição, 1979 
Traçado da linha de fronteira em conformidade com os dados da Segunda Comissllo Bra
sileira Demarcadora de Limites 
Projeçao Cônica Conforme de Lambert 
O topônimo com asterisco não foi recolhido durante os trabalhos de campo, sendo deter
minado pelas equipes de levantamento por necessidade de citação em relatório 
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CIDADE 

Povoado. lugareJO 

Porto. farol 

Aeródrcxno internacional 

+ 
Outros aeródromos 

Rodovia pavimentada 

Rodovia em pavimentação 

19" 

Rodovia implantada 

-----~ 
RodoVia em implantação 

Rodovia temporária 

Outras estradas. caminhos 

Estrada de ferro 

Latossolo Vermelho-Escuro álico 

1 - arg. e marg. + Podzólico Vermelh<rAmarelo Eutrófico Tb A mod. e 
chern. médlarg. + Latossolo Vermelh<rEscuro âlico med. sond. 

2 -arg. pl . 
3- arg, + Latossolo Vermelh<rEscuro álico mé'd. pl. e sond 
4- arg. + Latossolo Vermelh<rEscuro á I ice méd. sond. 
5- arg. + Latossolo Roxo distrófico arg + Areias Ouartzosas álicas 

sond. 
6-arg. + Latossolo Vermelh<rAmarelo á li co arg. case. + Latossolo Ver

melh<rAmarelo álico arg sond 
7- arg, sond. + Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico Tb A chern. 

méd.larg. ond. + Solos Litólicos lilicos ind. fond 
8- méd. + Latossolo Vermelh<rEscuro álico arg, pl. e sond. 
9- méd. + Areias Ouartzosas álicas pl. e sond. 

10- méd + lalossoloVermelh<rAmareloálico méd. +Areias Ouartzosas 
álicas sond. e pl. 

1 1 - méd. +Areias Ouartzosas álicas sond 
12- méd. + LatossoloVennelh<rAmarelo álicoarg. + Are1as Ouanozosas 

álicas sond. 

Latossolo Roxo distrófico 

t - arg. e marg. + Latossolo Vermelh<rEscuro distrófico arg. sond. 
2- arg. e marg. + LatossoloVermelh<rEscurodistróficoarg + Latos solo 

Roxo eutrólico ~rg . ~ marg. sond. 

Latossolo Roxo eutrófico 

- arg. sond. + latossolo Roxo distrófioo arg. pl . e sond. + Terra Roxa 
Estruturada eulrófi'ca latossólica arg. sond. 

~ Latossolo Vermelho-Amarelo álico 

1 - arg. + LatO<;solo Vermelh<rAmarelo álico méd. + Areias Ouartzosas 
álicas pt. e sond. 

2 -arg. + latossolo Vennelh<rEscuro á li co arg. sond. 
3 - arg. + Podzótico Vermelh<rAmarelo álico Tb méd.larg. + Latossolo 

Vermelho-Escuro álioo arg. sond 
4 - méd. + Latossolo Vermelho-Escuro âlicoarg. + PodzólicoVermelh<r 

Amarelo âlico Tb méd. e arg. pl e sond. 
5- méd. + Latossolo Vermelh<rAmarek> álico pllnt. méd. sond. 
6- méd. + Areias Ouartzosas álicas sond. 
7- méd. + Solos Litólicos lndisc. + Podzólico Vermelho-Amarelo álico 

Tb aren./méd. sond. 
8 - cn. arg. + Latossolo Vermelh<rAmarelo álico méd. sond. 
9- arg.larg. case. e méd.lméd. case. + Latossolo Vermelho-Escuro álico 

arg. + Podzólico Vermelh<rAmarelo álico Tb méd. e arg, pl . e sond 

E Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico 

1 - arg. + LatossoloVermelh<rEscurodostrólicoarg. + LatossoloVerme· 
lh<rAmarelo distrófico méd pl. 

2 - e álico méd. e arg. + Areias Ouaruosas álicas sond. 
3 - méd. + Podzólico Verme lho-Amarelo distrófico Tb méd. pl , e sond. 
4- méd. + Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb méd + Areias 

Ouartzosas distróficas pl. e sond. 

F'='-., Terra Roxa Estruturada Similar eutrófica latossól i.__ .. " 
- arg. pl. e sond + latossolo Verrnelh<rEscuro distrófico arg. sond. 

~ Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico 

1 - Ta méd./arg. pl. e sond. + Latero ta Hidromórhca d•strófica Ta méd.l 
arg. pl. + Cambissolo distrófico e eutrófico Ta arg. pl , e sond. 

2- Ta ab. arenfméd. + Cambissolo eulrófico Ta méd. + Podzól ico Ver
melh<rAmarelo distrófico Tb aren./méd. + Areias Ouartzosas distrófi
cas ond. 

3- Tb arg. + Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb arg. e méd. 
sond. e pl. 

4- Tb arg. + Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb méd. + Solos 
Litólicos eutróficos ind. sond. 

5- TbA mod. e chern. méd.targ. + Podzólico Vermelho-Amarelo álico Tb 
cn.méd.la•g. + Latossolo Vermelho-Escuro álico arg. sond. e ond. 

6- Tb méd.la•g. sond. + Planos solo eutrófico solódico Tb méd. pl. 
7- Tb méd.larg + Solos Litólicos eutróficos arg. case. sond. 
8- Tb méd.larg sond. e ond. + Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico 

Tb aren.lméd. sond 
9-Tb méd.larg. sond. e ond. + Podzólico Verme lho-Amarelo Eutrófico 

Tb méd. casc.larg. case. f. cn. ond. + Latossolo Vermelho-escurodis· 
trófico arg pl. e sond. 

10- Tb aren./méd. e méd./arg. +Areias Ouamosas distróficas pl. 
11- Tb A chern. aren.lméd. + Cambissolo eutrófico Ta A chern. méd. + 

Solos Litólicos eutróficos A chern. méd. ond. 
12 - TbA chern. méd. casc./arg. casc. ond. e fond. + Solos Litó licoseutró

ficos A chern. tnd. case. fond . + Podzólico Vermelh<rAmarelo Eutró
fico Tb méd. ond. 

13 - Tb pllnt. Achem. méd.larg. + Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico 
TbAchern. méd. casc./arg. case. + PodzóliooVermelh<rAmarelodis
tróflco Tb pllnt. méd.larg. ond. e sond. 

14 - Tb cn. méd./arg. + Podzólico Vermelh<rAmarelo Tb pllnt. méd./arg. 
sond. + Laterita Hidromórfica distrófica Tb méd.larg. pl. 

15 - Tb ~b. méd./arg. e aren./méd. sond. 

G Podzólico Vermelho-Amarelo álico 

1 - Tb aren.lméd. + Areias Ouamosas álicas pl. 
2 - Tb aren./méd. + Areias Ouanzosas álicas sond. 
3-Tb méd sond. e ond + Solos Litólicos álicos ind. ond. e fond. + Cam· 

bissolo álico Tb méd. sond. 
4 - Tb aren.lméd. + Solos Litólicos álicos ind. + Latossolo Vermelh<r 

Amare lo áhco méd. ond. e sond. 

E Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico 

I - e álico Tb méd.larg. pl. e sond. + Podzólico Vermelho-Amarelo álico 
Tb pllnt. aren./méd. pl 

2- Tb méd.larg, + Laterita Hidromórfica distrólica Tb méd./arg. pl. e 
sond. 

3- Tb méd./arg. + Podzólico Vermelho-Amareloálico latossólico méd. + 
Solos Lllólicos distróficos méd. sond. 

4- Tb méd.larg. + Solos Liló licos distróficos méd. sond. e ond. 
5- Tb méd.larg. --1- Solos Litólicos distróficos méd. fond. 
6- Tb arg. e méd. --1- Podzólico Vermelh<rAmarelodistrólico Tbarg. case. 

+ Latema Hidromórftca dtStrófica Tb aren.lméd. pl. 
7 - Tb méd./arg. e aren.lméd. + Areias Ouanzosas distróficas Tb aren.l 

méd. pl. 
8- Tb méd. + Podzólico Vermelho-Amare lo Eutrófico Tb méd./arg. pl. e 

sond. 
9- Tb méd , + Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb méd./arg 

sond_ e pl. 
10 - Tb méd. + Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico méd. sond. 
t 1 - Tb méd. + Lalerita Hidromórlica álica Tb méd. sond. 
12- Tb méd. + Solos Litólicos distróficos méd. case. sond. e ond. 
13 - Tb aren. /méd. +Areias Ouanzosas álicas pl. 
14 - Tb aren.lméd. + Laleri1a Hidromórfica distrófica Tb méd. + Solos Li· 

tólicos distróficos ind. pl. e sond. 
15 - Tbaren.lméd. + PodzólicoVermelh<rAmarelodistrófico Tb médlarg. 

+ Areias Ouar~zosas dis1rófi~3s sond. 
16 - Tbcn . arg, sond. '<ond. + Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico cn. 

méd. ond. e sond. 
17 - Tb méd. mcasc./arg. mcasc. t Solos Litólicos distróficos méd. e arg 

mcasc. sond. e ond. + Podzólico Vermelh<rAmarelo distrófico Tb 
méd.larg. sond. 

18- Tb cn méd. + Areias Quartzos as distróficas + Latossolo Vermelh<r 
Amarelo distrófico méd. pl. 

19- Tb cn mé'd. + Podzólico Vermelh<rAmare lo dislrófico Tb pllm. méd. 
pl , e sond. 

20- Tb ab. aren.lméd. e méd./arg, + Podzólico Vermelh<rAmare lo Eutró
fico Tb méd. casc.la rg. case. pl , e sond. 

2t -e álico Tb ab. aren./méd. + Podzólioo Vermelh<rAmarelo distrólico e 
álico Tb pllnt. aren./méd. + Areias Ouamosas distróf icas pl. 

22 - Tb pllnt. e cn. arg. + Laterita Hidromórfica distrófica Tb mé'd.larg. 
sond. 

Podzol Hidromórfico 

1 - aren. + Areias Ouanzosas Hidromórlicas distróficas pl. 
1- aren. + Areias Ouartzosas Hídromórlicas distróficas + Planossolo 

distrófico e álico Tb aren./méd. e aren/arg. pl. 
3- aren. +Areias Ouanzosas Hidromórlicas distróhcas + Areias Ouan· 

zosas distróficas pl. 

Brunizém Avermelhado 

1 - arg . pl. e sond. + Venissolo arg. pl. 
2 -arg. + Podzólico Vermelh<rAmarelo Eulrófico Tb méd. + Latossolo 

Vermelh<rEscuro distrólico méd. sond. 
3- arg. case. ond. + Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico Tb méd 

casc./arg. case. sond. 

Planossolo élico 

1 - Tb pllnt. arenfarg . + Laterita Hidromórlica álica Tb ab. aren./méd. pl . 
2- Tb pllnt. aren./méd. e aren./arg. + Laterita Hidromórfica ~lica Tb ab. 

med.larg. pl. 

Planosso!o d istrófico 

1 - Tb aren./arg. + Laterita Hidromórfica dtstrófica Tb ab. aren.larg. e 
méd.larg. pl. · 

2- Tb aren.lméd . e aren.larg. + Podzol Htdromórfico aren. --1- Areias 
Ouartzosas Hidromórficas distróflcas pl. 

3- e ãlico Tb aren./méd. e aren.larg, + Laterita Hidromórlica dostrólica 
Tb méd. + Podzólico Vermelno.-Amarelo Eutrólico Tb arg. pl . 

4- Tb aren.lméd. e aren.larg. + Laterita Hidromórfica distrófica Tb ab. 
aren.larg. + Podzol Hidromórlico aren. pl. 

5 - Tb aren.lméd. e aren.larg. + Laterita Hidromórlica distrófica Tb ab. 
aren.larg. + Areias Ouanzosas Hidromórlicas distróficas pl. 

6- e lllico Tbaren./méd. + Podzólico Vermelh<rAmarelo dislrófico Tbab. 
aren.lméd. pt. 

7-Tb a•en.lméd. + Glei Pouco Húmico distrófico Tb •nd. pl. 
8 - etilico Tbaren.lméd. + Podzólico Vermelh<rAmarelodistrófico Tbab. 

aren./méd. + Solonetz Solodizado Tb. aren./méd. pl. 
9 - Tbaren./méd. + Podzólico Vermelh<rAmarelo distrófico Tb ab. aren,l 

méd. + Areias Ouanzosas Hidromórficas distróficas pl. 
10-Tb pllnt. arenl~•y. + l<lltHita Hlchumó r lie<~ Uistrófica Tb méd,larg. + 

Podzol Hidromórfico aren. pl. 
t 1 - Tb pllnt. aren./arg. + Laterita Hidromórlica distrófica Tb méd./arg. + 

Areias Ouanwsas distróficas pl. 
12- Tb plfnt. aren./arg. e aren./méd, + Planossolo distrófico Tb aren./ 

méd. + Areias Ouanzosas distróficas pl. 
13-Tb plfnt. aren./arg. e aren.lméd. + Laterita Hidromórfica distrófica Tb 

ab. méd./arg. pl. 
14-Tb ptlnt. arenJméd, + Laterita Hidromórfica dis1rófica Tb méd. e arg . 

+ Podzol Hidromórfico aren. Pl . 

Planossolo eutrólico 

1-Ta méd.larg. + Glai Pouco Húmico eutrólico Ta ind. + Glei Hümico 
eutróficoTa ind pl. 

2- Ta aren.lméd. e méd.larg. + Vertissolo arg, pl , 
3- Ta aren. lméd. e méd./arg. + Solonetz Solodizado Ta aren.lméd. e 

aren.larg. pl . 
4- Ta eren.lméd. + Laterita Hidromórlica distrófica Tb ab. aren,larg e 

aren./méd. pl. 
5- Ta aren./méd. + Areias O_uanzosas distróficas pl. 
6 - Ta aren.lméd. + Areias Ouartzosas eutróficas pl. 
7 - Tb aren.larg. + Glei Pouco Húmico eutrófico Tb ind. pl , 
8- Tb aren./méd. e aren./arg. + Laterita Hidromórfica dislrófica Tb ab. 

aren./méd. + Solonetz Solodizado Tb aren./méd. pl. 

Planossolo eutrófico solódico 

1-Ta aren.larg + Solonell Solodizado Ta aren./arg. + Vertissolo soló-
dico arg. pl , 

2- Ta aren.lméd. e mé'd.larg. + Vertisso lo solódico arg, pt . 
3- Ta aren./méd. e méd.larg. + Sotonell Solodizado Ta aren ./mé'd. pl, 
4- Ta aren.lméd. e méd.larg. + Solonetz Solodizado Taaren.lméd. +La· 

terita Hidromórlica distrófica Ta ab. aren.lméd. e aren.larg. pl. 
5 - Ta aren.lméd. + Glei Pouco Húmico eutrófico Ta ind. + Solonetz 

Solodizado Ta aren.lméd. pl , 
6- Tapllnt .aren.lméd. + Laterila Hidromórlicadistrófica Ta méd.larg pl. 

0 Solonetz Solodizado 

1 - Ta aren.larg, + Venissolo solódico salino arg. + Pia nosso lo eutróf ico 
solódico Ta aren./arg. pl. 

2- Ta aren./méd. e méd.larg. + Late ri ta Hidromórf ica distrófica Ta méd./ 
arg. + Venissolo arg. pl. 

3 - Ta aren.lméd. e méd./arg. + Vertissolo arg. + Planossolo eutrólico 
solódico Ta aren./méd. e aren./arg, pl , 

0 Cambissolo distrófico 

- Tb arg. case. + Podzólico Vermelho-Amarelo distrólico Tb arg, case. 
sond. 

B Laterita Hidromórfica álica 

1 - Tb are.lmarg. + Laterita Hidromórf ica álica Tb cn. méd./arg. pl. 
2 - Tbarg. + Glei Hümoco distrólico Ta arg. + Hidromórlico Cinzentodis-

trófico Ta arg. pt. 
3- Tbarg. e méd. + Planossoloálico Tb méd. earg. +Areias Ouamosas 

Hidromórficas distróficas pl. 
4 - Tb arg. e (fléd. +Areias Ouartzosas Hidromórlicas il li cas + Glei Pou

co Húmico álico Tb ind. pl. 
5- Tb méd./arg, + Laterita Hidromórlica lllica Tb arg./marg, pl . 
6 - Tb médlarg. + Pia nosso lo álico Tb aren./méd. e aren./arg. + Areias 

Ouartzosas álicas pl. 
7- Tb aren./méd. e méd.larg. + Planossolo álico Tb pllnt. aren.larg. + 

Pia nosso lo álico Tb aren./a rg. e méd.larg. pl , 
8 - Tb méd. + Areias Ouanzosas Hidromórficas álicas + Podzólico Ver· 

melh<rAmarelo distróf ico Tb méd./méd. pl. 
9- Tb aren.lméd. + Planos solo álico Tb aren.lméd, e eren.larg, pl. 

10 - Tb ab. méd.larg. + Planos solo iilico Tb pllnt aren./arg. e aren./méd. ,,_ 
11 - Tb ab. méd.larg . + Planos solo lilico Tb pllnt. aren./arg. + Laterita Hi

dromórfica álica Tb eb. cn. méd.larg. pl. 

B Laterita H idromórfica distrófica 

1-Ta arg. + Glei Pouco Húmico eutróf1co Ta arg. pl. 
2- Ta arg. + Vertissolo arg. + Glei Pouco HUmico eutrófico Ta arg. pl. 
3 - Ta méd./arg. e arg / marg. + Solonelz Solodizado Ta méd.larg. +_Ver· 

ussolo arg. pl. 
4- Ta méd./arg. + Podzólico Vermelh<rAmarelo Eutrófico Ta méd./arg, 

+ Venissolo arg. pl. 
5 - Ta méd./arg. + Planossoloeutrófico Ta méd.larg. + Vertissolo arg pl. 
6- Tacn. méd.larg. + Vertissolo arg + Podzólico Verme lho-Amarelo Eu· 

trófico Ta arg. pl. 
7 - Tb méd, e arg. + Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico Tb méd. e 

arg. pl 
8-Tb méd.larg. + Planossolo distrófico Tb plfnt. aren.fméd. pl 
g- Tb méd.larg. + Planos solo eutrófico Tb aren.lméd. + Podzólico Ver

melh<rAmareto distrófico Tb pllnt . méd./arg. pl. 
10- Tb méd. + Podzol Hidromórfico aren. + Planossolo disllóf ico Tb 

aren./méd. pl. 
1 t - Tb ab. aren.larg. e méd.larg. + Solonetz Solodizado Tb aren.larg. + 

Podzol Hidromórlico aren. pl , 
12- Tb ab. méd.larg. + Podzólico Vermelh<rAmarelo distrófico Tb pllnt. 

arg. e méd. pl. 
13 - e li lico Tbab. aren.larg. + Planossolodistrólico e ãli co Tb aren./arg, + 

Podzólico Vermelh<rAmarelo dislró!ico Tb aren./méd. pl. 
14 - Tbab. aren.larg. e aren.lméd. + Planos solo eutrófico Tb aren./arg + 

Solonetz Solodizado Tb aren./arg. pl. 

E Laterita Hidromórfica eutrófica 

-Ta méd.larg. + Podzólico Vermelh<rAmarelo Eutrófico Tb méd.larg 
+ Solonetz Solodizado Tb aren.lméd. pl . 

EJ Laterita Hidromórfica eutrófica solódica 

-Ta ab. aren.lméd. e aren.larg. + Planossolo eutrólico solódico Ta 
aren.larg. pl. 

E Glei Pouco HUmico élico 

- Tb ind. + Pia nosso lo lilico Tb aren./arg. pl. 

E Glei Pouco HUmico distrófico 

1 - Tb ind. + Planossolo distrófico Tb aren.lméd. e aren./arg. pl , 
2- Tb ind. + Laterita Hidromórlica distrófica Tb méd.larg. pl. 
;) - rg ind, -t At-.i~~ Qv~ruqs~s HiQrQrnQrficas di~tt9fica~ pl . 

E Glei Pouco Húmico eutrófico 

1-Ta arg. + Planossolo eutrófico Ta méd./arg. pt 
2- Ta arg. + Are ias Ouartzosas Hidromórlicas dislróticas pl. 
3- Ta arg. + Pia nosso lo eutrófico solódioo Ta aren./arg. e aren./méd. + 

Laterita Hidromórfica distrólica Ta méd.larg. pl, 
4- Ta ind. +Aluvial eul rófico Ta ind. pl. 
5- Ta ind. + Glei Húmico eutrófico Ta ind. + Planossolo eutrófico Ta 

aren.lméd. e méd.larg. pl . 
6- Ta ind. + Venissolo arg. + Lateri1a Hidromórfica distrófica Ta arg. pl. 
7- Ta ind. + Venissolo arg. + Laterita Hidromórlica eutrófica solódica Ta 

méd.larg. pl. 
8- e distrólico Tb e Ta ind. + Areias Ouanzosas Hidromórficas distrófi· 

cas + Planossolo distrófico Tb aren.lméd. e aren.larg. pj 
9- Tb ind. + Areias Ouartzosas Hidromórl icas distróficas + Solonetz 

Solodizado Tb aren.lméd. pl. 

g Areias Quartozosas H idromórficas élicas 

1 - + Are~s Ouan.zosas élicas sond. 
2- +Areias Oua·nzosas !ilicas + Glei Pouco Húmico indisc. Tb ind. sond. 

~ Areias Quartwsas Hidromórficas distróficas 

1 - + Podzor Hidromórlico aren. + Glei Pouco Hümico distrófico Tb ind. ,,_ 
2- + Planossolo distrófico Tb eren./méd. + Solonetz Solodizado Tb 

aren./méd. pl . 

G Areias Ouartzosas álicas 

1 - + Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico méd. pl. e sond. 
2 - + Latossolo Verme lho-Amarelo dislrólico méd. + Latossolo Verme

lho-Escuro distrófico arg. e méd. pl . e sond. 
3- + Latossolo Vermelho-Escuro élico méd. sond. e pl . 
4- + Latossolo Vermelho-Amarelo álioo méd. + Latossolo Vermelh<r 

Escuro álico méd. pl. e sond. 
5-sond. 
6 - + Podzólico Vermelh<rAmarelo álico Tb aren./méd. sond. 
7- + Areias Ouartlosas Hidromórficas álicas sond. 
8- sond. + Solos Litó licos álicos aren, ond, 
9- + Latossolo Vermelho-Amarelo álico méd. + Latossoto Vermelh<r 

Escuro álico méd. sond. 
10- + Solos Litólicos álicos ind. + Podzólico Vermelho-Amarelo álico Tb 

aren.lméd. sond. e ond. 

G Areias Ouartzosas distróficas 

1 - + Podzol Hidromórlico aren. pl. 
2 - + Pianossok> distrólico Tb aren.lmé'd. pl . 

~ Solos A luviais eutróficos 

- Tb ind. + Glei Pouco HWmicoeutrófico Tbarg. + Laterita Hidromót
fica distrófica Tb arg, pl , 

Vertissolo 

1-arg. e marg. pl. 
2 - arg. + Planossolo eutrófioo solódtco Ta méd.larg. pl 
3 - arg. --1- Solonelz Solodizado Ta aren./méd, e méd.larg. pl. 
4 - arg. + Laterita Hidromórfica dlstrófica Ta méd.larg, pl , 
5 - arg. + Planossoloeutrófico Ta mé'd./arg. + Glei Pouco HUmico eutró

fico Tb arg. pl. 
6 - arg. + Hidromórlioo Cinzentoeutrófico Ta arg. + Solonetz Solodizado 

Ta aren.larg. pl. 
7- arg. + Planossolo eutrófico Ta méd./arg, + Solonetz Solodizado Ta 

aren.lméd. pl. 

Vertisso lo solódico 

- arg. pl. 

Rendzina 

- arg. e méd, ond. + Afloramentos Rochosos ond. + 8runizém A ver· 
malhado méd. e arg. pl , e sond. 

2 Solos Litólicos álicos 

1 - ind. lond. + Podzólico Vermelh<rAmare toál ico Tbaren,lméd. sond. e 
ond. + Areias Ouartzosas álicas sond. 

2- aren. ond. + Areias Ouanzosas álicas sond. 
3- md. case. ond. e lond. + Cambissolo álico Tb méd. ond. e fond . + 

Podzólico Vermelho-Amarelo álico Tb méd. ond. 
4 - méd. mcasc. + Podzólico Vermelh<rAmarelo álico Tb méd. mcasc 

ond. 
5 - méd. mcasc. fond , + Cambissolo distrólico Tb méd. case. ond. e 

fond . + Podzólico Verme lho-Amarelo distrófico Tb raso méd. case./ 
arg. case. e méd.larg. ond. 

~ Solos Litólicos distróficos 

1 -md, fond . + Podzólico Vermelho-Amarelo distrólioo Tb aren.lméd. 
ond. e fond . + Latossolo Vermelh<rAmarelo distrófico méd. sond. 

2- ind. lond. + Podzólico Vermelh<rAmarelo distrófico e álico Tb méd 
ond. e fond. -+ Aflo ramentos Rochosos esc. e mont. 

3- ond. mont. e fond +Afloramentos Rochosos esc, e mont. 
4- ind. esc. e lond. + Afloramentos Rochosos esc. + Podzólico Verme

lho-Amarelo distrólico Tb ind. ond. e sond. 
5 - ind. case. ond. e fond. + Podzólico Vermelh<rAmarelo distrófico Tb 

raso cn. arg. ond. 

8 Solos Litólicos eutróficos 

1 - ind. +Solos Litó licosdistróficos ind. ond. e fond , +Afloramentos Ro
chosos esc. 

2 -lnd. fond. e mont. + Podzólico Vennelh<rAmarelo Eutrófioo Tb arg. 
ond. e fond . + Al loramentos Rochosos esc. 

3 - A mod. e chem. ind. case. e n. case. + Podzólico Vermelh<rAmarelo 
Eutrófico Tb A mod. e chern. méd, casc./arg. case. e méd./arg. + 
Cambissolo eutrófico Tb A mod. e chern. méd. case. fond . e ond. 

4- ind. case. e 1'1 , case. fond . e ond. + Podzólico Vermelh<rAmarelo Eu
lrófico Tb méd.larg. case. e méd./arg. ond. e fond. + Afloramentos 
Rochosos esc. 

NOTAS 

1 - Figuram em primeiro lugar oas associacó&s os solos marS importantes sob o ponto 
de IIISta de extensão ou. r>0 ca•o de extensOes equwalentes, os componentes mars 
importan1es sob o ponto de vista de utilizaçáo ogrroota , Da mesma manetra os sim· 
bolos e as cores das assoctaÇ(>es foram conV1trn:ionados. sempre em fur>çBo do 
çompor.en1e que figurn em primeiro lugar 

2 - ~ usada o espectficaçAo eu1!'0fico ls.atur!!Ção de t>ases média e altal para distrngurr 
de dlsuófico lss1uraç;lo de bases Mixa) e alico lsa1umção com alumtnio ali<!). para 8 
mesma classe de solo 

3-Ouafldo nao especificada a fase de rete..., de um componeme ouma associação. 
significa que possui a mesma fas11 do componente posterior 

~ - Os solos com mudança textu"'t marcante, quando apresentam diferentes classes 
de l!'rxlu!ll entre os r.orizon1es super!icral e subsuper!icral. 1êm discrrminadas as 
texturas dos norizontes A e B sob a forma de fraçêo 

5-O solo dominante é idenlificado pelo slmbolo da ~ssod!!Ção. sendo representado 
nas unidades de mapeamento Sllmpre pelo 1raV10$ilo 1-1 

6- Quando omitido o tipo de horkome superficial. significa que é moderado 

ABREVIAÇOES E SIM80LOS 
ab. - abrúplico 

aren. -textura arenosa 
arg. - te~tura argilosa 

case. -cascalho ou casca lhente 
chern. - chernolémico 

cn. - concrecionário 
esc. - relevo escarpado 

f. - fase 
fond. - re levo forte ondulado 

ind. -textura indiscriminada 

indisc. -indiscriminados 
.marg. - te~1u ra muito arg ilosa 

Amostragem de Perfil 

Amostragem de Fertilidade 

mcasc. - muito cascalhenta 
méd. -textura média 
mod - moderado 

mont. - re l e~o montanhoso 
~ - -não 

ond. -relevo ondulado 
pl. - rele~o plano 

pllnt - pllntico 
sond. - relevo suave ondulado 

Ta - argola de atividade alta 
Tb - a rgíla de ativtdade 

bao~a 

+ ~solo subdomonante 

RADAM8RASIL 

PI!S ~M~RA.PA 

m RADAMBRASIL 

Mapa elaborado com base em interpre1<><;ilo de mosaicos sernicontrolados de trnagern 
de radar e tret>atho de campo pela Oi.,sao de Pedotogia IRADAMBAASILI, de maio de 
1978 a abril de 1981 

Apoio oGreo com """""~e nelicllp1eros, durante as opernções de oamf>O. realizado pela 
Força Aérea Brasileírn- FAB 

Planejamento cartográfico e conuo le da execução pe la Divisão de Pubhcaçao 
IRADAMSRASIU 

Cotaboraçào r&eebida . 
Orgao estaduai-CEPED/BA 
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PROJETO RADAMBRASIL 
Base geogrâfica orgamzada a par11r de folhas planimétncas, na escala 1:250.000, elabo
radas pela Drvisão de Cartografia do Projeto RAOAMBRASIL. medrante rnterpretação de 
mosarcos semicontmlados de rmagem de radar e trabalho de campo realizado no período 
de março a setembro de 1980 
Area fora dos limites territoriais do Brasil compilada da Folha SE 21. IBGE, 2.• edição. 1979 
Traçado da linha de fronterra em conformidade com os dados da Segunda Comrssão Bra
srlerra Demarcadora de Lrmrtes 
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Projeção Cônica Conforme de Lambert 
O topônimo com asterisco não foi recolhido durante os trabalhos de campo, sendo deter
mrnado pelas equrpes de levantamento por necess.dade de crtação em relatório 
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Mapa e!at.x>rado com base em onterpre1açOO de mosaicos semicorwolaelos de 1magem de racial e trabalho de 
campo peta D.v•SOO de Vegetaç11o (RADAMBRASIL) de agosto de 1978 a maiO de 1981 

Apooo aolreo com avoOes e hehcópleros. durame as oPerações ele campo. realolado Pela Força Aérea Brasi~ra _ FAB 

Plar"lejamento cartograf,co e controle da execuçOO pe!a [)..,s.kl de Publicação (RADAMBRASIL) 

Colaboração recebida 
Órgãos federa•s - Jarelom Botán•oo do Roo de Jane1r0 (IBDF)IMA. INPAI CNPq 
Ólgão estadual- CEPED/6A 
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Base geográfica organizada a partir de folhas planimétricas, na escala 1:250.000. e~bo
radas pela Divisao de Cartografia do Projeto RADAMBRASIL. mediante interpretaç~o de 
mosaicos semicontrolados de imagem de radar e trabalho de campo realizado no período 
de março a setembro de 1980 
Area fora dos limites territoriais do Brasil compilada da Folha SE. 21, IBGE, 2.• edição, 1979 
Traçado da linha de fronteira em conformidade com O!: r1.:~rlos da Segunda Comiss.!lo Bra
sileira Demarcadora de limites 
Projeção Cônica Conforme de Lambert 
O topônimo com asterisco não foi recolhido durante os trabalhos de campo, sendo deter
minado pelas equipes de levantamento por necessidade de Citação em relatório 
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CAPACIDADE DE USO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 

Este mapa delimita áreas homogêneas do ponto de vista da produção e 
produtividade agrlcolas. Conseqüentemente. em cada uma delas seus re
sultantes da interação clima-relevo-solo respondem de forma similar, 
quando submetidos á mesma tecnologia. Esta conceituação corresponde 
á UNIDADE DE CAPACIDADE. que é o nlvel hierárquico mais especificado 
sistema aplicado para a classificação da capacidade agrlcola da área abran
gida pela Folha 

No mapa. estas unidades são identificadas por um sim bolo composto de 
três digitas e duas letras. Os digitas correspondem aos diferentes graus 
de restrição do clima. do relevo e do solo e as letras ás caracterlsticas f lsi
co-qulmicas ou morfológicas mais restrrtivas de seu solo. entre as oito 
seguintes : 
sais sohiveis ................................. s soma de bases trocáveis ....... ..... b 
drenagem ....... ... ........................... d profundidade efetiva ....... ...p 
estrutura e textura do hor. B ........ e textura e estrutura do hor. A .... t 
capacidade de troca de cátions .... c matéria orgânica ..... .. ..... m 

Simbolo de identificação cartográfrca: 

clima relevo solo 
' 2Jõb 43 cb_Caracterlsticas pedológicas 

O conjunto das unidades homogêneas. no grau e tipo geral de condicio
nantes dominantes e subdominantes. forma a StRIE DE CAPACIDADE, 
que constitui o segundo nlvel hierárquico do sis tema. Todas suas unidades 
têm. conseqüentemente. a mesma influência sobre a produção agrlcola 
embora que, para atingir igual produtividade. sejam necessárias tecnolo
gias diferenciadas 

No slmbolo de identi ficação cartográfica as séries estão identiffcadas 
pelo conjunto dos digitas. Cartograficamente estão também representa
das pela cor resultante da combinação dos matizes que representam os 
diferentes graus de restrição dos condicionantes clima-relevo-solo. 
conforme a seqüência ao lado 

No slmbolo de identi ficação cartográfica as subclasses são identificadas 
pela posição que ocupa o digito de maior valor, também destacado em 
grifo 

Finalmente. o conjunto das subclasses que apresentam o mesmo grau 
de restrição no condic ionante dominante. independente da natureza do 

CLIMA RELEVO SOLO 
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""' o 

·:)_ """ ""' 
~ 500 050 005 

"' w 
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~ 600 ... 006 

"' ~ ;/; 700 007 

"' 
mesmo. constitui a CLASSE DE CAPACIDADE Este nivel de abstração in
clui . assim. componentes heterogêneos no que diz respeito ás outras 
caracter lsticas. Conseqüentemente. as conclusões nele aparadas só são 
aceitáveis em um planejamento generalizado 

O conjunto das séries homogêneas. no grau e tipo geral de condicionan
tes dominantes. constitui a SUBCLASSE OE CAPACIDADE . Seus compo
nentes apresentam diferenças no que diz respeito aos condicionantes sub
domir'l8ntes e, por isto. as recomendações baseadas neste nlvelde abstra· 
ção devem ficar restritas ao planejamento não operacional 

No sim bolo de rden tificaçáo cartográf iCa a classe é rdentif icada pelo valor 
do maior dlgrto, destacado em grifo. rndependente de sua posição 
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ÁREA DO MAPA- 193 960 km2 

Mapa elaborado com oase nas Interpretações de 1m agem de radar. dados das demars Drvrsões deste Pro-
1eto e trabalho de campo pela DIVIsão de Uso Potencral da Terra IRADAMBRASILI, de feverer ro de 1980 
a rulho de 1981 

Aparo aéreo com av1ões e helicópteros, durante as operações de campo, realizado pela Força Aérea Bra
SIIerra - FAB 

Planejamento cartográfrco e controle da execução pela DIVIsãO de Publrcação (RADAMBRASIU 

Colaboracao recebrda: 
Órgão estadual - CEPEOIBA 
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Base geográfica organizada a partir do !olho!: plonim6tricoG. no cxolo 1:250.000. clobo 
radas pela Divisao de Cartografia do Projeto RADAMBRASIL, mediante interpretação de 
mosaicos semicontrolados de imagem de radar e trabalho de campo realizado no periodo 
de março a setembro de 1980 
Area fora dos limites territoriais do Brasil compilada da Folha SE. 21, IBGE, 2.• edição, 1979 
Traçado da linha de fronteira em conformidade com os dados da Segunda Comissão Bra
sileira Oemarcadora de Limites 
Projeção Cônica Conforme de Lambert 
O topônimo com asterisco não foi recolhido durante os trabalhos de campo, sendo deter
minado pelas equipes de levantamento por necessidade de citacão em relatório 
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FORMAS ESTRUTURAIS 

St -Superfície estrutural tabular. Superfic1e aplanada de topo 
parcial ou tota lmente coincidente com a estrutura geoló
gica. limitada por escarpas e retrabalhada por processos 
de pedíplanaçilo 

Spt- Patamar estrutural. Relevo escalonado. comporlando degraus 
topográficos. resultantes de erosao d1ferenc1al 

FORMAS EROSIVAS 

Ep -Superfície ped1planada Superfícoe de aplanamento elaborada 
por processo de ped1planaçilo. cortando litolog1as cambna
nas do Grupo Alto Paragua•. Corumbá e devon1anas da 
Formaçilo Furnas 

Epd- Ped1mentos. Forma de relevo efetuada por recuo de ver
tentes. resultando encosta de declive fraco. hgando do1s 
planos altimétricos d1ferentes geralfT)ente retrabalhada por 
drenagem de 1ª ordem. em entalhe 1nc1ptente 

EPt - Pediplano 1numado. Superfície de aplanamento elaborada por 
processos d8 ped1planação 8 posteriormente recoberta 
por sedimentos quaternános 

Et -SuperfÍCie eros1va labular . Relevo residual. de topo aplanado 
provavelmente testemunho de superficie aplanada. geral
m!ln!!l l!mi1ª11º pm !:lli'dªrPªli erosivas 

Egi- tnsefberg. Grupamento. Relevo residual. grupado pa ra eleito 
de mapeamento. resultante da atuação de processos de 
pedtplanaçllo. ocorrendo •solado ne super tK: te de aplana
menta conservada ou no pediplano inumado 

FORMAS DE DISSECAÇÃO 

a- Formas aguçadas. Relevo de topo continuo e aguçado. com 
diferentes ordens de grandeza e aprofundamemo de dre
nagem. separado geralmente por vales em "V .. 

c- Formas convexas. Relevo de to~ convexo. com diferentes 
ordens de grandeza e de aprofundamento de drenagem . 
separado por vales de fundo plano 

t- Formas tabulares. Relevo de topo plano. com diletantes or
dens de grandeza e aprofundamento de drenagem. sepa
rado por vales de fundo plano 

iNDICES DE DISSECAÇÃO 

Ordem de grandeza das formas de dissecação. A dimensão 
das formas lo1 agrupada em cinco classes. designadas . por 
metros e representadas pelo 1~ digito no quadro aba1xo 

Intensidade de aprofundamento da drenagem. Foi separada 
em cinco classes. qualificadas e representadas pelo 2~ 
dfgito no quadro abaixo 

~250m 

MUITO FRACA " 
FRACA " 

MEDIANA 03 

CORlE " 
MUnO FORTE " 

ORDEM DE GRANDEZA DAS 
FORMAS DE DISSECAÇÀO 

>250m >750m > 1750m 
$750m o;;l750m ~3750m 

" 30 " 
" " .. 
23 " " 
" " .. 
" 35 " 

>3750~, 1 ,-;; 127501l1 

50 

11 

11 

" 
" 

FORMAS DE ACUMULAÇÃO 

Aa• - Áreas de acumulação inundáveis. Áreas planas com caber
tura arenosa. petiód1ca ou permanentemente alagadas. 
precariamente incorporadas à rede de drenagem e elas -
sificadas segundo o grau de umidade em três catego
rias: Aa11 -pouco úmido: Aao2- úmido: Aa.:l- muito úmido 

Ap! - Planic1e fluv1al. Área plana r8sultante de acumulaçl!o fluvial . 
periodicamenle alagada 

A~l - Planicte lacustre. Area plana resultante de acumulaçllo la
custre. penodicamente alagada 

Apft - Planicte fluviOiacustre. Área plana resultante da combinaçllo 
de processos de acumulações lluv1a1S e lacustre. geral
mente comportando canaiS anastomosados 

Ali -Terraço fluvial acumulatiVO. Patamar esculpido pelo rio. com 
declive fraco voltado para o leito fluv1al. com cobertura 
a!uvtal 

Apt! - Planície e tetraço fluviais. Área plana resultante da acumu
lação fluvial. su)eita a inundações periódicas. unida sem 
ruptura de decltve a patamar maos elevado 

SIM BOLOS 

• 
Morro residual: pontão 

• 
M orro r8sidual: 1nsolborg 

.- ·-. ·_ ,_,..) 
Borda de ant1clinal escavada 

,.- ·---. _ __ ,_.! 

Borda de s1nchnal suspensa 

Escarpa de falha. 
ac1ma d8 100m 

Escarpa de falha. 
abatxo de 100m 

Escarpa estrutural. 
ac1ma de 100m 

Escarpa estrutural. 
abai~o de 100m 

Escarpa erosiva. 
acima de 100m 

Escarpa erosiva. 
abaixo de 100m 

Frente(frontl de cuesta. 
ac:1ma de 100 m 

Frente de cuesta. 
abai~o de 100m 

Frente de cues ta dissmulada. 
abatxo de 100m 

Cnsta assimétrica (hogback). 
ac1ma de 100 m 

Crista assimétnca. 
aba1xo de 100m 

Cnsta. ac1ma de 100m 

Cnsta. aba1xo de 100m 

Ressalto tooográlico 

Dique e cordilo fluv1al. 
subatuais 

Limite d8 forma de relevo 
aproximado quando trace1ado 

= 
Caimento topográfico 

Mapa elaborado com base em 1nterpretaçilo de mosaicos se
micontrolados de 1magem de radar e trabalho de campo pela 
!)visão de Geomorfologia (RADAMBRASIL). de janeiro de 1978 
a março de 1981 

Planejamento cartográfico e controle da e~ecução pela Divisao 
de Publicaçilo (RAOAMBRASIL) 

Colaboração receb1da: 
órgao estadual - CEPEO/BA 
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