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OUTROS PRODUTOS DO AEROLEVANTAMENTO 

1 - Imagem de radar* 

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

2 - Perfil altimétrico• 

Ao longo de cada linha de vOa, foram registrados graficamente per
fis espaçados de cerca de 27 km, em escala horizontal aproximada, 
sendo uma parte deles em 1:400.000 e outra em 1:250 000. 

3 - Aerofotografias em infravermelho 

a) coloridas, na escala aproximada de 1:130.000, com recobrimen
to longitudinal e lateral de 60% e 10% respectivamente, discrimi
nadas em fotoíndice, na escala 1: 500.000* 
b) em preto e branco, na escala aproximada de 1:75 000, tomada 
simultaneamente com a foto colorida. 

4 - Aerofotografias multiespectrais 
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 - Vídeo tape 

Tapes, na escala aproximada de 1:23 000, imageados ortogonal
mente ao longo das linhas de vOa do aerolevantamento 
A utilização dos produtos relativos aos itens 3, 4 e 5 oferece restri
ções quando da presença de. nuvens ou nevoeiro. 

SEDE 

6 - Mosaicos semicontrolados de radar• 

a) mosaicos na escala 1:250 000 com amplitude de 1 o de latitude 
por 1 o 30' de longitude, compilados no Sistema de Projeção UTM 

b) mosaicos na escala 1:1.000 000 com amplitude de 4 o de latitu
de por 6 o de longitude, organizados com base na redução dos mo
saicos na escala 1 :250.000. 

7 - Carta planimétrica 

27 5 folhas de 1 o de latitude por 1 o 30' de longitude, impressas na 
escala 1:250.000, no Sistema de Projeção UTM 

8 - Carta-imagem de radar 

102 folhas de 1 o 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 Sis
tema de Projeção UTM. 
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PREFÁCIO 

O Projeto RADAMBRASIL, no desempenho de sua missão de mapear de forma integra
da os recursos naturais existentes no território nacional, dá por concluída mais uma eta
pa correspondente à área que na Carta Internacional ao milionésimo está localizada en
tre os paralelos 20" e 24"S e meridianos 54"00' e 58"10'WGr. 

Trata-se da Folha SF 21 Campo Grande, que abrange terras do Estado de Mato 
Grosso do Sul e uma ínfima parcela do Estado do Paraná, perfazendo uma superfície de 
131 .980 km2. 

Geograficamente, está situada na região de fronteiras com a Bolívia e o Paraguai e 
seu clima é de transição entre o tropical do Centro-Oeste e o subtropical sem período 
seco do Sul do País. 

Os rios que correm nesta área pertencem às Bacias do Paraguai e do Paraná, sendo o 
rio Paraguai o mais importante. 

A área posiciona-se no limite meridional da Plataforma Amazônica, compreendendo 
ainda duas outras unidades geotectônicas, Cinturão Metamórfico Paraguai-Cuiabá e 
Bacia do Paraná, além das Coberturas Cenozóicas das Formações Xaraiés, Pantanal e 
depósitos detríticos atuais A Plataforma Amazônica é constituída por rochas polimeta
mórficas pertencentes ao Complexo Rio Apa, vulcânicas ácidas do Grupo Amoguijá e in
trusivas ácidas da Suíte Intrusiva Alumiador, datadas do Pré-Cambriano Médio a Supe
rior. O Cinturão Metamórfico Paraguai-Cuiabá é representado por unidades litoestrati
gráficas do Pré-Cambriano Superior. A Bacia do Paraná é formada por f!edimentos 
paleozóico-mesozóicos. As estruturas comportam lineamentos, falhas normais e inver
sas e dobramentos também inversos, estes caracterizando principalmente a unidade 
Cinturão Metamórfico Paraguai-Cuiabá, embora movimentos tafrogênicos sejam mais 
assinalados na Bacia do Paraná. Na economia mineral, os Grupos Cuiabá e Corumbá 
apresentam jazidas de calcários, dolomitos e mármores, sendo que o primeiro possui di
versos indícios de mineralizações para cobre, chumbo, zinco, ouro, urânio e grafite. O 
Grupo Corumbá é ainda portador de fosfatos, enquanto o Complexo Rio Apa apresenta 
ocorrências de cobre. Nos sedimentos da bacia foram verificados manganês, ligado à 
Formação Aquidauana, e diamante nas aluviões atuais, havendo possibilidades nos pa
leopláceres das Formações Furnas e Bauru. 

Geomorfologicamente compreende os Planaltos da Bodoquena, de Maracaju
Campo Grande, a Planície do Rio Paraná, a Depressão do Rio Paraguai e as Planícies e 
Pantanais Mato-Grossenses 

A pedologia revelou variados tipos de solos, com paarões ae elevada fertilidade, o 
que assegura boa potencialidade para o desenvolvimento da agricultura. No Planalto de 
Maracaju-Campo Grande e na Depressão do Rio Paraguai ocorrem Latossolo Roxo áli
co, distrófico e eutrófico, Latossolo Vermelho-Escuro álico, Areias Ouartzosas álicas, 
Podzólico Vermelho-Amarelo álico, distrófico e eutrófico e Solos Litólicos eutróficos, 
álicos e distróficos. Ainda na Depressão do Rio Paraguai encontra-se Terra Roxa Estru
turada eutrófica. No Planalto da Bodoquena, devem-se mencionar a Terra Roxa Estrutu
rada Similar eutrófica latossólica em relevo aplanado e Brunizém Avermelhado. Os solos 
hidromórficos ocorrem com maior freqüência nas Planícies e Pantanais Mato-Grossen
ses e Planície do Rio Paraná. Solonetz Solodizado, Laterita Hidromórfica, Glei Pouco Hú
mico e Areias Ouartzosas Hidromórficas são os mais encontrados. 

A diversificação climato-edáfica motivou a definição fitofisionôrnica de áreas de Sa
vana (Cerrado), Savana Estépica (Vegetação Chaquenha) e Florestas Estacionais Semi
decidual e Decidual, além de áreas das Formações Pioneiras e outras de Tensão Ecológi
ca A ação do homem tem alterado as características naturais desses padrões vegeta
cionais para dar lugar aos empreendimentos agropastoris que já cobrem grandes exten· 
sões, não obstante a pequena densidade demográfica que não atinge ainda 4 habitan
tes por km2. A Savana (Cerrado) é a formação que ocupa maior percentual da área total 
e que se encontra mais preservada devido às características do solo. 

Atualmente acha-se colonizada principalmente por contingentes demográficos 
oriundos do Sul do País. Nas áreas mais elevadas, garantidas por maior facilidade de 
acesso e devido também à presença de solos férteis concentra-se a população 
dedicando-se às atividades do setor agrícola e agropecuário. Neste caso acham-se as 
cidades de Campo Grande. Dourados. Ponta Porã. Maracaju, Naviraí, Amambaí e Boni
to. Nas partes baixas predomina a pecuária extensiva, praticada em Aquidauana, Miran-
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da e Porto Murtinho. Várias cidades originaram-se de colônias agrfcolas implantadas pe
lo INCRA. Entre outras estão Deodápolis, Glória de Dourados, Fátima do Sul, lguatemi, 
Mundo Novo. Eldorado e Sete Quedas. 

Helion França Moreira 
Superintendente Técnico e Operacional 



FOREWORD 

In accomplishing its task of mapping in an integrated form the natural resources which oc
cur in national territory, Projeto RADAMBRASIL concludes another stage, corresponding 
to the SF. 21 Campo Grande Sheet of the international map at the 1 : 1 million scale This 
atea is situated in the region of the frontiers with Bolívia and Paraguay, comprising 
131 ,980km2 withintheStateofMatoGrossodoSul anda little portion oftheParaná State 
and bounded by the latitudes 20 o and 24 o and the longitudes 54 o 00' and 58 ° 1 O'WGr 

The clima te of the areais transitional between the tropical climate of the Central West 
Region and the subtropical climate without a dry season of southern Brazil The rivers be
long tothe Paraguay and Paraná Basins, with the Paraguay river being the most important 

The areais geologically located at the southern boundary of the Amazonian Platform, 
which is formed by polymetamorphic rocks belonging to the Rio Apa Complex, acid volca
nics of the Amoguijá Group and acid intrusivas of the Alumiador Intrusiva Suíte. Two other 
geotectonic units are comprised by the Paraguay- Cuiabá Metamorphic Belt, represented 
by lithostratigraphic units of the Upper Precambrian, and the Paraná Basin of Paleozoic
Mesozoic sediments. Cenozoic covers are formed by the Xariaés and Pantanal Formations 
and recent detritic deposits. Structural features include lineaments, normal and reverse 
faults, and folding, locally inverted and mainly characterizing the Paraguay- Cuiabá Me
tamorphic Belt, while taphrogenic movements are most evident in the Paraná Basin. 
Among the economic mineral resources, the Cuiabá and Corumbá Groups presentlimesto
ne, dolomite and marble deposits,with the first unit showing various indications of copper, 
lead, zinc, gold, uranium and graphite mineralization, and the second including phosphate 
concentrations The Rio Apa Complex has copper occurrences, while manganese was lo
cated in the sediments ofthe Aquidauana Formation. Diamond occurrences are locally pre
sent in recent alluvium, with possibilities also in the paleoplacers of the Furnas and Bauru 
Formations 

The geomorphological units of the area include the Bodoquena and Maraca
ju-Campo Grande Plateaux (Planaltos da Bodoquena e de Maracaju-Campo Grande), 
the Paraná River Plain (Pianfcie do Rio Paraná), the Paraguay River Depression (Depres
são do Rio Paraguai), and the Mato Grosso Plains and Marshes (Pianfcies e Pantanais 
Mato-Grossenses). 

The pedological study revealed a variety of soil types, with high fertility characteris
tics guaranteeing a good potential for agricultura! development Eutrophic, dystrophic 
and allic Purple Latosol, allic Dark Red Latosol, allic Quartzose Sands, eutrophic, dystro
phic and allic Red-Yellow Podzolic Soil, and eutrophic, dystrophic and allic Lithosols oc
cur on the Maracaju-Campo Grande Plateau and in the Paraguay River Depression, 
with the latter area also containing eutrophic Structured Terra Rossa. On the Bodoque
na Plateau, Latosolic Eutrophic Similar Structured Terra Rossa in flat relief and Reddish 
Brunizem (Prairie Soil) should be mentioned. The hydromorphic soils occur most fre
quently in the Mato Grosso Plains and Marshes and the Paraná River Pia in, with Solodi
zed Solonetz, Hydromorphic Laterite, Slightly Humic Gley and Hydromorphic Quartzose 
Sands as the most common types. 

The climato-edaphic variation served as a basis for the definition of vegetation 
areas, including Savanna (Cerrado), Steppe-Savanna (Chaco vegetation), Deciduous 
and Semi-deciduous Seasonal Forests, as well as Pioneer Formation and Ecological 
Stress areas. Human activity has altered the natural characteristics of these vegetation 
patterns to make wav for farming projects which alreadv cover large areas, despi te the 
low population density which is still less than 4 inhabitants per km2.The Savanna 
(Cerrado) formation occupies the highest proportion of the total area and is the best pre
served due to its soil characteristics. 

The area is currently being colonized mainly by population groups coming from the 
south of the country. The population involved in agricultura! and cattle raising activities 
is concentrated in the higher area due to greater ease of access and also the presence 
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of fertile soils. These areas include the towns of Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, 
Maracaju, Naviraí, Amambaí and Bonito Extensiva cattle raising predominates in the lo
wer areas, which include the towns of Aquidauana, Miranda and Porto Murtinho. Va
rious towns originated from agricultura I colonies implanted by INCRA, for example Deo
dápolis, Glória de Dourados, Fátima do Sul, lguatemi, Mundo Novo, Eldorado and Sete 
Quedas. 

Helion França Moreira 
Superintendente Técnico e Operacional 
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NOTA EXPLICATIVA 

Na parte oriental da Folha SF. 21 Campo Grande os litotipos representativos da Forma
ção Bauru ocorrem extensivamente de norte a sul, no limite coma Folha SF.22 Parana
panema. A unidade em questão foi no oeste do Estado de São Paulo elevada à categoria 
de grupo por Soares et alii ( 1980) e dividida da base para o topo em Formações Caiuá, 
Santo Anastácio, Adamantina e Marflia. Na impossibilidade do total reconhecimento do 
novo Grupo Bauru, preferiu-se adotar a terminologia antiga. Entretanto, é provável que 
no mapeamento da Folha SF.22 Paranapanema se consiga individualizar as quatro for
mações acima citadas 

Perlodo de elaboração do relatório - maio a dezembro de 1981 



RESUMO 

O mapeamento geológico na escala 1: 1 .000.000 da Folha SF .21 
Campo Grande do corte cartográfico internacional é apresentado 
neste volume. Foi elaborado com base na interpretação de imagens 
de radar na escala 1.250.000, pesquisa bibliográfica, trabalhos de 
campo e de laboratório. Compreendida entre os paralelos 20 o e 
24°S e os meridianos 54° e 60°WGr., a área ocupa, em território 
brasileiro, 131 .980 km2, situada no Estado de Mato Grosso do Sul. 
Foram caracterizadas nove unidades estratigráficas do Pré
Cambriano: Complexo Rio Apa, Grupo Amoguijá, Suite Intrusiva 
Alumiador, Grupo Cuiabá, Formações Puga, Cerradinho e Bocaina, 
do Grupo Corumbá, Formação Urucum, do Grupo Jacadigo, e o Ga
bro Morro do Triunfo, este sem posicionamento estratigráfico defi
nido na coluna geológica. Do Fanerozóico, caracterizaram-se onze 
unidades estratigráficas: Granito Taboco, Formação Furnas, do 
Grupo Paraná, Formação Aquidauana, Alcalinas Fecho dos Morros, 

Formações Botucatu e Serra Geral, do Grupo São Bento, Formação 
Bauru, Formação Xaraiés, Depósitos Detriticos, Formação Pantanal 
e Aluviões Atuais. Sobre cada unidade estratigráfica é feito um es
tudo no que se refere a nomenclatura, distribuição geográfica, posi
ção estratigráfica, conteúdo litológico, geocronologia e gênese, 
analisando as questões duvidosas e propondo resoluções para algu
mas. Para melhor visualização, três unidades geotectOnicas princi
pais foram consideradas na área: Plataforma (Craton) Amazônica, 
Cinturão Metamórfico Paraguai-Cuiabá e Bacia do Paraná, onde se 
desenvolveram estruturas regionais, sendo aqui descritas as princi
pais. A história geológica da área acha-se esquematizada. Um le
vantamento das ocorrências minerais e as potencialidades metalo
genéticas são apresentados, bem como é feita uma avaliação dos 
resultados do trabalho, apresentando recomendações para estudos 
complementares. 
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ABSTRACT 

Geological mapping at 1.1,000,000 scale of the SF.21 Campo 
Grande Sheet of the international cartographic system is presented 
in this volume, based on the interpretation of radar imagery at 
1 250,000 scale, bibliographic surveys, field and laboratory work. 
The areais bounded by de. latitudes of 20° and 24°S, and the lon
gitudes of 54 o and 60 o WGr., and includes 131 ,980 km2 of Brazi
lian Territory, within the State of Mato Grosso do Sul Nine Precam
brian stratigraphic units were characterized: Rio Apa Complex; 
Amoguijá Group; Alumiador lntrusive Suite; Cuiabá Group; Puga, 
Cerradinho and Bocaina Formations (Corumbá Group); Urucum For
mation (Jacadigo Group); and Morro do Triunfo Gabbro, with an un
defined position in the stratigraphic column Eleven stratigraphic 
units were described in the Phanerozoic: Tabaco Granite; Furnas 
Formation (Paraná Group); Aquidauana Formation; Fecho dos Mor-
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ros Alkalines; Botucatu and Serra Geral Formations (São Bento 
Group); Bauru Formation; Xaraiés Formation; Detritic Deposits; 
Pantanal Formation and Recent Alluvium Each of the stratigraphic 
units was studied with reference to nomenclature, geographic dis
tribution, stratigraphic position, lithological content, geochronology 
and genesis, with an analysis of the doubtful aspects and proposed 
resolutions for some of them Three principal geotectonic units we
re considered in this area: the Amazonian Platform (Craton), the 
Paraguay-Cuiabá Metamorphic Belt and the Paraná Basin, and the 
main regional structures developed in these units were described 
The geological history of the area was outlined, anda survey of the 
mineral occurrences and metallogenetic possibilities was presen
ted Finally, evaluation of the results of the work was followed by 
recommendations for complementary studies 



1 1 - INTRODUÇÃO 

Os paralelos 20 o e 24 o de latitude sul e os meridianos 54 o e 60 o 

de longitude oeste de Greenwich são os limites da Folha SF 21 
Campo Grande, do corte cartográfico internacional, que encerra tra
tos do Brasil e da República do Paraguai. A parte brasileira, que 
compreende pouco mais que a metade da Folha, faz parte da região 
Centro-Oeste do Brasil e pertence ao Estado do Mato Grosso do Sul, 
havendo no extremo sudeste desta Folha estreita faixa pertencente 
ao Estado do Paraná Todas as referências a esta Folha, durante o 
desenvolvimento deste trabalho, dizem respeito à parte brasileira 
que perfaz um total de 131 980 km 2 e cujos resultados do mapea
mento geológico são aqui apresentados 

A drenagem principal está representada pelo rio Paraguai, no li
mite oeste da Folha, que apresenta um sentido geral para sul e serve 
de fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Seu curso é retillneo com 
trechos sinuosos. Possui como principal afluente, pela margem es
querda, o rio Apa que tem um sentido grosseiramente para oeste e 
serve também de fronteira entre os palses acima citados. Os outros 
afluentes do rio Paraguai, pela mesma margem, são os rios Amogui
já, Tarumã, Tererê, Branco, Aquidabã e Niutaca. Os afluentes mais 
importantes do rio Apa, pela margem direita, são os rios Perdido, 
Caracol e Piripucu. Na parte norte da Folha ocorre o no Miranda, 
com sentido grosseiramente para norte-noroeste, indo desaguar no 
rio Paraguai pela margem esquerda, já na Folha SE. 21 Corumbá. 
Seus afluentes principais na Folha SF 21 Campo Grande são, pela 
margem direita, os rios Santo Antônio e Nioaque, e pela margem es
querda os rios da Prata, Formoso, Chapena e Salobra Também na 
parte norte da Folha, tem-se o rio Aquidauana, com um sentido 
grosseiramente para sudoeste, infletindo para noroeste, indo desa
guar no rio Miranda, pela margem direita, na Folha SE 21 Corumbá 
Seus principais afluentes na Folha em estudo ocorrem pela margem 
esquerda e são os rios Dois Irmãos e Taquaruçu 

Fazendo parte da bacia hidrográfica do rio Paraná, que se apre
senta em pequeno trecho no canto sudeste da Folha, têm-se a nor
deste da área os rios do Cervo e das Botas, que deságuam pela mar
gem direita no rio Pardo, na Folha SF.22 Paranapanema. Na parte 
leste da área ocorrem os rios Anhandul, Vacaria, Brilhante, Doura
dos, Amambal e lguatemi. 

A densidade demográfica da área é baixa, destacando-se como 
os maiores núcleos populacionais as cidades de Campo Grande, ca
pital do Estado do Mato Grosso do Sul, Dourados, Aquidauana, Jar
dim, Guia Lopes da Laguna, Ponta Porã, Bonito, Bela Vista, Maraca
ju, Rio Brilhante, Sidrolãndia, Porto Murtinho e Caracol. 

O relevo da região é muito diversificado, encontrando-se gran
des planaltos de morfoestruturas complexas, circundados por ex
tensas depressões. Foram individualizadas cinco unidades geomor
fológicas: o Planalto da Bodoquena, o Planalto de Mara
caju-Campo Grande, a Depressão do Rio Paraguai, as Planícies e 
Pantanais Mato-Grossenses e a Planície do Rio Paraná 

Os solos de maior ocorrência estão representados pelo Latosso
lo Roxo álico e distrófico, Latossolo Vermelho-Escuro álico e Solo
netz solodizado, dominando, ainda, solos com condições favoráveis 
à utilização agrlcola. 

A Folha SF 21 Campo Grande apresenta considerável variação 
florística, possivelmente influenciada pela vegetação das bacias do 
Paraguai, do Paraná e do Amazonas Caracteriza-se por quatro re
giões fitoecológicas distintas: Savana, Savana Estépica, Floresta 
Estacionai Semidecidual e Floresta Estacionai Decidual; três Áreas 
de Tensão Ecológica e mais Áreas das Formações Pioneiras e Antró
picas 

1 1 1 - Objetivos do trabalho 

O Projeto RADAMBRASIL tem como meta avaliar os recursos natu
rais do Brasil a curto prazo, sendo um dos objetivos o mapeamento 
geológico ao milionésimo, contribuindo desta maneira para o surgi
mento de trabalhos futuros em escala maior, bem como proporcio
nando maiores informações para os interessados em pesquisa mine
ral. 

1.1.2 - Método de trabalho 

Tendo como documentação fundamental as imagens de radar na 
escala 1:250 000, inestimáveis no trabalho de campo e escritório, 

a metodologia seguida até a apresentação deste trabalho constou 
do seguinte: 
- pesquisas bibliográficas em trabalhos com informações referen
tes à área e adjacências; 
- interpretação preliminar utilizando-se mosaicos semicontrolados 
de imagem de radar na escala 1:250.000, fotografias aéreas na es
cala 1:45.000 e imagens de satélite ERTS na escala 1 :500.000; 
- confecção do mapa preliminar na escala 1 :250.000 com redu
ções para a escala 1: 1.000.000; 
- trabalhos de campo utilizando-se transporte rodoviário; 
- elaboração dos relat<:~rios de viagem e plotagem das estações 
geológicas em offsets com a escala 1:250 000, após cada opera
ção de campo. Estes dados são utilizados quando da feitura do ma
pa e do relatório final; 
- estudos petrográficos, geocronológicos, paleontológicos e qui
micos em amostras pré-selecionadas; 
- interpretação final na escala 1 :250.000 com posterior redução 
para a escala 1:1 .000.000; e 
- compilação da interpretação final sobre a base cartográfica ela
borada pela equipe de cartografia do Projeto RADAMBRASIL e ela
boração do relatório final. 

1.2 - ESTRATIGRAFIA 

A Folha SF 21 Campo Grande situa-se na parte meridional da Plata
forma Amazônica, de Suszczynski ( 1969). Ferreira ( 1969) e Mon
talvão & Bezerra ( 1 980), cujo limite leste se dá com os cinturões 
metamórficos Tocantins,-Araguaia (Silva et alii. 19741 e 
Paraguai-Cuiabá (Montalvão & Bezerra, 1980) ou Geossincllneo 
Paraguai-Araguaia, de Almeida (1967), que tem sua porçãÓ sul 
nos domínios desta Folha 

Com os dados de campo somados à interpretação de imagens de 
radar, tendo suporte nos estudos geocronológicos e petrográficos, 
bem como nas análises estrutural e tectônica, foi possível a elabora
ção da Coluna Geológica da Folha SF 21 Campo Grande (Fig 1 1) 

Na parte centro-ocidental da Folha ocorrem as rochas pré
cambrianas que se distribuem grosseiramente numa faixa NE-SO, 
adentrando para a Folha SE.21 Corumbá, a norte, e para a Repúbli
ca do Paraguai, a sul. São representadas pelo Complexo Rio Apa, 
Grupo Amoguijá, Sulte Intrusiva Alumiador, Grupo Cuiabá, Forma
ções Puga, Cerradinho e Bocaína, do Grupo Corumbá, e pela Forma
ção Urucum, do Grupo Jacadigo. 

Na parte oriental da Folha, ocorrem as rochas fanerozóicas da 
Bacia do Paraná que apresenta continuidade flsica a norte para Fo
lha SE.21 Corumbá, a leste para a Folha SF.22 Paranapanema e a 
sul para a República do Paraguai. A Bacia do Paraná faz-se represen
tar pela Formação Furna~ do Grupo Paraná, Formação Aquidauana, 
Formações Serra Geral e Botucatu, do Grupo São Bento; e Forma
ção Bauru 

Na porção ocidental da Folha ocorrem os sedimentos quaterná
rios da Formação Pantanal, relacionada ao pantanal do rio Paraguai, 
havendo junto a este rio, na metade inferior da Folha, representan
tes de rochas triássicas pertencentes à unidade estratigráfica Alca
linas Fecho dos Morros, as quais se prolongam para o Paraguai. 

Com área de exposição bem reduzida, na parte N-NE da Folha, 
ocorrem rochas cambroordovicianas denominadas de Granito Tabo
co; adentra para a Folha SE. 21 Corumbá, a norte, onde tem maior 
expressão areal. 

Sem um posicionamento definido na Coluna Geológica, a unida
de estratigráfica Gabro Morro do Triunfo, que ocorre no local homô
nimo, apresenta-se circundada pelos sedimentos quaternários do 
pantanal do rio Paraguai, na parte ocidental da Folha. 

Na parte nordeste da Folha ocorrem os Depósitos Detrltir.os de 
sedimentos quaternários com continuidade flsica para a Folha 
SE.21 Corumbá a norte. Relacionada às rochas carbonatadas da 
serra da Bodoquena ocorre a Formação Xaraíés constitulda por sedi
mentos pleistocênicos. Dispersos em toda a Folha, nas margens e 
calhas dos rios e lagos, ocorrem Aluviões Atuais, relacionadas à re
de de drenagem moderna. 

Excluindo as amostragens da Bacia do Paraná e dos sedimentos 
quaternários, foram coletadas 858 amostras de rochas, das quais 
160 foram descritas microscopicamente e 74 analisadas quimica
mente. Os resultados das análises qulmicas foram plotados em di-
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Fig 1 1 - Sumário da estratigrafia da Folha SF 21 Campo Grande 

28/GEOLOGIA 



Litologia 

ALUVIÕES ATUAIS: areias , si I te s ' 
argilas e cascalhos 

FORMAÇAO PANTANAL sedimentas arenosos 
' 

siltico- argilosos e arena- conglomeróticos incensai ida dos e semi consolidados Depósitos 

f luviois e lacustres em áreas perio di comente Inundáveis e/ou sujeitas o inundações o cosionois 

DEPÓSITOS DETRÍTICOS sedimentos conglomeráticos e areno-siltosos 1 e la ter i tos ferruginosos 

FORMAÇAO XARAIÉS tu f os cal cdrios 1 troverfinos e conglomerados com cimento colcífero 

FORMAÇÃO BAURU: arenitos marrom- claros 1 médios o fi nos, em sua maior parte semi- ai te r a dos, com nÍveis conglomeráticos às 

vez~s colcíf e r os. 

FORMAÇÃO SERRA GRANDE: derrames basálticos, cinza- escuro , com lentes de arenitos e zonas am igdalói des em sua p orcõo inferior . 

FORMAÇÃO BOTUCATU: arenitos médios a finos, mar rem- a vermelhodos,gerolme nte bem selecionados, com estrotificaç:nes cruzadas de médio a grande porte 

ALCALINAS FECHO DOS MORROS: nefel i na sienitos, soda li ta- nefelina sienitos 1 biotita- aegirina sienitos, oegirina- arfvedsonita sienitos 
1 oegirina-

augita- hornblenda- biotita- nefelino mi crosienitos p<5firos 1 traquitos e I raquito s pÓrfi r os 

FORMAÇÃO AOUIDAUANA~ predominam arenitos marrom- tijolo avermelhados Nível inferior com arenitos f i nos e I e n I es de diamictitos 

de matriz sÍitico- arenosa e presença de a rgi li tos estratificados Nível médio com ore nito s f i nos e sil ti tos 

argilosos marrom- avermelhados e 1 localmente 
' 

níveis e I ou lentes de diamictitos Nlve I su p~rior com arenitos 

f i nos 1 si li il os e arg i I i tos marrom- avermelhados, estratificados e arenitos médios com estratos cruzados de 

pequena a média amplitude 

FORMAÇÃO FURNAS: arenitos médios a grosseiros 
' 

brancos a amarelo- claros, bastante feldspáticos, com eslratificações cruzadas e 
conglome rodo basal oligomítico. 

GRANITO TABOCO: granitos pÓs- tectônicos, isotrópicos, médios a grosseiros 
' 

róseos a c·rnza- róseo 
' 

in tr us i vos em r o c h as do 

Grupo Cuiabá 

FORMAÇÃO BOCAl NA: calcários dolomíticos e dolomitos muitas vezes com vên ulas de cal cita e quartzo, localmente silicificados; n r've is de 

calcários ool(fiCos; colorações cinza 
' 

e sbro nq ui çada e eventualmente rósea. 

FOKMAÇÃO CERRADINHO: ar cós i os , arenitos 
' 

si I ti tos 
' 

arg il i f os 1 calcários e dolo mitos cinza o c inzo- escuro 
' 

morg as 
' ordósi as , me -

f orgi I i tos , metas si !tifos, me ta conglomerados polimÍficos 1 tolhe lhos ' 
brechas dolo míticos e coma das irregulares 

de chert 

FORMAÇÃO PUGA: conglomerados epimetamórfi cos de matriz argila- arenosa, muitas vezes to liada, cimento carbonótico 1 com seixos de 

quartzito 
' 

calcário, filito
1 

rocha granÍtica 1 
quartzo e te lds pato 

' 
coloração cinza-escuro e marrom 

FORMAÇÃO URUCUM. are_nitos 1 arcos ias ' metere ni tos ' 
metarenitos arcos i anos 

' 
mel arenitos conglomerÓticos 

' 
metaconglomerados 

e metograuv a c as 

GRUPO CUIABÁ metassiltitos, filitos, muscovita-quart~o xistos, clorita- muscovita-quartzo xistos, biot i ta- calco- clorita- p lag ioclásio - mu s-

covita -quartzo xistos ,mármores, calcários 1 dolomitos, metaporaconglomerados 1 metagrauvacas e mi lonitos 

SUITE INTRUSIVA ALUMIADOR granitos 1 biotita-granitos 
1 

biotito-granitos foi iodos, granitos porfirÍticos 1 microgranitos po'rti r os cataclasados 

granÓf i r os, gronodiori tos , biot i ta- hor n b lenda granod ioritos, mefamicrogranitos 1 metam i c rog r a n i tos pÓrfi r os e milonitos 

GRUPO AMOGUIJA rio f i tos 
1 dacitos, riodacitos 1 riodacifos pÓrfiros 1 riodocitos pÓrfiros microbrecho.ides, tonal i tos , metariolitos microbrechÔi-

des 1 me ta ri odaci tos pÓ r f iras 
' brechas vulcânicas , horn te ls 

' 
metovulcãnicas ácidas 1 metovutcânicas intermediÓrics e 

la'pi I li tu f os riodacÍticos 

COMPLEXO RIO APA gnaisses, biotito- muscov1ta gnaisses , biotita- epidoto gnaisses 
' 

hornblenda-granado- tnuscovito -biotita gnaisses 

epidoto-biotita- hornblenda gnaisses, gnaisses tonaiÍticos ,granitos, biotito granitos, microclínio granitos, biot i to gnoisses 

granÍticos , granitos alosquÍticos 1 granitos cataclósticos, migmatitos, metamicrogranitos 1 micromonzonitos 1 ougHo-hornblenda .. 

quartzo dioritos, metodioritos, monzonitos, onf1bolitos, pegmatitos, leptinilos, quartzo- tremolita -actinolita xistos ,muscovi-

ta- quartzo xis tos, mus covi ta- gr ano da -qu c rtzo xistos, quartzitos, muscovita quartzitos, epidositos e cataclositos. Intercala-

ções de quartzitos, xis tos e g na i sse s 

GABRO MORRO DO TRIUNFO. Gabros e Troctol1los 

Fig 1 1 ~ Conclusão 
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versos gráficos já conhecidos e clássicos, procurando-se tirar algu
mas conclusões O suporte geocronológico está baseado em 43 de
terminações radiométricas, sendo 28 pelo método Rb/Sr e as de
mais pelo método K/Ar, cuja distribuição é mostrada na Figura 1.2. 
Desse total de datações, 28 foram realizadas pelo Projeto RADAM
BRASIL, no Centro de Pesquisas Geocronológicas da Universidade 
de São Paulo, através de convênio entre o Instituto de Geociências 
daquela universidade e o citado Projeto. As outras 1 5 datações es
tão referidas em Amaral et alii ( 1967), Melfi (19Ç7), Hasui & Almei
da (1970) e Comte & Hasui (1971). 

1.2.1 - Complexo Rio Apa 

1 ,2. 1.1 - Generalidades 

Fonseca (1980) em sua Viagem ao Redor do Brasil foi quem primei
ro fez referência a " ... rochas feldspáthicas, granitos e schistos fer
rosos, e outras rochas de crystallisação; ... ", bem como a algum 
gnaisse, na região de Corumbá. 

Na região do morro do Urucum, na Folha SE.21 Corumbá, Lisboa 
(1909) fez referência a granito róseo grosseiro bem como a xisto 
micáceo resultante de alteração por compressão desse granito; 
constituem a base do morro do Urucum. Pohlman (apud Lisboa, op. 
cit ) descreveu uma rocha da região do rio Apa, classificando-a co
mo gnaisse biotítico Posteriormente, as rochas pré-cambrianas do 
médio vale do rio Apa foram investigadas por Carnier em 1 911 e 
descritas petrograficamente por Goldschlag em 1 91 3 (apud Almei
da, 1965a). 

Para Oliveira ( 1 91 5) os granitos, gnaisses, pórfiros, sienitos e 
diabásios íncfufdos na sua "Série Cristalina", que compreende as 
rochas mais antigas do Estado de Mato Grosso, são de mesma ida
de e correspondem às rochas do andar Laurenciano; esse autor assi-

nata ortoclásio vermelho, quartzo, plagioctásio e biotita no granito 
róseo da base do maciço do Urucum. 

Paiva & Leinz (1939) descreveram" ... , numerosos lugares onde 
o Escudo Cristalino Fundamental de Mato Grosso se encontra larga
mente exposto, ... " e numa seção passando por Margarida em dite
cão a Barranco Branco, na área da Folha SF 21 Campo Grande, ci
tam que o "Complexo Cristalino" está frequentemente injetado por 
granito róseo 

Oliveira & Moura ( 1941 apud Oliveira & Leonardos, 1 943) fize
ram referência a granito róseo na rodovia antiga Jardim-Porto Mur
tinho, na extremidade sul da serra da Bodoquena. 

Oliveira & Leonardos ( 1943). referindo-se ao que denominaram 
de "Complexo Fundamental", citam afloramento de granito róseo 
porfiroidal a sul de Corumbá, constituindo, esse granito, o embasa
mento da serra do Urucum. 

Oliveira & Moura ( 1944) citaram, no "Complexo Fun
damental", granito róseo porfiroidal a sul de Corumbá e região 
do morro do Urucum; observaram esse mesmo granito a 82 km de 
Jardim na estrada velha para Porto Murtinho, na serra da Bodoque
na. 

Lisboa ( 1 944) tornou a fazer referência a granito róseo e mica
xistos onde se assenta o morro do Urucum. 

Almeida (1945b) descreveu rochas magmáticas e metamórficas 
que ocorrem nos arredores da vila de Piraputangas, na base da serra 
de São Domingos e dos morros do Urucum, Anzol, Zanete e Tibúr
cio· chamou de Granito Urucum às rochas magmáticas que consti
tue'm o embasamento do morro homônimo; devido ao alto grau de 
metamorfismo que apresentam, incluiu essas rochas no que chama 
"Complexo Brasileiro". 

zqooo·~~~------~~~----------~~~----------~~;1· ----------~56~o~o~o·.-----~~~~~~--~~~~~ 
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Fig 1 2 - Localização das amostras com análise geocronológica 
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Dorr 11 (1945), nos arredores do morro do Urucum, citou gnaisse 
e xisto com avançado estágio de metamorfismo dinêmico, como as 
rochas mais antigas da região. 

Putzer ( 1959a e b), na região de Corumbá, citou gnaisse, grani
to róseo e clorita-sericita xistos do embasamento arqueano e os in
cluiu no Escudo Brasileiro. 

Eckel ( 1959) referiu-se à presença de largas áreas de ocorrên
cias de rochas graníticas e metamórficas de idade pré-cambriana 
próximas ao rio Apa, no Paraguai, salientando a sua continuidade 
para norte em território brasileiro. Citou ortoanfibolitos granatfferos 
em intrusões de pequeno volume nos gnaisses anfibolfticos regio
nais. 

Almeida ( 1965a), na área da Folha SF.21 Campo Grande, fez re
ferência a micaxistos, quartzitos, anfibolitos e gnaisses pertencen
tes ao "Complexo Cristalino Brasileiro"; verificou abundância de 
xistos e quartzitos na região, observando, nas proximidades das 
grandes intrusões graníticas, xistos migmatizados, bem como inje
ções de delgados veios de material granítico 

O mapa geológico do Brasil (Almeida; Derze; Vinha, 1971) mos
trou extensa faixa do "Embasamento Indiviso" na área da Folha 
SF.21 Campo Grande. 

A OEA (1972/4) na região nordeste do Paraguai incluiu gnais
ses, quartzitos, xistos micáceos e anfibolitos no que chamou Com
plejo Cristalino de/ Apa. 

O Departamento Nacional de Obras de Saneamento (Brasil. 
DNOS, 1974) fez referência a xistos, quartzitos, anfibolitos, gnais
ses e granitos pertencentes ao complexo cristalino que afiara a no
roeste, sudeste e próximo de Corumbá. 

Corrêa et alii (1976) propuseram englobar no "Complexo 
Basal", posicionando-o no Pré-Cambriano Inferior a Médio, as ro
chas gnáissicas, os gnaisses graníticos e granitos que afloram na re
gião do Nabileque, vizinhanças de Corumbá e sudoeste da área do 
Projeto Bodoquena; citam que essas rochas aparentam ter sofrido 
fenômenos metamórficos regionais da fácies anfibolito, podendo 
também ser encontradas associações características de estágios 
mais avançados de metamorfismo, sendo localmente notáveis os 
processos retrometamórficos. Os mesmos autores individualizaram 
uma seqüência metamórfica, mais jovem, posicionada no Pré
Cambriano Superior, de fáceis xisto verde e anfibolito, com compo
nentes litológicos e estruturais diferentes do Complexo Basal, que 
denominaram Associação Metamórfica do Alto Tererê. Para esses 
autores, esta unidade estratigráfica possui amplas extensões, a 
oeste da serra da Bodoquena; por observarem, em algumas zonas 
de exposição do conjunto, diferenças litológicas e de fácies meta
mórficas, constituindo, portanto, partes litológicas e paragenéticas 
diferentes, subdividiram-na tentativamente em três unidades: a 
principal, de grau metamórfico mais elevado e de mais ampla ex
pressão geográfica, Unidade PCII 1, compõe-se principalmente de 
biotita gnaisses finos; a Unidade PCII 2 , predominante na parte 
oriental do conjunto, apresenta grau metamórfico da fácies xisto 
verde a anfibolito e é constituída por uma seqüência de micaxistos, 
quartzitos e subordinadamente gnaisses, geralmente granadfferos; 
a terceira, Unidade PCII3 , com área de exposição restrita a pequena 
porção na parte ocidental do conjunto, tem o mais baixo grau meta
mórfico, fácies xisto verde, e compõe-se principalmente de musco
vita xistos e/ou biotita xistos, freqüentemente quartzosos e mais ra
ramente feldspáticos Corrêa et alii (op cit J correlacionaram a As
sociação Metamórfica do Alto Tererê com o Grupo Araxá, conside
rando a semelhança petrográfica, estrutural e da fácies metamórfi
ca bem como o posicionamento estratigráfico de ambas, que se dá 
diretamente sobre rochas cristalinas cratónicas, atribuídas ao Pré
Cambriano Inferior a Médio 

Nogueira et alii ( 1978). com trabalho mais detalhado em área 
restrita da Folha SF 21 Campo Grande, representaram o Complexo 
Basal, de idade pré-cambriana inferior a média, dominantemente 
por biotita e/ou hornblenda gnaisses com anfibolitos subordinados 
de fácies anfibolito, havendo nestas rochas incidência de processo~ 
retrometamórficos bem como cataclásticos; esses autores identifi
caram a Associação Metamórfica do Alto Tererê, individualizando 
na área do Projeto Bonito-Aquidauana as Unidades PCII 1 e PCII 2 , de 
Corrêa et a/ii ( 1976), que passaram a representar pelas siglas PCat1 
e PCat2 respectivamente; a primeira unidade constitui-se principal
mente de biotita e/ou hornblenda gnaisses com anfibolitos subordi-

nados e a segunda, de quartzitos e micaxistos, comumente granadí
feros Para Nogueira et alii ( 1978) estas rochas sofreram metamor
fismo da fácies granada-anfibolito, tendo identificado também efei
tos retrometamórficos; posicionaram estas rochas no Pré
Cambriano Superior. 

Schobbenhaus Filho & Soares (1979), na Carta Geológica ao 
Milionésimo da Folha SF.21 Rio Apa, apresentaram ampla área de 
exposição do Pré-Cambriano lndiferenciado e da Associação Meta
mórfica do Alto Tererê, esta posicionada no Pré-Cambriano C ou 
Médio. 

Araújo & Montalvão (1980a) propuseram a denominação de 
Complexo Rio Apa para a unidade estratigráfica constituída princi
palmente por granitos foliados e maciços, gnaisses, migmatitos, in
tercalações de quartzitos e anfibolitos localizados, bem como xistos 
ricos em muscovita e sericita que ocorrem na Folha SF 21 Campo 
Grande e se estendem para norte até a parte meridional da Folha 
SE 21 Corumbá. Esses autores observaram intensa atividade po
tássica afetando as rochas do Complexo Rio Apa, as quais muitas 
vezes se encontram ci'ltaclasadas. Araújo & Montalvão (op cit ) 
não individualizaram a Associação Metamórfica do Alto Tererê, de 
Corrêa et a/li (1976). que é incluída no Complexo Rio Apa; admiti
ram entretanto a possibilidade dessa unidade existir em outras 
áreas 

Olivatti & Correia Filho ( 1981) em sua coluna geológica posicio
naram o "Complexo Basal" no Pré-Cambriano lndiferenciado e, 
mantendo a Associação Metamórfica do Alto Tererê, posicionaram
na no Pré-Cambriano C ou Médio. 

Araújo et alii (1981), na área da Folha SF.21 Campo Grande, 
constataram extensa área de exposição do Complexo Rio Apa cujos 
principais tipos litológicos estão representados por gnaisses, grani
tos, migmatitos, dioritos, anfibolitos, pegmatitos, micaxistos mui
tas vezes granadíferos, quartzitos e cataclasitos Esses autores se
pararam, através de contato litológico, restritas áreas em que ob
servaram intercalações de xistos, quartzitos e gnaisses que inter
pretaram como possíveis relictos dos eventos metassomáticos po
tássicos que afetaram as rochas do Complexo Rio Apa. Araújo et alii 
(op cit) durante os trabalhos de campo não caracterizaram a Asso
ciação Metamórfica do Alto Tererê, de Corrêa et a/ii (1976) e a en
globaram no Complexo Rio Apa. 

De I' Arco et alii ( 1981) e Dei' Arco et alii (1982) referindo-se ao 
Complexo Rio Apa citaram granitos, granodioritos e gnaisses (de 
composição granítica e diorítica), localmente cataclásticos e com 
aparência xistosa, que ocorrem com pouca expressividade na parte 
sul da Folha SE.21 Corumbá. 

Na área da Folha em estudo, o Complexo Rio Apa, com rochas 
polimetamórficas, faz-se representar principalmente por gnaisses, 
granitos, migmatitos, monzonitos, dioritos, anfibolitos, pegmatitos, 
leptinitos, xistos, quartzitos, epidositos e cataclasitos. Os anfiboli
tos quase sempre são paleossomas dos migmatitos. Uma caracte
rística marcante no Complexo Rio Apa é a presença, quase constan
te, de pequenos metálicos (magnetita) disseminados em suas ro
chas. Durante o desenvolvimento dos trabalhos de campo 
constatou-se, em áreas localizadas, uma dominancia de xistos, 
quartzitos e gnaisses intercalados, representados no mapa geológi
co pela sigla qzxi. Estas litologias estão refletidas nas imagens de 
radar com formas alinhadas e recurvadas no feitio de cristas (Fig. 
1.3). que são interpretadas como relictos no Complexo Rio Apa, ou 
seja, não foram afetados pelos fortes eventos metassomáticos po
tássicos registrados nessa unidade éstratigráfica. Também não é 
excluída a possibilidade de representarem restos de um cinturão 
metamórfico formado sobre a crosta siálica preexistente. Salienta
se que em muitos casos ocorrem fenômenos de retrometamorfismo 
causados por efeitÓs dinamicos, muito bem marcados na área, ge
rando verdadeiros diaftoritos. 

As rochas do Complexo Rio Apa geralmente exibem efeitos ca
taclásticos, apresentando-se muitas vezes com fali ações; as rochas 
graníticas, principalmente, denotam por vezes um aspecto parecen
do "bancos". Diversos diques de diabásios, gabros, traquitos e sie
nitos foram caracterizados cortando rochas do Complexo Rio Apa, 
sendo incluídos nesta unidade estratigráfica devido às suas eleva
das idades, embora se acredite que também ocorram diques bási
cos relacionados ao magmatismo da Formação Serra Geral. A gran-
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Fig. 1.3 - Contato entre o Complexo Rio Ape (pEraJ e as Formações Cer·radinho fpEcel e eoc.a•na (pEbol do Grupo Corum~ . Destacam·se rio retevo es custas onae predominam intercela · 
çOes do xistos, quartzitos o gneiuos !qui) interpretados como relictos no Complexo Rio Apa. Folha SF. 21 -X-A ( .. convençOes gr6f icos das figures de imagem de radar se encontrem def1n1 

dos no mapa geoiOgico 1:1.000.0001. 

de variedade de tipos de rochas bem como o padrão estrutural di· 
verso justificam o emprego do termo complexo. 

1 .2. 1.2 - DistribuiçAo na área 

As rochas do Complexo Rio Apa se situam na parte ocidental da Fo
lha SF. 2 1, estendendo-se continuamente numa faixa NS, desde o 
Rio Apa até próximo ao limite setentrional da Folha; apresentam-se 
também em áreas isoladas circundadas pelos sedimentos quatem6· 
rios do pantanal do rio Paraguai. Em direçlo ao norte, voltam a ocor· 
rer na parte meridional da Folha SE.2 1 Corumbá e, para o sul, apre· 
sentam continuidade flsica para a Rep(lblica do Paraguai. 

No trecho da BR-267. desde 1 O km a oeste do rio Perdido até o 
rio Caracol, ocorre dominantemente granito foliado, médio a gros
seiro, rosado, muitas vezes catac16stico, e alterado. Localmente se 
observam biotita xistos, anfibolitos, bem como clorita xistos crenu· 
lados; também migmatitos com bolsOes e veios granlticos alcalinos 
se fazem representar. Nesta mesma rodovia, a leste da serra de 
Santa Cruz, ocorre principalmente granito foliado, por vezes isótro
po, médio a grosseiro, catacléstico, róseo, localmente se observan
do zona de intensa cataclase, em que se desenvolve rocha com as
pecto de filito (filonito) ou sericita xisto (Fig. 1 .4 1. 

Na estrada velha Porto Murtinho-Jardim, desde o entronca· 
manto com a BR-267 até as proximidades da fazenda Marabé, aflo
re granito gn6issico, foliado, granulaçlo média a grosseira, por ve· 
zes cataclástico, cinza-rosado; localmente ocorrem anfibolito e di
que de diabásio. No trecho desde aproximadamente 2 km antes da 
fazenda Pulador até o rio Tererê, ocorre principalmente rocha 
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granito-gnéissica, foliada, granulação fina a média, cinza e rósea, 
cataclasada, por vezes tendo metélicos como acessórios; nesse tre· 
cho, também se observam muscovita-quartzo xisto cinza microdo· 
brado bem como alternAncia de rochas filltosas e quartzo-sericlticas 
microdobradas, tendo como acessório a magnetita. Localmente se 
observa também anfibolito. Em vicinal para NE dessa estrada, nas 
proximidades da fazenda Novo Caplo, aflore em pequeno córrego 
uma seqüência constitulda por rocha granltica catacléstica, banco 
de quartzito f ino, acamado com mais ou menos 100 m de espessu
ra (Est. 1 . I A) e anfibollto. 

No leito e nas margens do rio Tererê ocorre rocha bastante com
pacta, fraturada, acamada com atitude N35°E, 45°SE. classifica· 
da como cataclasito, originado possivelmente de rocha vulcanica. 
Concordantemanfe com essa rocha, ocorre granada-muscovita xis· 
to parecendo ser este transformaçlo din&mica e quiçá também me
tassom6tica da rocha vulc&nica. Do rio Tererê até aproximadamen
te 3 km pare leste h6 domin&ncia de granada-muscovita xisto cre
nulado, com bancos de quartzito micéceo, sendo a atitude da xisto
sidade N50°E, 60°SE. Seguindo até o rio Perdido, a predomin&ncia 
é de granito foliado, médio a grosseiro, catacléstico, rico em falda.· 
pato alcalino, havendo localmente zona de intensa cataclase, onde 
ocorre muscovita xisto com foliaçAo N65° E, 30°SE, bem como 
aflora seqüência de bancos de quartzito com nlveis micáceos e aca
mamento N80° E, 35°SE. No leito e margens do rio Perdido, ocorre 
migmatito com estrutura acamada, cortado por uma fase granltica 
alcalina. Deste rio até aproximadamente 19,5 km para leste aflore 
principalmente granito foliado, cinza-rosado, fino a médio, cataclés· 



tico, localmente com blocos em forma de mullions e, por vezes, 
apresentando pequenas dobras ptigmáticas em vê nulas de quartzo, 
denotando esforço de tensão e compressão Associados à rocha 
gran!tica, localmente se observam diques e bolsões pegmat(ticos; 
com área de exposição localizada, tem-se anfibolito (Fig. 1.5). Para 
leste essas rochas acham-se recobertas, através de discordância li
tológica, por arenito feldspático da Formação Cerradinho. 

Na estrada que sai da cidade de Caracol, no sentido de Porto 
Murtinho, ocorre desde aquela cidade até pouco depois do rio Perdi
do granito róseo, médio a grosseiro, raramente fino, anisotrópico, 
muitas vezes cataclástico; no leito e margens do rio Perdido aflora 
migmatito acamado, mesocrático cinza, textura média. Em ramal 
que sai da estrada antes descrita, a 6,5 km de Caracol e se dirige 
para a BR-267, a flora dominantemente granito róseo, fino a médio 
e foliado. 

Na estrada Caracol-fazenda Santo Inácio aflora, a 6, 5 km de 
Caracol, muscovita xisto alterado bem como granito róseo cataclás
tico. No restante da seção, há dom!nio de granito ou migmatito com 
estrutura acamada e textura média a grosseira. Na estrada de Cara
col para o destacamento de São Carlos, às margens do rio Apa, a 
predominância é de granito róseo, médio a grosseiro, foliado e cata
elástico De Caracol para a fazenda Águas Claras aflora dominante
mente granito róseo, médio a grosseiro, foliado e cataclástico, sen-
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do que a 13 km de Caracol, em pequeno córrego, a flora rocha xisto
sa cataclástica, em que há desenvolvimento de porfiroblastos de 
feldspato alcalino de forma ovóide, dando-lhe aspecto de blastomi
lonito. 

f\Jo ramal que une a BR-267 à estrada Caracol-Bela Vista, pas
sando por Caracolzinho, aflora dominantemente granito médio a 
grosseiro, róseo, por vezes bastante fraturado; localmente se ob
servam sericita-quartzo xisto e muscovita-quartzo xisto bem como 
anfibolito. 

Na estrada Caracol-Bela Vista, desde aquela cidade até aproxi
madamente 5 km para leste do rio Caracol, há predominência de 
granito de textura média a grosseira, muitas vezes foliado, de cores 
rósea e cinza; 300 m a oeste do rio Caracol, aflora muscovita
quartzo xisto microdobrado (Fig 1 6) 

No ramal que parte da estrada velha Jardim-Porto Murtinho em 
direção à BR-267, com infcio nas proximidades da fazenda Pulador, 
ocorre granito foliado, róseo, fino a médio, tendo associado anfiboli
to fino, cinza-esverdeado bem como quartzito e microgranito; por 
vezes a rocha apresenta-se muito cataclasada. 

No ramal da fazenda São Geraldo, no córrego Mastigo, para a es
trada Bala das Garças-fazenda Santa Otflia, até a fazenda Volta 
Grande, ocorre granito foliado, médio a grosseiro, cinza-rosado, lo-

[][] Complexo Rio Apo- Anfibolitos 
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~ Complexo Rio Apo- Gnoisses e granitos 

Fig 1 4 ~ Perfil geológico esquemático compreendido entre a serra de Santa Cruz e o Restaurante Primavera Complexo Rio Apa intrudido por rochas vulcânicas ácidas do Grupo Amoguijá e 
granitos da Suíte Intrusiva Alumiador 
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Fig 1 5 - Perfil geológico esquemático na estrada velha Jardim-Porto Murtinho Ampla exposição das rochas do Complexo Rio Apa sotopostas em discordância litológica {nonConformity) 
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Fig 1 6 - Perfil geológico esquemático na rodovia estadual Caracol- Bela Vista Contato por falha indiscriminada entre rochas graníticas do Complexo Rio Apa e os calcários da Formação 
Cerradinho do Grupo Corumbá 

calmante com veios pegmatoides. No pátio da fazenda Volta Gran
de aflora granada-epldoto-muscovita gnllissa, cinza, havendo con
centrações de quanzo que parecem boudíns (Est 1.1 B) Aproxima
damente 5 km para E-SE, ocorre a mesma rocha, cortada por inú
meros diques de composição apl!tica bem como por veios de qualt
zo. Nos 4 km seguintes para lemte, predomina gnaisse cinza-rosado, 
fino a médio. No restante do ramal até a estrada, afiara dominante
mente granito róseo, fino a médio, por vezes muito cataclasado, lo
calmente ocorrendo associada a uma faixa de micaxistos de origem 
provavelmente diaftorética, em zona de falha. 

Na estrada fazenda Bala das Garças-fazenda Santa Otflia, após 
atravessar os afloramentos da Surte intrusiva Alumiador, observa
se uma seqüência de gnaisses de cor cinza, localmente esverdeada, 
médios a grosseiros. Aproximadamente a 5,2 km do inicio do perfil 
há dominância de yranada-rnuscovita-quanzo xisto que ocorre in
tercalado no biotita gnaisse fino a médio, rosado; por ve:<es a rocha 
se apresenta muito cataclasada, denotando zona de falha. No res
tante da seção, até à fazenda Santa Otflia, aflora dominantemente 
biotita gnaisse cinza, fino a médio, localmente associado a granada
rnuscovita-quar1zo Jdsto Observam-se também afloramentos de 
quartzito e sericita quartzito, associados a granada-moscovita
quartzo xisto Por vezes se observam efeitos cataclásticos que 
atuatam sobre as rochas. 

No ramal da fazenda Bala das Garças para a fazenda Campinas, 
na descida da serra da Bodoquena, oc.:orrern extensos afloramentos 
de migmatitos com estrutura acamada e com dobras ptigmãticas 
(Est. 1.11 A). 

No ramal da fazenda Santa Otília para a es1tada velha 
Jardim-Porto Mortinho, até o rio Branco, ~corre dominantemente 
gnaisse médio a grosseiro, róseo, localmente se encontrando 
sericita-quartzo xisto, cinza-claro, e sericita quartzito acamado, es
branquiçado. No leito do rio Branco ocorre extensa exposição de 
epfdoto-clorita-actinolita xisto com vênulas quartzo feldspáticas e 
com bolsões e veios de quartzo leitoso. A 3 km para SO, no córrego 
São Claro, aflora granito muito cataclástico, associado a biotita 
gnaisse cinza-rosado, cortado po1 veios aplfticos. No restante da se
ção até a estrada velha, após passar por afloramentos da Surte In
trusiva Alumiador, .encontram-se dominantemente rochas miloniti
zadas, gtanitos cataclásticos, gnaisses, quartzo-micaxistos e quart
zitos. Aproximadamente 1 km antes da estrada velha, aflora uma 
seqüência de quartzitos, granada-muscovita-quartzo xisto e gnais
ses concordantemente associados 

Na estrada de Tres Morros para a estrada velha Jardim-Porto 
Murtinho, a partir do lugarejo Curvelo até as pro~imidades do boli· 
cho Rio Novo, afloram granito milonitizado róseo, g11aisse médio a 
grosseiro, róseo, e granada-muscovita-quartzo xisto associado a 
quartzito. AproJdmadamente a 1 O km ames da estrada velha, ocor
rem blocos de moscovita gnaisse fino a médio, cinza-rosado. 
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No ramal que sai do bolicho Rio Novo para a fazenda Santa Otf· 
lia, até à fazenda São João, afloram dominantemente gnaisse mé· 
dio a grosseiro, cinza-rosado, e granito fino, médio a grosseiro, ro
sado; próximo a esta fazenda, ocorre gnaisse com veios aplfticos ró
seos, concordantes com a foliação da rocha, e bolsões e veios peg
rnatóides com os cristais de feldspato atingindo até 4 em. A aproxi
madamente 6,5 km do bolicho, ocorre um dique encaixado nas ro
chas gnáissicas, com direção NE-SO, constitufdo por traquito e 
hornblenda-augita sienito. Da fazenda São João até a fazenda San
ta Otflia, ocorre principalmente gnaisse róseo, fino a médio, haven
do associado, localmente, granada-moscovita-quartzo xisto com in
tercalações de moscovita quartzito. Aproximadamente a 6 km an
tes da sede da fazenda Santa Otília, em afloramento de biotita 
gnaisse, observam-se estruturas do tipo mui/íon (Est 1.11 B) 

No ramal da fazenda São José para a estrada velha Jar· 
dim-Porto Murtinho, afloram predominantemente gnaisse mé
dio a grosseiro, cinza-rosado, e granito fino a médio, ligeiramente 
anisotrópico. Por vezes essas rochas apresentam-se cataclasadas. 
A 15,5 km da fazenda ocorre uma faixa de granada-moscovita
quartzo xisto associada ao gnaisse. A 7 km antes da estrada velha 
começam a aflorar muscovita quartzito, granada-moscovita
quartzo xisto e gnaisses associados. · 

Na estrada Guaicurus-estância Esmeralda, após vencer os 
maiores declives da serra da Bodoquena, encontram-se afloramen
tos de gnaisses e de migmatitos, estes de estrutura acamada e com 
paleossoma anfibolftico. 

Na estrada Bodoquena- Morraria, desde aproximadamente 
4,5 km antes de Morreria até nos arredores desta cidade, ocorre 
migmatito acamado com paleossoma anfibolftico (Est. 1 .111 A) bem 
como granito médio a grosseiro, róseo. Estas litologias estão reco
bertas, através de discordância litológica, por calcários do Grupo 
Corumbá, não aparecendo, por isso, representadas no mapa geoló
gico. 

No ramal da fazenda Tarumã para a localidade Tarumã, ocorre 
junto à sede da fazenda, no córrego Tarumã, uma seqüência estrati
ficada em bancos finos, de ortoquartzi1o médio, cinza-es
branquiçado, que intercala níveis de quartzito micáceo e bandas 
de rochil granftica, composta essencialmente de quartzo e feldspa
to No restante da seção até Tarumã, ocorre dominantemente grani
to fino a médio, maciço e foliado, de coloração rosada. 

No ramal que dá acesso ao Posto lndfgena Alves de Barros, a 
1 ,3 krn antes desse posto, na base da serra da Bodoquena, aflora 
biotita gnaisse cinza-rosado, bandeado, tendo veios e concentra
ções quartzo-feldspáticas; associado concordantemente ocorre an
fibolito. Do Posto lndfgena para a fazenda Nalique, observam-se 
afloramentos de granito fino rosado e moscovita quartzito esbran
quiçado. 

No ramal da fazenda Xatelodo pari! a fazenda Esperança dos fn
dios, na meia-encosta da serra da Bodoquena, observam-se aflora-



mentos de biotita gnaisse e de anfibolito, localmente com sulfetos 
disseminados. Do sopé da serra da Bodoquena até a fazenda Espe
rança dos !ndios, raros e esparsos são os afloramentos, ocorrendo 
em pequeno córrego a 6 km antes do rio Naitaca gnaisse grosseiro, 
localmente fino, cinza-rosado. A 2,5 km após esse rio, afloram blo
cos de milonito (originados de granito). Aproximadamente a 9 km 
após o mesmo rio, ocorrem blocos de gnaisse e de monzonito; os 
demais afloramentos são constituidos por granito cataclástico e 
gnaisse. . 

No ramal da fazenda Alto Salobra para a localidade Tarumã, a 
aproximadamente 1 km após o local Campo dos lndios, afloram bio
tita gnaisse, médio a grosseiro, cinza, e anfibolito; 2,5 km depois, 
volta a ocorrer biotita gnaisse fino a médio, acinzentado. Neste 
mesmo perfil, desde 1,5 km após a fazenda São Jorge até as proxi
midades da fazenda Califórnia, ocorrem biotita gnaisse, granito 
gnaisse cataclástico e anfibolito. 

No ramal da fazenda Santa Tereza, situada à margem esquerda 
do rio Níutaca, para a fazenda São Geraldo, a 19 km dessa fazenda, 
ocorrem quartzito fino a médio esbranquiçado e monzogabro médio 
a grosseiro. 1,5 km antes da fazenda Tarumã, afloram anfibolito e 
biotita gnaisse. No pátio dessa fazenda, ocorrem blocos de musco
vita gnaisse. Dessa fazenda até o córrego Mastigo, afloram domi
nantemente gnaisse médio a grosseiro, acinzentado, com várias 
ocorrências de gabro. Também anfibolito, quartzo-clorita xisto e se
ricita quartzito se fazem representar. 

No ramal da estrada Guaicurus-Pantanal do rio Nabileque para 
a fazenda Espirito Santo, afloram gnaisse fino, cinza, associado a 
quartzito e quartzo-muscovita xisto, granito médio a grossei1o, ró
seo, bem como anfibolito e diabásio. 

Na estrada da estância Esmeralda para a estância Betânia, ocor
re granito grosseiro, cinza-rosado, com veios apliticos; o morro do 
Bugio, que se situa nesse trecho, constitui-se de granito fino, médio 
e grosseiro, rosado, ligeiramente anisotrópico. 

Na vicinal que liga a estrada Morraria-Bodoquena ao Posto lndi
gena Alves de Barros, afloram dominantemente granito fino a mé
dio, cinza-rosado, biotita gnaisse grosseiro cinza e granito cataclás
tico róseo. 

1.2.1.3 - Posição estratigráfica 

O Complexo Rio Apa está posicionado como a unidade estratigráfi
ca mais inferior da coluna geológica da Folha SF 21 Campo Grande 
Acha-se recoberto discordantemente pelas rochas vulcânicas do 
Grupo Amoguijá, pela Formação Urucum, do Grupo Jacadigo, e pe
las Formações Puga, Cerradinho e Bocaina, do Grupo Corumbá, 
bem como pelos sedimentos quaternários da Formacão Pantanal e 
Aluviões Atuais Este complexo acha-se intrudido ·por rochas de 
composição granítica que constituem a Suíte Intrusiva Alumiador. 

1.2 1.4 - Geocronologia 

Encontram-se disponíveis até c momento 9 datações pelo método 
Rb/Sr e 6 pelo método K/Ar nas rochas que fazem parte do Comple
xo Rio Apa, na Folha SF.21 Campo Grande. 

As amostras selecionadas para o método Rb/Sr, cujos dados 
analiticos constam da Tabela 1.1, possibilitaram a elaboração de um 

diagrama isocrOnico de referência que indicou uma isócrona com 
1.680 ± 30 MA e razão inicial de O, 706 ± 0,001 (Fig. 1. 7). A ida
de conseguida possui confiabilidade, tendo em vista que a isócrona 
foi elaborada com 9 pontos analíticos relativamente colineares e 
com boa distribuição espacial. 

Essas rochas sofreram fortes eventos metassomáticos que pro
vavelmente abriram o !!istema isotópico Rb/Sr. Desta forma, 
acredita-se que a idade obtida seja indicativa da época em que ocor
reu esta metassomatose pptássica e assim as rochas do embasa
mento teriam se formado em época anterior. O valor da ra1.ão 
Sr87 /Sr86 inicial, próximo a O, 706, indica que estas rochas não pos
suíram uma vida crustal significativa antes de 1.680 MA, devendo
se possivelmente a sua formação ao Ciclo Orogênico Transam<Jzô
nico. Entretanto, não se pode descartar a possibilidade deste even
to metassomático ter ocorrido dentro do próprio ciclo que formou as 
rochas granito-gnáissicas regionais e a idade obtida poderia ser indi
cativa da formação destas últimas rochas. Na região Amazônica, no 
norte do Estado de Mato Grosso, Tassinari, Teixeira e Siga Júnior 
(1978) já encontraram idades desta ordem para o "Complexo Ba
sal" daquela área, que posteriormente foi inclufdo por Cordani et alii 
(1979) na Provinda Rio Negro-Juruena, formada entre 1. 700 e 
1.400 MA. 

Os dados K/Ar conseguidos para as rochas granito-gnáissicas re
gionais forneceram idades que variaram de 1.350 a 1.250 MA 
(Tab. 1.11). Estas idades, consideradas mfnimas para estas rochas, 
indicam a época de resfriamento regional da área, sugerindo que du
rante o Ciclo Uruaçuano a região esteve tectonicamente ativa, 
quando ocorreram possivelmente os eventos relacionados ao Grupo 
Jacadigo. 

A amostra 57 8/EG-79/HA-RM/489. 2 (SF 21-V-D) apresentou 
uma idade K/Ar pouco mais jovem, em torno de 850 MA (Tab. 1.11) 
que pode representar a idade intermediária entre a sua época real de 
formação e o aquecimento regional brasiliano que também afetou 
esta área. 

O anfibolito CSF-08 apresentou idade 1</Ar de 650 MA (Tab. 
1 .li). Devido a sua proximidade com a fabca de dobramentos 
Paraguai-Cuiabá, este corpo teria sofrido efeitos termometamórfi
cos no final do Pré-Cambriano, o que provocou escape de argônio, 
acarretando, portanto, uma idade mfnima brasiliana para esta ro
Cha. 

Comte & Hasui (1971) apresentaram duas datações K/Ar para o 
Complexo Rio Apa, obtidas em amostras coleta das em território pa
raguaio, que forneceram as idades de 1.056 ± 55 MA e 
1.250 ± 65 MA para um anfibolito e um pegmatito respectiva
mente. Estes autores consideraram estas idades como mínimas e 
aventaram a possibilidade da existência de um cinturão orogênico 
relacionado ao Ciclo Minas-Uruaçuano (900-1.300 1\~A) nesta re
gião. 

A amostra 4065/EG-34/HA-CH/738.2, relativa a um dique bá
sico intrusivo no embasamento regional, apresentou uma idade 
K/Ar em plagioclásio de 914 ± 9 MA, conferindo uma idade míni
ma para esta rocha. Esta idade demonstra a eldstência de fenôme
nos tracionais na crosta nesta época, que propiciaram a formação 
de magmatismo básico fissura!. Diques de diabásios com idades 
próximas a 900 MA ocorrem freqüentemente na região de Rondô-

TABELA 1 I 

. N o campo 

01 4036/EG-98/HA/700 1 
02 4007/EG-15/HA-CH-

JA/547 3 
03 4007/EG-121/HA-CH-

JA/624 
04 4007/EG-83/HA-CH-

JA/600 1 
05 4036/EG-28/HA-RM/657 
06 578/EG-1 07/HA-RM/509 
07 4037/EG-1 03/CH/77 
08 4036/EG-39/HA-RM/666 
14 57BIEG-391HA-RMI45B 

Constante: (Sr87rsr86J 0 ~ 0,705 
Referências: NT - Neste Trabalho 

Folha 

SF 21-X-A 

SF.21-X-C 

SF 21-X-C 

SF 21-X-C 
SF 21-X-A 
SF21-V-D 
SF.21-X-C 
SF 21-X-A 
SF 21.-V-D 

Dados anaHticos Rb/Sr- Complexo Rio Apa 

Litologia N • lab Rb (ppm) Sr (ppm) 

Gnaisse 5329 97,7 297,9 

Gnaisse 5195 222,8 289,9 

Gnaisse 5191 207,8 190,2 

Monzonito 5193 230,3 259,0 
Biot gnaisse 5326 145,2 77,2 
Granito 5194 238,0 75,7 
Granito gnaisse 5327 314,5 78,5 
Gnaisse 5351 221,0 27,20 
Biot gnaisse 5192 105,4 457,1 

* Plotados nas Figs 1 2 e 1 7; * * Idade isocrOnica = 1680 ± 30 

Rb8715,86 sr87tsr86 Idade IMAJ Rei 

0,95 O, 7285 .. NT 

2,24 0,7600 1653 ± 74 NT 

3,18 0,7812 1607 ±53 NT 

2,59 0,7722 1743 ± 63 NT 
5,51 0,8355 1648 ± 47 NT 
9,30 0,9340 1655 ±50 NT 

11,92 0,9932 1682 ± 49 NT 
24,82 1,2721 1591 ± 36 NT 

0,67 0,7232 .. NT 
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Fig 1 7 - Diagrama isocrt.lnico Rb/Sr de referência para o Complexo Rio Apa 

nia e norte do Estado de Mato Grosso, interpretados por Teixeira 
(1978) como magmatismo básico terminal do Evento Geodinâmico 
Rondoniano, que é sincrOnico ao Ciclo Uruaçuano. 

1.2.1.5 - Petrografia 

As rochas do Complexõ Rio Apa foram agrupadas com base em cri
térios estruturais e composicionais. 

A) Gnaisses - Este grupo de rochas está dividido conforme a 
composição, que varia de alasquftica, granftica, granodiorftica, 
quartzo-monzonftica, diorftica a tonalftica 

I. Gnaisses alasqufticos - São rochas de cor rósea, granulação 
média, foliadas, observando-se bandas milimétricas com tons alter
nadamente mais claros e mais escuros. Ao microscópio a textura é 
xenoblástica e os minerais principais são quartzo, plagioclásio e mi
croclfnio. O quartzo ocorre em grãos xenoblásticos com leve extin
ção ondulante. O microclfnio também é xenoblástico, micropertftico 
e apresenta geminação em grade. O plagioclásio também é xeno
blástico e apresenta individuas de composição provavelmente oli
goclásica com geminação polissintética, achando-se anuviados por 
material argiloso supergênico. Os acessórios são opacos, biotita e 
zircão Esta rocha é provavelmente derivada de um granito alasquf
tico 

11. Gnaisses de composição granftica - Subdivididos em: 

a) Biotita gnaisses - São rochas de cores cinza, cinza-amarelado, 
róseo-acinzentada, róseo-avermelhada e róseo-acastanhada, gra
nulação predominantemente fina a média, com variações grosseiras 
pouco freqüentes; apresentam foliação às vezes pouco nftida, mas 
muitas vezes caracterizada pela disposição planar das lamelas de 
biotita, às vezes alternando-se com leitos niilimétricos de quartzo e 
feldspato. Microscopicamente apresentam textura granoblástica 
com proeminente orientação dos minerais sublinhados pelas !ame
las de biotita. Estas rochas estão constitufdas essencialmente de 

quartzo, microclfnio e plagioclásio, com a biotita se apresentando 
como varietal. O quartzo está presente em formas irregulares com 
forte extinção ondulante e recristalização em mosaico; está comu
mente microfraturado. O microclfnio ocorre, em geral, em cristais 
lfmpidos, micropertfticos, geminados em grade, às vezes apresen
tando grandes engolfamentos mirmequfticos na interface com o 
plagioclásio. Freqüentemente apresenta restos deste mineral em 
seus cristais. O plagioclásio ocorre em cristais xenoblásticos, gemi
nados segundo a lei da Albita, e, em algumas amostras, parece for
mar porfiroblastos. A composição varia de An-15 a 25%, corres
pendendo ao oligoclásio A biotita é o varietal presente, pleocróica 
em tons de castanho-avermelhado, castanho-escuro e castanho
amarelado; às vezes está parcialmente cloritizada ou apresenta 
muscovita associada A muscovita ocorre em lamelas incolores 
freqüentemente intercrescidas com biotita, alanita, zircão, opacos, 
apatita, granada, epfdoto, rutilo e monazita. Limonita (substituindo 
opacos), sericita, clorita e argilo-mineníis são produtos secundários. 
Estes biotita gnaisses apresentam metamorfismo na fácies anfiboli
to 

b) Muscovita gnaisses - São rochas de cor rósea, granulação mé
dia, conspicuamente foliadas, alternando leitos de granulação fina 
com outros de grãos maiores; a foliação é marcada pela presença de 
lamelas de muscovita. Em lâmina, a textura é cataclástica, havendo 
leitos finamente granulados de quartzo e feldspato envolvendo cris
tais maiores de microclfnio e plagioclásio, de formas alongadas, às 
vezes lenticulares. Os minerais principais são quartzo, microclfnio e 
plagioclásio, com muscovita subordinada O quartzo apresenta-se 
em formas alongadas com forte extinção ondulante e com lamelas 
de Boehm e, freqüentemente, recristalizado em mosaicos interloba
dos de granulação fina. O microclfnio ocorre formando grãos xeno
blásticos, deformados, com extinção ondulante, micropertfticos, 
geminados em grade, apresentando engolfamentos mirmequfticos 
na interface com plagioclásio. Aparece recristalizado em finos grãos 
xenoblásticos nos leitos mais finos O plagioclásio também é xeno
blástico, tratando-se de oligoclásio (An ± 15%); está geminado 
polissinteticamente e enuviado por sericitização. Nas partes mais 
deformadas da rocha, mostra granulação de borda, com neoforma
ção de albita. A muscovita ocorre em lamelas bem desenvolvidas, 
às vezes com aspecto esfarrapado; mostra encurvamento e kinks 
por deformação; é de cristalização tardia, formada a expensas dos 
feldspatos. Os acessórios são granada, opacos e zircão 

c) Biotita-muscovita gnaisses - São rochas de, cor róseo-acin
zentada, granulação fina a média e acentuada foliação resultan
te da disposição orientada de quartzo e feldspato, sublinhada pelas 
lamelas de muscovita e biotita. Destacam-se cristais lenticulares de 
até 1 em de feldspato róseo Ao microscópio a rocha apresenta 
uma textura granular xenomórfica em que se destacam ocasionais 
cristais pré-tectônicos muito deformados, com extinção ondulante, 
de feldspato potássico, geminado em .grade, com vestfgios de ma
ela Carlsbad, indicando tratar-se de ortoclásio invertido para micro
clínio A matriz está composta de microclfnio, quartzo, plagioclásio 
(oligoclásio), biotita, muscovita e opacos. O quartzo se apresenta 
em grãos xenomórficos com forte extinção ondulante, às vezes re
cristalizado em mosaico. O microclfnio tem geminação em grade, 
mostrando grandes lobos mirmequfticos desenvolvidos na interface 
com plagioclásio. Este ocorre em grãos parcialmente sericitizados 
geminados polissinteticamente. A biotita forma lamelas marrom-

TABELA 1 11 

. N ° campo Folha Litologia 

09 4036/EG-85/HA/690 3 SF 21-X-A Anfibolito 
10 4036/EG-14/HA-RM/64 7 SF 21-V-8 Anfibolito 
11 4007 /EG-50/HA-CH-

JA/579 3 SF21-V-D Musc -qz-xisto 

12 578/EG-79/HA-RM/489 2 SF 21-V-D Anfibolito 

13 CSF- 08 SF 21-V-D Anfibolito 

35 4065/EG-34/HA-CH/738 2 SF 21-V-8 Monzogabro 

Referências: NT - Neste Trabalho; 1 - Schobbenhaus Filho {Inédito) 
* Plotados na Fig 1 2 
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Dados anaHticos K/Ar- Complexo Rio Apa 

Material No lab %K 

Anfibólio 4642 0,204 7 
Anfibólio 4644 0,9953 

Muscovita 4641 8,1764 
Anfibólio 4657 0,3237 
Anfibólio 3518 0,3995 
Plagioclásio 4672 1,5834 

Ar40 radl 
CCSTP 

lx1o-6 
% Aratm Idade !MAl Ref ----

g 

16,31 7,30 1374 ± 64 NT 
71,02 2,45 1267 ± 25 NT 

582,2 0,48 1265 14 NT 
13,64 3,44 853 58 NT 
12,34 5,44 649 7 1 
73,25 3,57 9-14 9 NT 



escuras, fortemente pleocróicas em tons de marrom, às vezes en
volvida pela muscovita. A biotita também se apresenta em tons de 
vermelho, às vezes desaparece em grandes lamelas incolores, às 
vezes poiquiloblásticas com aspecto esfarrapado, formadas a partir 
de feldspatos e envolvendo a biotita. Os acessórios são zircão, apa
tita, opacos, granada e epfdoto. A rocha está metamorfizada na fá
cies xisto verde 

d) Hornblenda-biotita gnaisses - São rochas de coloração cinza
claro, rosadas, conspicuamente foliadas, com finos leitos descontf
nuos de biotita e hornblenda alternados com leitos (2-3 mm) de 
quartzo e feldspatos; microclfnio ocorre em fenoblastos (até 1 em) 
lenticulares. Ao microscópio, a textura é granular xenomórfica, 
constitufda essencialmente de quartzo, microclfnio e plagioclásio 
com a presença de biotita e hornblenda como varietais. O quartzo 
ocorre em grãos xenoblásticos, com pronunciada extinção ondulan
te, às vezes cristalizados em mosaico. O microclfnio também é xe
noblástico com geminação em grade, às vezes formando fenoblas
tos, ou reunido em leitos descontfnuos e mostrando desenvolvimen
to de mirmequita na interface com plagioclásio. O plagioclásio é o 
oligoclásio xenomórfico, com geminação polissintética. A biotita 
ocorre em lamelas marrom-escuras, fortemente pleocróicas em lei
tos descontfnuos. A hornblenda forma cristais xenomórficos forte
mente pleocróicos (verde-escuro, verde-oliva e verde-clar~). Os 
acessórios são epfdoto, titanita e zircão. Estas rochas estão meta
morfizadas na fácies xisto verde. 

e) Gnaisses portadores de granada - Existem três variedades 
principais: 

1. Hornblenda-granada-muscovita-biotita gnaisses - São rochas 
de cor cinza-claro, granulação fina, com foliação proeminente, mar
cada pôr leitos descontfnuos de biotita; são freqüentes os agrega
dos ovóides ou lenticulares róseos (até 1 em) de grãos de feldspato. 
Em lâmina, a textura é granoblástica poligonal, xenoblástica, com 
ocasionais agregados ovóides ou lenticulares de plagioclásio e mi
croclfnio. O quartzo ocorre em grãos xenoblásticos com extinção 
ondulante. O microclfnio também aparece em grãos xenoblásticos 
com geminação em grade. O plagioclásio se apresenta em grãos xe
noblásticos, geralmente sericitizados, raramente geminados polis
sinteticamente; por comparação de fndice de refração, trata-se pro
vavelmente de oligoclásio. A biotita forma lamelas orientadas, for
temente pleocróicas em tons de marrom, às vezes cloritizadas e 
com halos pleocróicos em torno de inclusões de zircão; alguns cris
tais são poiquiloblásticos, com numerosas inclusões de granada, 
zircão e apatita A muscovita ocorre formando lamelas incolores, 
esfarrapadas, associadas à biotita ou desenvolvidas a partir do pla
gioclásio, às vezes poiquiloblásticas com menores inclusões de gra
nada. Esta exibe pequenos cristais xenomórficos, róseo-pálidos, 
disseminados ou inclufdos em biotita e muscovita. A hornblenda 
ocorre em raros e pequenos cristais pleocróicos em tons de verde 
disseminados ou associados à biotita. Os principais acessórios sã~ 
zircão, opacos e apatita. Estas rochas estão metamorfizadas na fá
cies anfibolito 

2. Granada-biotita gnaisses - São rochas cinza-róseo, de granula
ção fina, foliação pouco conspfcua, friáveis por alteração, mostran
do filão irregular e estreito, constitufdo por quartzo e feldspato mais 
bem desenvolvidos, que representam mobilizados. Em lâmina a tex
tura é granular xenomórfica, não se observando orientação no corte 
estudado. Os componentes principais são quartzo, microclfnio, pla
gioclásio (oligoclásio ?) e biotita; granada aparece esporadicamen
te; opacos, zircão, esfeno e apatita são acessórios. Os feldspatos 
mostram-se sericitizados e alterados a minerais argilosos. A biotita 
dispõe.-se ao acaso, em lamelas marrom-escuras, esverdeadas, for
temente pleocróicas. São rochas metamorfizadas na fácies anfiboli
to. 

3. Granada-epfdoto-muscovita gnaisses - São rochas cinza
claro, com foliação proeminente, resultante sobretudo da orienta
ção preferencial da muscovita, granulação média, friáveis por alte
ração. Em lâmina, a textura mostra-se xenoblástica. O quartzo 
ocorre em cristais xenoblásticos, com extinção ondulante, fratura
dos, com lamelas de Boehm. O microclínio é xenoblástico com ge
m~nação em. gr.ade .. O plagioclásio forma cristais xenoblásticos, ge
minados poilsslntetlcamente e fortemente sericitizados. A muscovi-

ta se apresenta em grandes !ameias orientadas, aparentemente 
crescidas a expensas dos feldspatos. A granada exibe cristais xeno
blásticos, irregulares, de aspecto esfarrapado, poiquiloblésticos en
globando plagioclásio, quartzo e epfdoto. Este apresenta cristais 
amarelo-esverdeados, pleocróicos, envolvendo núcleos castanhos 
de allanita. A biotita ocorre em raras lamelas castanho-escuro
avermelhadas, pleocróicas. Os acessórios são titanita, opacos, zir
cão e allanita. As rochas estão metamorfizadas na fácies anfibolito. 

111. Gnaisses de composição granodiorftica - São rochas de cor 
cinza-claro, granulação média, fracamente foliadas Ao microscópio 
observa-se textura cataclástica, blastoxenomórfica, com orienta
ção pouco conspfcua, constitufda principalmente de quartzo, pla
gioclásio e biotita. O quartzo ocorre em grãos blastoxenomórficos 
com forte extinção ondulante e parcial recristalização em mosaico, 
especialmente nas bordas. O plagioclásio está quase totalmente al
terado a sericita e clinozoisita; as relfquias presentes mostram gemi
nação polissintética e complexa, com extinção ondulante, lamelas 
de geminação encurvadas e microfalhadas. A composição é ao re
dor de An-27%. A biotita aparece em restos, tendo sido substitufda 
por epfdoto, clorita, opacos e sericita. Esta provém também da alte
ração dos feldspatos; aparece em finas escamas, que às vezes dão 
lugar a !ameias bem desenvolvidas de muscovita. O epfdoto apre
senta cristais algo amarelados, pleocróicos, formados provavel
mente a partir da biotita; também aparece clinozoisita formadà a ex
pensas do plagioclásio. A paragênese destas rochas é tlpica de fá
cies xisto verde: sericita-clorita-epfdoto. 

IV. Gnaisses de composição quartzo monzonftica - Estas rochas, 
cuja razão de feldspato varia de 35 a 65%, possuem menos de 20 e 
mais de 5% de quartzo. Duas variedades foram descritas: epfdoto
biotita gnaisse e biotita gnaisse. 

a) Epfdoto-biotita gnaisses - São rochas cinza-claro, algo róseas, 
de granulação grosseira, com forte foliação determinada pela orien
tação preferencial dos minerais e acentuada pelos estreitos filmes 
milimétricos que separam os grãos lenticulares de feldspato A tex
tura é granular xenoblástica e está constitufda essencialmente de 
quartzo, plagioclásio e microclfnio com biotita e epfdoto subordina
dos (Est. 1 111 8) O quartzo é xenoblástico, com extinção ondulan
te, frequentemente recristalizado em mosaico; ocupa posição in
tersticial. O plagioclásio é xenoblástico; poucos grãos são gemina
dos polissinteticamente, zonação está presente; sericitização e al
teração a zoisita são bem observadas; a composição parece ser 
oligoclásio-andesina. O microclfnio ocorre geralmente mais lfmpido, 
pouco alterado, com caracterfstica de geminação em grade; na in
terface com o plagioclásio, mostra lobos de mirmequita. A biotita 
está presente em grandes lamelas pleocróicas em tons esverdea
dos, cloritizada O epfdoto ocorre formando cristais bem desenvol
vidos, verde-amarelados, pleocróicos, zonados. Os acessórios são 
zircão, titanita e opacos. 

b) Biotita gnaisses - São rochas róseas, granulação média, maci
ça, com conspfcua foliação resultante da orientação preferencial 
dos minerais componentes, especialmente as poucas lamelas de 
biotita Em lâmina, a textura é granular xenoblástica, com grosseira 
orientação de quartzo e feldspatos, sublinhada pela conspfcua 
orientação das esparsas lamelas de biotita O quartzo ocorre em 
grãos xenoblásticos, com extinção ondulante, fraturados e ocasio
nalmente recristalizados em mosaico O microclfnio mostra-se em 
grãos xenoblásticos, micropertfticos, geminados em grade; na inter
face com plagioclásio, apresenta lobos mirmequfticos; contém in
clusões arredondadas de quartzo. O plagioclásio (oligoclásio) exibe 
·grãos xenoblásticos, geminados polissinteticamente, parcialmente 
enuviados por sericitização. A biotita ocorre em lamelas esparsas, 
pleocróicas, marrom-esverdeadas, cloritizadas e muscovitizadas. 
Os acessórios são opacos, zircão e apatita. Estas rochas são prova
velmente originadas de plutonitos de composição quartzo
monzonftica 

V. Gnaisses diorfticos - Sob esta denominação englobam-se ro
chas com menos de 5% de quartzo, razão de feldspato maior de 
90% e plagioclásio com menos de 50% da molécula de anortita. 
São rochas cinza-róseo, bandadas, alternando-se bandas 
(0,5-1 em) róseas de feldspato com bandas cinzentas de feldspato, 
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biotita e epldoto. A textura ó granoblástica média, orientada, domi
nando cristais J(enoblllsticos, estando constitulda essencialmente 
de plagioclásio e feldspato potássico. O plagioclásio é o mineral do
minante, apresentando-se em cristais xenoblásticos muito defor
mados, com elttinção ondulante e la melas de geminação polissinté
tica encurvadas e rnicrofalhadas; a composição corresponde a an
desina (An ± 40%); mostra-se fortemente sericitizado e apresenta 
grãos de epldoto no seu interior. Albita aparece em grãos llmpidos 
intersticiais, às vezes nas bordas da andesina; aparece também em 
mosaicos de finos grãos recristalizados formando faixas irregulares, 
observando-se neles grãos de andesina com granulação de borda. O 
feldspato potássico é provavelmente microcllnio, com grãos xeno
blásticos intersticiais, freqüentemente envolvidos por albita. A bio
tita ocorre em la melas castanhas, fortemente pleocróicas, em avan
çado estágio de substituição por epldoto, opacos e clorita. Epldoto 
eJdbe cristais amarelo-limão, às vezes esverdeados, pleocróicos, ni
tidamente formados a partir da biotita; aparecem também em zonas 
cataclásticas junto com andesina deformada e triturada e albita 
neoforrnada e, ainda, com albita em faixas recristalizadas; freqüen
temente apresenta-se zonado irregularmente, sendo a zona central 
allanita castanho-clara, às vezes metamicta, envolvida por zona ró
sea, fortemente pleocróica para amarelo de piemontita e pistacita 
na parte e)(terna. Os acessórios são opacos, titanita e apatita. Estas 
rochas são biotita-epfdoto gnaisse de composição diorltica, da fá
cies anfibolito, que sofrerarn deformações, cataclase e recristaliza
ção pmcial em condiçües de fácies xisto verde. 

VI. Gnaisses de composiç;ão tonalltica - São rochas de cor cinza
elmo com !ameias negras de biotita, granulação média, ocasional
mente p01firoblésticos, com porfiroblastos de feldspatos, estrutura 
orientada não muito conspfcua. Ao microscópio, observam-se tex
turas granoblástica e granolepidoblástica, dispondo-se os minerais 
de manei1a grosseiramente orientada. Os minerais principais são 
quartzo e plagioclásio com biotita e hornblenda subordinados. O 
quartzo é )(enoblástico, intersticial, com forte extinção ondulante, 
às vezes formando agregados de cristais imbricados entre si, às ve
zes totalmente lenticulares. O plagioclásio é provavelmente andesi
na em blastos tabulares, fortemente saussuritizados, substituldos 
por clinozoisita e sericita. Está geminado segundo Albita, Albita
Catlsbad e Albita-Peliclfneo, com !ameias de macia freqüentemente 
encurvadas por deformação; há formação de pequenos cristais llm
pidos de albita nas bordas. Nalgumas rochas a biotita é o máfico 
presente, noutras, a hornblenda se associa à biotita. Esta, nas ro
chas sem hornblenda, aparece emlamelas pleocróicas esporádicas, 
substitulda por epldoto e muscovita. Noutro caso é parda e ocorre 
em agregados lamelares, em parte cloritizada e associada à horn
blenda verde e epldoto em agregados granulares. Muscovita ocorre 
em lamelas às vezes bem desenvolvidas formadas a partir da biotita 
e crescida sobre plagioclásio. O epldoto aparece em cristais leve
mente pleocróicos em tons amarelos, formado sobretudo a partir do 
plagioclásio. Sericita, carbonato, argila-minerais e clorita também 
são secundários. Opacos, apatita, zircão e titanita são os acessó
rios presentes. Estas rochas foram previamente metamorfizadas na 
fácies anfibolito e postetiormente recristalizadas em condições de 
fácies Jdsto vorde. 

B) Migmatitos - Os migmatitos são rochas cinza-rosado com es
trutura bandada, granulação média a grosseira localmente com fase 
de metassomatismo potássico, evidenciado pelo crescimento de 
álcali-feldspato e freqüentemente com o bandamento dobrado. Ao 
microscópio observa-se telctura orientada xenoblástica; a rocha es
té cortada transversalmente por fraturas contendo fragmentos de 
quartzo e feldspato e numerosos cristais de epldoto, além de clorita. 
Ocorre quartzo em grãos lCenoblásticos com extinção ondulante; 
plagioclásio ocorre também em grãos xenoblásticos com extinção 
ondulante, polissinteticamente geminados, fortemente anuviados 
por alteração a sericita e a material argiloso de cor castanha e às ve
zes associados a epldoto. A composição (An-35%) corresponde à 
da andesina e contém em seu interior manchas irregulares de plagio
clásio mais antigo, geralmente mais amanonzado devido à decom
pósição; na interface com o microclfnio, apresenta bainha de albita. 
~ ':flicrocllnio presente é de nltida recristalização tardia, aparecendo 
rnfrltrado entre os cristais de plagioclâsio e, com freqüência, seu 
crescimento se deu a eJ<pensas do feldspato calco-sódico ao qual 
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substitui parcialmente; os grãos são xenomórficos, llmpidos, gemi
nados em grade e com micropertita. O epldoto é pleocróico nas co
res amarelo-limão e amarelo-esverdeado, com estrutura zonar, fre
qüentemente com núcleo alanltico marrom-claro; aparece dissemi
nado, associado à clorita ou preenchendo fraturas transversais. A 
clorita presente é a penina em lamelas verdes, pleocróicas, geral
mente englobando esfeno; provavelmente foi originada a partir de 
antigos cristais de biotita. Os acessórios são opacos, titanita, zircão 
e apatita. A paragênese original indica fâcies anfibolito, parcialmen
te substitulda por paragênese de fácies xisto verde (epldoto-clorita
sericita). 

C) Mi!onitos e protomilonitos - Os milonitos originados de rocha 
granltica têm cor verde-clara, orientados, com textura porfiroclásti
ca, com fragmentos de até 1 em de quartzo e feldspato róseo irre
gulares ou lenticulares, imersos em matriz fina constitulda de serici
ta e quartzo. Ao microscópio observa-se que a matriz é dominante
mente constitulda por finas palhetas de sericita dispostas de forma 
orientada ou arranjadas em leques ou rosáceas, sendo claramente 
provenientes de feldspatos, aparecendo crescidas ao longo de bor
das e fraturas destes minerais; a partir da massa de sericita 
desenvolveram-se lamelas maiores de muscovita. Associados à se
ricita aparecem finos grãos de quartzo, freqüentemente em mosai
cos interlobados ou poligonais. Os porfiroclastos são de quartzo, 
plagioclásio e ortoclásio microclinizado, presentes em cristais irre
gulares, às vezes lenticulares, muito fraturados, com extinção on
dulante, às vezes com granulação de borda; o quartzo pode apare
cer recristalizado em mosaico. Os acessórios são zircão, apatita e 
opacos. 

Os protomilonitos, também graníticos, são rochas de coloração 
cinza-escuro a rósea com textura cataclástica e estrutura maciça, 
constituída de quartzo, feldspatos e argila-minerais Ao microscópio 
observa-se rocha de composição granítica, que mostra textura milo
nitizada com recristalização e estrutura maciça, constituída essen
cialmente de quartzo, plagioclásio e feldspato potássico. O quartzo 
é xenomórfico e forma mosaico de cristais corn contatos tangen
ciais entre si ou aparece triturado, recristalizado e imbricado. O pla
gioclásio é subidioblástico, está fraturado e geminado segundo as 
leis da Albita e Albita-Carlsbad, além de parcialmente saussuritiza
do. lntercrescimentos mirmequiticos com o quartzo são comuns. O 
feldspato potássico é xenomórfico, fraturado e invariavelmente per
titica. A matriz é constitufda principalmente de quartzo recristaliza
do. Clorita, epldoto, sericita, argila-minerais e carbonato são produ
tos secundários. Opacos, titanita, apatita e zircão são os acessórios 
presentes 

Ocorre ainda um outro tipo de milonito que é essencialmente 
quartzo-muscovítico. Trata-se de uma rocha de coloração arroxea
da, granulação fina, orientada, podendo se perceber nitidamente, 
em amostra de mão, muscovita e óxido de ferro. Ao microscópio é 
que se nota sua composição quartzo-muscovítica A rocha mostra 
la melas de muscovita retorcidas, dispostas orientada mente em ma
triz fina, triturada, constituída por muscovita e quartzo. A rocha 
apresenta microfraturamento concordante com a foliação, com as 
fraturas preenchidas por minerais opacos. 

D) Biotita gtanitos - Os biotita granitos são rochas de cor rósea, 
isótropas ou com incipiente foliação, granulação fina a média, às 
vezes algo friáveis por decomposição. Ao microscópio observam-se 
rochas de textura granular xenomórfica, constituídas essencialmen
te de quartzo, microclínio e plagioclásio com biotita subordinada. O 
quartzo se apresenta em cristais anédricos, com extinção ondulan
te, às yezes recristalizados em mosaicos ou arredondados. O micro
cllnio é o feldspato majoritário com exsoluções micropertlticas e a 
geminação em grade caracterlstica denunciando forte triclinicidade; 
contém inúmeras inclusões de plagioclásio e quartzo. Às vezes 
observa-se a formacão de sericha e limonita ao longo dos planos 
de clivagem O plagioclásio está geminado polissinteticamente e 
ocorre em cristais xenomórficos, zonados com núcleos de composi
cão An 18 a 20% e bordas de An 12-25%. Os cristais não zonados 
têm composição oligoclásica (An 15%). Alterações para sericita e 
minerais argilosos anuviam os cristais de plagioclâsio. Quando a ro
cha está deformada, as lamelas de geminação se apresentam en
curvadas e microfalhadas. A biotita ocorre em !ameias alongadas, 



pleocróicas em tons de castanho, às vezes esverdeadas, e algo clo
ritizadas. Nas interfaces dos minerais freqüentemente ocorre limo
nita. Os acessórios são epídoto (às vezes zonados com núcleos de 
allanita), zircão, opacos, titanita e apatita Allanita ocorre também 
em cristais isolados amarelos 

E) Anfibolitos - São rochas de coloração esverdeada, granulação 
grosseira a média, foliadas, constituídas macroscopicamente por 
anfibólio (hornblenda), feldspato e titanita (com cristais de até 
2 mm). Ao microscópio têm textura nematoblástica e são constituí
dos essencialmente por hornblenda, plagioclásio e quartzo. A horn
blenda mostra-se em cristais prismáticos, alongados, com termina
ções irregulares, subidioblásticos, incluindo cristais de quartzo, apa
tita, plagioclásio, epídoto, titanita e opacos, às vezes geminados e 
com pleocroísmo variando de Ng = verde intenso, Nm = verde e 
Np = amarelo O plagioclásio ocorre em cristais subidioblásticos, 
raramente geminados segundo albita, comumente zonados, parcial
mente sericitizados. O quartzo mostra-se em cristais xenoblásticos, 
com extinção ondulante, agrupados, tendo contatos tangenciais e 
ainda segregados em bandas. Titanita, apatita e epídoto são bas
tante freqüentes. Titanita ocorre em cristais idiomórficos, losangu
lares, dispostos ao acaso, em parte alterados em leucoxênio; apati
ta em cristais prismáticos subidiomórficos e epídoto em cristais 
prismáticos, diminutos, grossos e curtos, xenoblásticos. O feldspa
to potássico é raro, ocorre em cristais intersticiais. A clorita é se
cundária e forma pseudomorfos sobre biotita. O rutilo ocorre em al
gumas amostras. As paragêneses são típicas de fácies anfibolito. 

F) Muscovita-quartzo xistos - São rochas brancas, granulação 
média, xistosas, friáveis; a xistosidade mostra-se crenulada com 
desenvolvimento de lineação. Em lâmina, a textura é granoblástica 
xenomórfica, com o quartzo constituindo um mosaico interlobado e 
a muscovita em leitos estreitos e descontínuos, ondulados por cre
nulação O quartzo mostra-se fraturado, com extinção ondulante e 
às vezes recristalizado em mosaico. Os acessórios são zircão, opa
cos e turmalina. O grau de metamorfismo não pode ser precisado 
por falta de paragênese diagnóstica, pois quartzo e muscovita são 
estáveis tanto na fácies xisto verde como na fácies anfibolito 

G) Epídoto-clorita-actinolita xistos - São rochas cinza-esver
deado, de granulação fina, com foliação conspícua Ao mi
croscópio observa-se textura nematoblástica, resultante do arranjo 
orientado de cristais aciculares de anfibólio, envolvendo fenoblas
tos pré-tectônicos de plagioclásio. A rocha tem como minerais prin
cipais anfibólio, plagioclásio, clorita, epídoto e quartzo. O anfibólio 
ocorre em cristais aciculares dispostos orientadamente, por vezes 
de forma transversal; pieocróicos em tons de verde; a extinção Ng 11 
c "' 1 3 o indica tratar-se de actinolita O plagioclásio se apresenta 
em cristais pré-tectônicos muito deformados, exibindo formas arre
dondadas ou lenticulares, sempre rodeados pelos minerais de ma
triz, cuja disposição é adaptada à sua forma externa; mostram ge
minação polissintética, extinção ondulante e generalizada recristali
zação para albita e clinozoisita; provavelmente a composição cor
responde a andesina. Os cristais da matriz são límpidos, com gemi
nações regulares, de largas lamelas e a composição é próxima de 
An 7%. A clorita ocorre como lamelas verde-claras pleocróicas, às 
vezes com aspecto fibrorradiado. O epídoto aqui é um mineral da 
série clinozoisita-pistacita; aparece em grãos xenomórficos parda
centos, pouco pleocróicos, disseminados na rocha ou crescidos so
bre o plagioclásio pré-tectônico O quartzo forma cristais xenomór
ficos dispostos intersticialmente Os acessórios são opacos, apatita 
e esfeno Estas rochas estão metamorfizadas na fácies xisto verde, 
resultantes de provável rocha andesítica 

H) Epidositos - São rochas de coloração verde-clara, granulação 
fina, ricas em epídoto e ainda com clorita e biotita em la melas pórfi
ras. Ao microscópio são rochas de granulação fina, pórfiras, retro
metamorfizadas, epidotizadas, constituídas essencialmente por epí
doto, clorita e biotita. O epídoto ocorre em agregados de pequenos 
cristais, formando pseudomorfos sobre plagioclásio; este por sua 
vez, às vezes, ainda é observado pouco epidotizado Na maioria das 
vezes, porém, conserva somente a forma tabular. A clorita ocorre 
em agregados de pequenas lamelas, dispostos intersticialmente O 
quartzo é secundário e ocorre também intersticialmente, em cristais 

xenomórficos. A biotita élpresenta-se em lamelas porfiríticas, em 
parte cloritizadas, formando pseudomorfos sobre hor~blenda, con
servando ainda a forma prismática tabular. A apat1ta e opacos 
(substituídos por titanita) são acesgórios. A associação ~i~eralógl
ca sugere como rocha primária, uma rocha de compos1çao lllterme
diária, vulcânica pórfira 

I) Hornblenda augita sienitos - São rochas róseo-acinzentadas, 
com manchas pretas de mi11erais máficos, granulação média, com 
orientação pouco conspícua dos seus constituintes minerais. Ao mi
croscópio apresentam textura granular xenomólfica, constituídas 
essencialmente de microclfnio, plagioclásio, augita e hornblenda. O 
microclínio ocorre em cristais xenomórficos, micropertíticos, gemi
nados em grade, enuviados por alteração a material argiloso. O pla
gioclásio exibe grã0s xanomórficos, geminados polissinteticamen
te, zonados, geralmentfl envolvidos por bainha albítica, fortemente 
enuviacios por ser!citização; desenvolve mirmequita na interface 
com o microclínio; a composição provável da porção central dos 
cristais é oligoclásio. A augita é o piroxênio presente em cristais 
verde-claros, pleocróicos, extinção Ng 11 c"' 40°; a cor indica a pre
sença de pequena porção da molécula egirínica; contém inclusões 
de hornblenda; está alterada a epídoto A hornblenda aparece em 
cristais isolados ou incluídos na augita; é fortemente pleocróica 
(verde-azulado, verde-oliva, verde-amarelado), extinção Ng 1\ c :o:: 

22 °. O quartzo ocorre em raros grãos intersticiais, de cristalização 
tardia. Os acessórios são opacos, esfeno, zircão, allanita (com en
voltório de epídoto), epídoto (a!tP.ração dos máficos) e biotita. 

J) Augita-hornblenda quartzo dioritos - São rochas cinza-claro, 
esbranquiçadas, com manchas negras de mine1ais máficos, alguns 
limonitizados; a granulação é média e as rochas apresentam-se fo
liadas, em virtude da disposição orientada dos seus constituintes 
minerais Ao microscópio são rochas de textura granular xenomórfi
ca, constituídas essencialmente de quattzo, olagioclásio e microclí
nio (:Om augita, hornblenda e epídoto subordinados. O quartzo apa
rece em cristais irregulares de cristalizaçilo tardia, com e)ctinção on
dulante, às vezes recristalizados em mosaico O plagioclásio se 
apresenta em grãos xenomórficos, com geminação polissintética, 
zonados, anuviados por alteração a material argiloso e sericita; a 
composição provável é andesina-oligoclásio. O microclínio apresen
ta cristais intersticiais, em pequena proporção, geminados em gra
de. A augita formF.J cristais xenomórficos, verde-claros, pleocróicos, 
com pequena proporção de molécula de aegirina, extinção Ng 1\ c"' 
48 o A hornblenda tem cristais coll" aspecto esfarrapado, forte
mente pleocróicos em tons de verde (verde-escuro, verde-oliva e 
verde-amarelado), elttinção Ng I\ c"' 31 °, freqüentemente associa
dos à augita. O epídoto exibe numerosos cristais xenomórficos, 
amarelados, pleocróicos, provenientes da alteração de augita e 
hornblenda: aparece também formando envelopes em tmno de alla
nita marrom-amarelada Os acessórios são opacos, esfeno, allanita, 
zircão e biotita 

L) Monzonitos - São rochas de coloração tósea com manchas es
verdeadas, mostrando textura granular grosseira e estrutura maci
ca Constituem-se de feldspatos e epídoto Microscopicamente são 
;achas de composição monzonítica, com textura granular e estrutu
ra macica mostrando-se fraturadas. Constituem-se essencialmente 
de plagio~lásio e álcali-feldspato. O plagioclásio é tabular, hipidio
mórfico, mostra as geminações segundo as leis da Albita e Albita
Carlsbad e está parcialmente saussuritizado. O álcali-feldspato é 
xenomórfico e invariavelmente pertítico. O epídoto é abundante e 
aparece em agregados granulares, substituindo quase totalmente a 
hornblenda e ainda como produto de saussuritização do plagioclá
sio, associado a sericita e a argila-minerais. O quartzo é raro e in
·tersticial. A titanita idiomórfica, opacos e allanita xenomórficos e zir
cão euédrico são os minerais acessórios presentes 

M) Micromonzonitos - São rochas de coloração marrom-rósea, 
granulnção fina, maciças, constituídas macroscopicamente por pla
gioclásio, feldspato potássico, máficos e opacos (magnetita) Mi
croscopicamente são rochas de caráter hipabissal, textura intersti
cial, granulação fina a média (0,38-1 ,53 mm) constituídas essen
cialmente por plagioclásio, álcali-feldspato e clinopiroxênio -0 -pia, 
gioclásio ocorre em cristais euédricos, tabulares e ripiformes, par-
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cialmente sericitizadps, geminados segundo as leis da Albita, 
Albita-Carlsbad, comumente envolvidos por uma capa de álcali
feldspato caulinizado, sujo, às vezes mostrando intercrescimento 
gráfico com quartzo O clinopiroxênio mostra-se em cristais prismá
ticos curtos, dispostos geralmente agrupados, comumente peque
nos, medindo de 0,05 a 0,34 mm, e raramente em cristais maiores, 
prismáticos, tabulares, euédricos, medindo de 0,46 a 1,53 mm, 
dispersos com inclusões de plagioclásio e álcali-feldspato. A horn
blenda ocorre em cristais quase que totalmente substituídos por 
biotita, também agrupados. O quartzo ocorre também em cristais 
intersticiais. 

N) Granitos alasquíticos - São rochas róseas, de granulação mé
dia, com foliação pouco conspícua, marcadas por finos alinhamen
tos de minerais opacos limonitizados. Microscopicamente, trata-se 
de rocha com textura granular xenomórfica, levemente orientada, 
constituída essencialmente por quartzo, microclfnio e plagioclásio. 
O quartzo exibe grãos xenomórficos, embora algumas formas, so
bretudo aquelas incluídas nos feldspatos, lembrem o hábito típico 
do quartzo de alta temperatura; apresenta extinção ondulante e fre
qüente recristalização em mosaico O microclfnio se apresenta em 
grãos xenomórficos, geminados em grade, micropertíticos, anuvia
dos por alteração a material argiloso castanho, entremeado com li
monita. O plagiàclásio também ocorre em grãos xenomórficos. ge
minados polissinteticamente; a composição é albita (±An 8%); as 
\ameias de geminação apresentam-se encurvadas por deformação 
Os acessórios são opacos e zircão 

0) Traquitos - São rochas marrom-avermelhadas, isótropas, de 
granulação murro fina, com cavidades milimétricas preenchidas 
com clorita. Ao microscópio se observa uma textura que consiste 
de cristais ripiformes de feldspato (ortoclásio e plagioclásio) dispos
tos ao acaso, deixando espaços triangulares, onde se encontram 
opacos, clorita, biotita, epídoto e quartzo. O ortoclásio ocorre em 
cristais alongados ripiformes, com geminação Carlsbad, anuviados 
por alteração a material argiloso e por finíssimas pontuações 
marrom-avermelhadas (exsolução de hematita ?). O plagioclásio 
(oligoclásio) é ripiforme, com geminação polissintética, às vezes 
disposto em leque, fortemente sericitizado. A clorita apresenta la
melas verde-escuras a verde-amareladas, pleocróicas, preenchendo 
os espaços entre as ripas feldspáticas. A biotita exibe poucas \ame
las verde-castanhas, cloritizadas. Epídoto ocorre em pequenos cris
tais xenomórficos, associados à clorita. O quartzo forma pequenos 
cristais xenomórficos intersticiais, tardios Os acessórios são opa
cos e apatita. 

P) Gabros - São rochas cinza-esverdeado, maciças, isótropas e 
de granulação média Em lâmina, a textura é intergranular, consti
tuída por grandes cristais tabulares de plagioclásio dispostos. ao 
acaso, sendo os espaços intersticiais ocupados por clinopiroxênio 
parcial ou totalmente substituídos por anfibólio O plagioclásio é a 
labradorita (±An 60%) geminada polissinteticamente, em avançado 
estágio de saussuritização, sendo substituída por cristais disformes 
de zoisita e serícita O piroxênio é augita incolor, aparecendo inters
ticialmente entre as ripas de plagioclásio; mostra-se substituído por 
anfibólio, no interior do qual persiste às vezes em pequenos restos; 
freqüentemente a substituição se dá em grande número de finas 
agulhas de anfibólio dispostas em feixe e leque ou entrecruzadas. O 
anfibólio é incolor, Ng 1\ c "' 20 o, com hábito acicular, provavel
mente tremo\ita; substitui parcial ou totalmente o piroxênio A clori
ta ocorre em la melas finas e alongadas, incolores, geralmente asso
ciadas-à tremolita, substituindo o piroxênio. A zoisita apresenta fi
nos grãos, geralmente agregados em massas irregulares castanhas, 
crescidas a partir da labradorita e às vezes formando filões estreitos 
que cortam a rocha A sericíta junto com a zoisita, substitui o pla
gioclásio. O quartzo exibe poucos grãos xenomórficos intersticiais. 
Os acessórios são apatita e opacos parcialmente substituídos por 
esfeno. Estas rochas apresentam avançado estágio de substituição 
por paragênese característica de fácies xisto verde. 

Q) Melagabros - São rochas de cor verde-acinzentada-escura 
n~o foli~das,. com granulação média. Ao microscópio a textura é 
dlablást1ca, dispondo-se ao acaso, de forma entrelaçada, os cristais 
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de anfibólio, clorita, epídoto, sericita e clinozoisíta, que em conjunto 
formam uma massa informe que substitui os antigos cristais de pla
gioclásio e piroxênio (?). Observam-se vestígios de textura ofítica, 
aparecendo restos ripiformes de plagioclásio saussuritizado dentro 
do anfibólio que, provavelmente, pseudpmorfizou piroxênio O p\a
gioclásio aparece em restos em avançado estágio de saussuritiza
ção, substituído por sericita e clinozoisita; observam-se vestígios de 
geminação polissintética; trata-se provavelmente de restos de pla
gioclásio cálcico (labradorita ?) A clinozoisita foi desenvolvida a 
partir do plagioclásio e aparece em finos grãos reunidos em massas 
informes de cor parda, associados à sericita; às vezes mostram au
réolas descontínuas de epfdoto. Sericita ocorre em finas palhetas, 
crescidas sobre o plagioclásio A hornblenda aparece em grandes 
cristais alongados, com terminações denteadas em finas agulhas in
tercrescidas com clorita e epídoto, e contendo inclusões alinhadas 
de titanita; é pleocróica (verde-claro a incolor) e a extinção Ng 1\ c:::: 
1 9 o; provavelmente substitui o antigo piroxênio A clorita é a peni
na, verde-clara, pleocróica, aparecendo em \ameias entrelaçadas ou 
dispostas em leque, ou ainda em rosáceas; junto com epídoto e an
fibólio, é o sucedâneo de provável piroxênio O epídoto ocorre em 
cristais pequenos, verdes muito pálidos, levemente pleocróicos, as
sociados a c\orita e anfibólio Os opacos são provavelmente ilmeni
ta, aparecendo em restos dentro de massas de leucoxênio, ou então 
em cristais aureolados por leucoxênio. A biotita apresenta peque
nas \ameias marrom-esverdeadas, p\eocróicas, disseminadas na ro
cha. O quartzo tem poucos cristais intersticiais, às vezes recristali
zados em mosaico Os acessórios são titanita e apatita Estas ro
chas estão quase totalmente alteradas numa paragênese típica da 
fácies xisto verde 

1.2.1.6 - Análises químicas 

Os estudos petroquímicos apresentados aqui versam sobre as ro
chas dto Complexo Rio Apa coletadas em tratos da Folha SF 21 
Campo Grande e estão baseados nos resultados de análise apresen
tados nas Tabelas 1 111, 1 IV, 1 V e 1 VI 

No diagrama AFM, de Coleman & Dona to ( 1979), com base nos 
tabalhos de Coleman & Peterman e Barker & Arth, que traçaram o 
trend trondjemítico e as linhas de separação dos campos toleíticos, 
alcalinos e calcoalcalinos, as rochas do Complexo Rio Apa seguem 
o trendtrondjemítíco e estão situadas principalmente no campo cal
coalcalino e alcalino e com menor proporção no campo toleítíco 
(Fig 1.8). Para o mesmo diagrama AFM, de lrvine & Baragar 
( 1 971), que apresentou a linha de separação do campo calcoalcali
no e campo toleítico, as rochas em pauta apresentam-se principal
mente no campo calcoalcalino (Fig 1 9). 

No diagrama triangular Ab-0-0r, Collerson & Brígwater ( 1979) 
separaram os campos do augen gnaisse de Amitsoq, suíte granodio
rítica e complexo de gnaisses antigos de Swaziland As amostras do 
Complexo Rio Apa jazem nos campos dos augen gnaisses de Amit
soq e do complexo de gnaisses antigos de Swaziland (Fig. 1 . 1 O) 

Malpas ( 1979) separou os trondjemitos de alto e baixo alumínio, 
no diagrama Na20 + K20 versus A\20 3 . As rochas do Complexo 
Rio Apa, a exemplo das rochas do Complexo Xingu, na Folha SD.21 
Cuiabá, estão distribuídas tanto no campo dos trondjemitos de bai
xo como nos de alto alumínio (Fig. 1 11). 

No diagrama triangular Ab-An-Or de Nicollet, Leyreloup e Dupuy 
( 1979), a área tra·cejada é o campo de um feldspato de baixa pres
são do trondjemito e tonalito de 'O'Connor ( 1 96 5 apud Barker, 
1979) As rochas apresentadas neste trabalho estão nos campos 
do tonalito, trondjemito e granito (Fig. 1 12) 

No driagrama Ab-An-Or de Barker (1979), onde se têm os cam
pos do tonalito~ trondjemito, granodiorito e granito, verificou-se que 
as rochas metamórficas do Complexo Rio Apa caíram em todos es
tes campos (Fig. 1 .13) 

Payne & Strong ( 1979) plotaram o trondjemito twi!lingate no 
diagrama Q-An-Ab (H20) em relação ao limite de fase inferidà por 
Hoffman (1976 apud Payne & Strong, 1979), com experiência em 
rochas naturais fundidas. No presente diagrama, as rochas do Com
plexo Rio Apa estão tanto no campo do quartzo como no do plagio
clásio (Fig. 1. 14) 



TABELA 1 111 
Resultados de análise qufmica- Complexo Rid Apa 
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Si02 68,17 70,94 75,17 64,06 67,10 45,76 46,59 48,84 69,19 74,29 

Al203 14,37 15,40 13,10 17,93 15,44 17,43 16,97 16,98 15,68 12,18 

Fe2D3 1,00 1,38 1,07 2,27 1,73 2,39 2,37 4.42 1,33 0,71 

FeO 1,95 0,58 0,35 3,30 0,93 8,74 9,84 6,53 1,04 1,60 

MnO <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,18 0,14 0,16 <0,10 <0,10 

MgO 0,84 0,53 0,28 0,19 0,78 7,44 6,91 6,22 0,63 0,26 

C aO 2,42 1,33 0.47 0,17 3,01 9,70 9,77 7,98 3,10 0,83 

Na20 4,12 4,29 3,00 2,52 4,30 3,20 4,03 3.47 4,79 3,35 

K20 4,09 2,51 3,52 4,30 2,01 0.47 o, 19 0,65 2,25 4,87 

Ti02 0,29 0,15 <0,10 0,35 0,20 0,73 0,62 0,69 0,21 0,22 

P2D5 <0,10 <0,10 0,16 <0,10 0,11 <0,10 <0,10 <0,10 0,59 <0,10 

Epldoto Biotita Tremolita~ Quartzo 
Litologia gnaisse gnaisse Gnaisse Crus h Tona fito actinol Anfibolito Anfibolito 

monzonito 
Granito 

xisto 

Folha SF.21.X-C SF.21.V-D SF.21.V-D SF.21.V-D SF.21.V-D SF.21.V-D SF.21.V-D SF.21.V-D SF.21.V-D SF.21.V-D 

TABELA 1 IV 
Resultados de análise qufmica - Complexo Rio Apa 
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Si02 50,21 72,89 75,95 69,64 74,74 77,03 69,34 73,29 72,17 73,47 
Al203 19,23 13,22 11,90 14,51 13,01 11,71 14,73 13,47 14,22 13,71 
Fe203 3,63 0,65 2,56 0,25 0,50 0,02 1,04 0,53 1,52 0,55 
FeO 4,76 0,70 0,43 2,20 0,80 0,95 1,53 0,67 0,58 1,62 
MnO 0,18 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0.10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 
MgO 2,90 <0,10 0,37 0,59 0,18 0,12 0,60 0,26 0,36 0,21 
C aO 6,18 0,50 0,71 1,79 0,49 0,94 2,28 0,89 0,18 0,75 
Na20 7,04 3,55 2,57 3,45 3,50 3,38 3,78 3,16 5,66 4,13 
K20 0,23 5.46 2,88 4.23 5,06 4,71 3,93 5,17 2,68 5,27 
Ti02 0,77 0,13 0,30 0,27 <0,10 <0,10 0,28 0,16 0,23 0,15 
P205 0,17 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,33 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 -- -----

Biotita~epf- Gran.-epl- Epfdoto- Biotita-Biotita Biotita Biotita Biotita Biotita Biotita-
Litologia doto granito doto-musc 

granito granito gnaisse biotita gnaisse muscovita muscovita 
gnaisse gnaisse gnaisse gnaisse gnaisse 

Folha SF.21.Y-B SF.21.Y-B SF.21.V-D SF.21.X-C SF.21.X-C SF.21.X-C SF.21.X-C SF.21.X-C SF.21.X-C SF.21.V-D 

TABELA 1 V 
Resultados de análise qulmica - Complexo Rio Apa 
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Si02 45,23 82,14 70,99 68,42 43,30 67,78 70,86 73,19 70.44 39,35 
Al203 15.49 8,21 13,72 13,98 12,17 14,52 11,94 12,07 12,90 13,37 
Fe2D3 3,41 0,76 1,34 1,36 6,62 2,02 2,25 1,59 2,26 7,25 
FeO 8,84 0,57 1,04 2,26 8,81 0,91 1,10 0,33 0,88 10,30 
MnO 0,21 <0,10 <0,10 <0,10 0,18 <0,10 <0,10 <0,10 <O, 10 0,33 
MgO 6,58 0,36 0,45 0,59 8,07 0,91 0,27 O, 15 0,29 9,23 
C aO 8,04 <0,10 1,50 1,71 10,34 2,46 0,61 0,25 0.46 10,30 
Na20 7,02 1,75 4,65 4.41 2,80 3,94 3,50 3,67 3,88 2.48 
K2D 0,36 2,59 4,45 4,24 1,20 2,66 4,07 4,74 4,50 0,17 
Ti02 0,88 O, 12 0,24 0,44 1,06 0,26 0,33 0,20 0,32 1,60 
P2D5 0,16 <0,10 <0,10 <0,10 0,34 <0 •. 10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 

C for -ac- Muscovita Granada 
Litologia tinolita quartzo Biotita 

biotita Anfibolito Gnaisse Biotita Gnaisse Gnaisse 
Anfibolito 

xisto xisto gnaisse 
gnaisse 

granftico gnaisse granítico granftico 
Folha SF.21.V-D SF.21.V-D SF.21.X-C SF.21.X-C SF.21.V-B SF.21.V-B SF.21.X-A SF.21.X-A SF.21.X-A SF.21.X-A 
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TABELA 1 VI 
Resultados de análise química -Complexo Rio Apa 
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Si02 61,22 65,66 71,65 44,70 
Al203 15,90 14,50 13,14 17,15 
Fe203 2.70 2,98 0,77 4,54 
FeO 2,58 1,60 0,67 6.44 
MnO <0,10 0,14 0,10 O, 15 
MgO 2,34 0,78 0,34 7,54 
C aO 4,99 2,15 0.79 8,95 
Na20 2,83 3,56 3,07 3,40 
K20 1,25 3,38 5,07 1,59 
Ti02 0.42 0,57 0,24 0,70 
P205 <0,10 0,13 <0,10 <0,10 

Biotita-
Granito Litologia hornblen Gnaisse 
gnaisse 

Anfibolito 
gnaisse 

Folha SF.21.X-A SF.21.X-A SF.21.X-A SF.21.X-A 

toleitico 

alcalino 

Thondhejemítico 

K20+Na 20 MgO 

Fig 1 8 - Diagrama AFM de Coleman & Donato (19791 para o Complexo Rio Apa 

Coleman & Peterman ( 1 9 7 5 apud Coleman & Donato, 1 9 7 9), 
no diagrama Rb versus Sr (Fig 1 15), delinearam os campos do pla
giogranito oceânico, trondjemito continental, quartzo-diorito, gra
nófiro do Mar Vermelho, granófiro continental e riolito de lceland 
As rochas em estudo estão, em sua maioria, fora destes campos, 
sendo que algumas jazem dentro do campo do trondjemito conti
nental e quartzo-diorito 

No diagrama Ba versus Rb de O la de ( 1 980), os granitos do Com
plexo Rio Apa estão todos dentro do campo dos granitos estéreis 
(Fig 1 16) 

No diagrama Ba-Rb-Sr, de El Bouseily & El Sokkary (1975) os 
granitóides do Complexo Rio Apa estão concentrados principalmen
te nos campos dos granitos normais e granitos anômalos, havendo 
dois representantes no campo dos granodioritos, dois no campo dos 
dioritos, um no campo dos granitos fortemente diferenciados e um 
no campo dos quartzo-dioritos (Fig 1 1 7) 

1 2 2 - Grupo Amoguijá 

1.2 2.1 - Generalidades 

A primeira referência a rochas vulcânicas na região deve-se prova
velmente a Hussak (apud Lisboa, 1909) que descreveu quartzo-
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Flg 1 9 - Diagrama AFM de lrvine & Baragar { 1971) para o Complexo Rio Apa 

pórfiro, que, para ele, devido às inclusões vítreas no quartzo, se as
semelha muito a certas rochas neovulcânicas da América do Norte; 
referia-se todavia este autor a seixos rolados das proximidades do 
ribeirão das Correntes, afluente do rio Aquidauana 

Milton & Eckel ( 1959) referiram-se a pórfiros que ocorrem na ro
dovia entre Caapucu e Quyquyó na região do Rio Apa, em território 
paraguaio Na estância Machuca-Cuê, próximo ao rio Apa, esse au
tor citou a ocorrência de quartzo-pórfiros de composição próxima à 
do riolito 

Os Quartzo-Pórfiros do Amoguijá, denominação dada por Almei
da (1965a) a um conjunto de rochas vulcânicas ocorrentes na parte 
centro-meridional da Folha SF 21 Campo Grande, foram por ele 
descritos às margens da rodovia BR-267, cerca de 30 km a leste da 
cidade de Porto Murtinho O nome Amoguijá deriva de pequeno cur
so de água afluente do rio Paraguai, que se desenvolve a norte da 
serra de Santa Cruz Segundo o autor acima referido, no trecho por 
ele estudado foi verificada " .. a presença de variedades diversas 
de quartzo-pórfiros e produtos piroclásticos". Não definiu o caráter 
estrutural da associação, mas sugeriu tratar-se de " derrames, 
com intercalações piroclásticas, irrompidos na área granítica, 
apresentando-se em camadas fortemente inclinadas para SE" 
Quanto à idade destas rochas, Almeida (op cit ) presumiu que se-
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riam mais antigas que o Grupo Corumbá, correlacionado-as com as 
exposições de mesma litologia, situadas a norte do rio Tebiquari, no 
Paraguai Oriental, descritas por Eckel (1959) 

Comte & Hasui ( 1 9 71) correlacionaram o vulcanismo ácido de 
Caapucu, oriente do Paraguai, com os vulcanismos de Castro, Ca
maquã e Amoguijá, no Brasil 

No mapa geológico da região nordeste do Paraguai (OEA, 
1972/4), à margem esquerda do rio Apa, se observa restrita área de 
exposição da unidade estratigráfica "Pórfidos Cuarcíferos de Cen
turión" referida como do Pré-Cambriano Superior 

Corrêa et a/ii ( 1 976) agruparam as rochas graníticas e microgra
níticas, intrusivas no Complexo Basal, e as extrusivas ácidas repre
sentadas pelos Ouartzo-Pórfiros do Amoguijá, chamando a esse 
conjunto Intrusivas e Extrusivas Ácidas 

Schobbenhaus Filho & Soares ( 1979) chamaram Complexo do 
Amoguijá às rochas vulcânicas ácidas representadas por diversas 
variedades de quartzo-pórfiros e produtos piroclásticos da Folha 
SF 21 Campo Grande 

A Superintendência do Desenvolvimento da Região Cento-Oeste 
(Brasil SUDECO, 1 !i)79) fez referência às Intrusivas e Extrusiv<ls 
Ácidas compostas por granito, microgranito, gnaisses micrograníti
cos, quartzo-pórfiro e adamelito 

An 

Fig 12 - Diagrama Ab-An-Or de Nicollet, Leyreloup e Dupuy (1979) para o Complexo 
Rio Apa A área tracejada representa o campo de baixa pressão do feldspato(< 5 Kbl 
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Fig 1 13- Diagrama Ab-An-Or de Barker (1979) para o Complexo Rio Apa 

O r 

Araújo & Montalvão ( 1980a) referiram-se a hornblenda granitos 
na área da Folha SF 21-V-D, como constituindo uma fase comag
mática tardia em relacão às vulcânicas, fato este evidenciado pelo 
menor grau de catacl~se apresentado em relação a estas últimas 

Olivatti & Correia Filho ( 1981) incluíram os quartzo-pórfiros e pi
roclásticos, bem como os granitos, granófiros e aplitos, no Comple
xo do Amoguijá, posicionando esta unidade, estratigraficamente, 
acima do Grupo Cuiabá 

Araújo et alii ( 1981) na área da Folha SF 21 Campo Grande de
nominaram Grupo Amoguijá ao conjunto de rochas vulcânicas e pi
roclásticas, associadas a brechas e lapilli tufos, de caráter eminen
temente extrusivo. 

No presente trabalho mantém-se esta unidade como Grupo 
Amoguijá, o qual está representado principalmente por riolitos, da
citas, riodacitos, brechas vulcânicas e lapilli tufos 
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Fig 1 1 5 - Diagrama Rb versus Sr de Coleman & Peterman ( 1 9 7 5 apud Coleman & Do
nato, 1979) para o Complexo Rio Apa 

1 2 2.2 - Distribuição na área 

As rochas do Grupo Amoguijá ocupam uma faixa mais ou menos 
contínua com cerca de 45 km de extensão e largura variável, que se 
estende no sentido norte-sul, sustentando as serranias de Santa 
Cruz, São Francisco e outras de menor expressão Seu limite ao sul 
acha-se em terras da fazenda Florida, nas proximidades da cachoei
ra Grande do rio Apa. Ao norte, limita-se nas proximidades do curso 
médio do rio Tererê, em área da Fazenda Emadicá (Fig. 1 18) Ocor
rências menos expressivas situam-se a noroeste da serra do Papa
galo, nas Imediações da fazenda Paloma, na região mais setentrio-
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nal da Folha SF.21-V-D, bem como nas proximidades da fazenda 
Santa Cruz, na parte sul da Folha SF.21-V-B 

Na BR-267, a 2 7 km de Porto Murtinho, situa-se a serra de San
ta Cruz, constituída por riolitos, riodacitos, lapilli tufos e brechas 
vulcânicas do Grupo Amoguijá Estas rochas se estendem por cerca 
de 6 km no sentido 0-E, sendo sem dúvida a área de melhor exposi
ção destas rochas, em virtude da rodovia cortá-las transversalmen
te 

No perfil geológico realizado na vicinal que liga a BR-267 à locali
dade de Cachoeira Grande do Rio Apa, ocorre ampla faixa de rioli-



Fig. 1.18 - Reglio do IMdlo rio Teratt. Aspecto morfol6glco d8s rochu vulclnleaa ll<:ldaa do Grupo Amoguij6 lpE&ral. granltleal de Sulte lntruaive Alumledor (pEya) e b6aicas do Gabro 
Morro do Triunfo (pEdmtJ. Folha SF.21 ·V-O. 

tos. Sllo normalmente de cor cinza-róseo a avermelhado, granula
ção fina, com pórfiros de quartzo distribuídos na massa afanltica. 
Em alguns afloramentos mostram aspecto acamado e ·por vezes de
notam intensa cataclase. 

Na vicinal que liga a BR-267 à fazenda Florida, a cerca de 11 km 
do entroncamento ocorrem blocos de riolito róseo avermelhado. 
bastante fraturados. A cerca de 3,9 km adiante da sede da fazenda 
Florida, voltam a ocorrer riolitos que se estendem por cerca de 
2 km. São blocos de colorações cinza-escuro, cinza-claro e rosa
dos, finamente laminados. com fenocristais de quartzo e feldspato 
com até 2 mm. 

Numa variante que sai da estrada municipal Cachoeira Grande 
do rio Apa, BR-267. para oeste, foram percorridos cerca de 17 km 
no sentido N-S. passando pela fazenda Paraíso e retornando à estra
da municipal. Neste trecho, os primeiros 1 O km desenvolvem-se 
sobre riolitos de cor cinza, tufos rioliticos cataclasados e acama
dos. À frente, afloram blocos de calcários cinza-escuro, da Forma
ção Cerradinho por cerca de 800 m, voltando então a ocorrer rioli
tos cataclasados, venulados por quartzo, até o entroncamento. 

No perfil geológico Porto Murtinho- Palhaty-fazenda São Fran
cisco, o primeiro afloramento só ocorre a 71 km de Porto Murtinho. 
Trata-se de riolito de cor cinza, granulação f ina, com pórfiros de 
quartzo e feldspato, dispersos na .matriz. Oeste ponto em diante, 
numa extensão de 8 km, oco.rrem riolitos idênticos ao anteriormen
te descrito. Estas rochas dispOem-se a oeste da serra de São Fran
cisco e estão em contato por falha com os granitos da Suíte Intrusi
va Alumiador. 

No perfil geológico do córrego Mastigo para a fazenda Santa 
Cruz se observam. nas proximidades desta, alguns afloramentos de 
metarriolito. 

Outro afloramento de rochas riollticas situa-se na borda oeste do 
morro do Triunfo. 

1.2.2.3 - Posição estratigréfica 

O Grupo Amoguijá acha-se sobreposto, discordantemente, ao Com
plexo Rio Apa e parcialmente recoberto com discordância litológica 
pelas Formações Urucum, Cerradinho e Pantanal. Apresenta conta
to tectónico, através de falhas indiscriminadas, com a Suíte Intrusi
va Alumiador e com o Gabro Morro do Triunfo (Fig. 1.18). 

1.2.2.4- Geocronologia 

As rochas vulcânicas ácidas do Grupo Amoguijá foram datadas ra 
diometricamente através de 7 datações Rb/Sr; cujos dados analiti
cos constam da· Tabela 1 .VIl. 

Estas amostras, quando plotadas em diagrama isocrónico Rb/Sr, 
situaramcse próximas da isócrona de referência de 1.650 ± 63 MA 
e relação Sr87/Sr86 inicial de O, 702 ± 0,004 (Fig. 1.19). O elevado 
erro do valor da razão inicial deve-se à ausência de pontos próximos 
da origem do diagrama. 

A relação Sr87tSr86 inicial, utilizada largamente como indicadora 
de processos de diferenciação do manto, permite que se considere 
a idade acima como a época real de formação do conjunto vulcânico 
a partir da diferenciação direta do manto. 

A lmeida ( 1965al e Comte & Hasui ( 1971 I correlacionaram as 
vulcânicas do Amoguijá com as similares de Caapucu, a sudeste de 
Assunção no Paraguai, que forneceram idades K/Ar próximas a 500 
MA. Este valor foi considerado como idade mlnima para estas ro
chas. 

A amostra 578/EG-66/HA-RM/478 apresentou-se mais jovem 
que o conjunto datado, indicando uma idade Rb!Sr convencional de 
1.439 ± 34 MA (Tab. 1 .VIIl, que poderia significar recorrências 
magmáticas que ocorreriam até a completa estabilizaçllo tectónica 
da área. 

TABELA LVII 
Dados anallticos Rb/Sr - Grupo AIT10jjUij6 

N. 0 campo Folha Litologia 

15 CSF- 03 SF.21-V-O Qz. pOrfiro 

16 CSF · 04 SF.21·V·D Brecna vulc. 
17 403 7 /EG-56/CH/42 SF.21·V·D Riolito 
18 CSF- 05 SF.21-V-D 8recna vulc. 
19 578/EG·146/HAI532 SF.21·Y·8 Riolito 

20 5781EG-01/HA/428.1 SF.21 .V·D Oacito 
21 578/EG-66/HA/478 SF.21.V·D Riolito 

Constante: (Sr67/sr8610 = O. 705. 
Referéncias:.NT - Neste Trabalho; 1 - Schobbenhaus Filho I no prelo), 
• Plotados nas Figs. 1.2 e 1.19. 

N.• lab. Rb Jppm) Sr (ppm) 

3032 98,6 82,1 
3592 113,6 72,3 
5342 139.9 82.1 
2932 139.2 37,1 
5196 413,4 28,7 
5190 133,4 89.7 
5201 238.6 34,5 

Rb871sr86 sr8715,86 Idade (MA) Rei. 

3,50 0,7871 1575 "' 71 1 
4,60 0,8045 1507 :!: 56 1 
4,99 0,8207 1615 :!: 47 NT 

28,39 1.4163 1510 "' 40 1 
46,58 1,7483 1594 :!: 34 NT 

4,35 0,8097 1676:49 NT 
21.60 1,1510 1439:34 NT 

GEOLOGIA/45 



87'/ 86 
1 000 Sr Sr 

0,900 

0,800 15 

27 

o 16 
20 

18 t X3) 
0

19 tX4l 

21 (X2l 

Idade= 1650 ± 63 m a 

(Sr 8fsr 86Jo=0,702± 0,004 

Fig 1 9 - Diagrama isocrOnico Rb/Sr de referência para o Grupo Amoguijá 

1 2 2. 5 - Petrografia 

O Grupo Amoguijá compõe-se de diversos tipos de rocha, sendo os 
principais descritos a seguir 

A) Riolitos - São rochas isótropas, coloração rósea, maciças, 
apresentam textura inequigranular, com fenocristais euédricos de 
feldspato (até 5 mm) e quartzo bipiramidal em matriz afanítica. Ao 
microscópio, a textura é porfirítica, observando-se fenocristais, 
com tendência euédrica, de quartzo, feldspato potássico, plagioclá
sio, opacos e biotita, imersos em matriz fetsítica, que, em volume, 
predomina sobre os fenocristais O quartzo é bipiramidal, 'às vezes 
arredondado, frequentemente corroído pela matriz; pode 
apresentar-se fraturado e com extinção ondulante O plagioclásio 
(oligoclásio) é euédrico a subédrico, com geminação polissintética, 
tipo Albita; apresenta-se sericitizado e com evidência de corrosão 
pela matriz O feldspato potássico, provavelmente ortoclásio, é 
euédrico, mostrando geminação Carlsbad e Baveno, contém inclu
sões de quartzo e plagioclásio, mostra-se enuviado por minúsculas 
inclusões de opacos (hematita?); observam-se micropertita e oca
sionais bordos corroídos pela matriz A biotita ocorre em microfeno
cristais, geralmente malformados e muitas vezes aparecem em la
melas agrupadas, bordejando o feldspato potássico A matriz é fel
sítica, sericitizada, constituída por quartzo, feldspato potássico, 
plagioclásio e minúsculos grãos de opacos. Aparentemente domina 
o feldspato potássico. 

B) Dacitos - São rochas cinza-róseo-escuro macicas matriz afa
nítica predominando sobre fenocristais euédrlcos o~ a;redondados 
de feldspato. Em lâmina, a matriz é felsítica (quartzo-feldspática) fi
na, marcada por uma fina poeira de opacos (magnetita), rutilo, epí
doto, zircão e apatita. Observa-se espécie de cavidades preenchi
das com quartzo em mosaico, opacos, plagioclásio e carbonato Os 
feldspatos da matriz (aparentemente domina plagioclásio) estão 
muito sericitizados Os fenocristais são plagioclásio (oligoclásio ?) 
complexa e polissinteticamente geminados, estão muito alterados a 
sericita e carbonato e apresentam-se corroídos. Ocasionais máficos 
foram pseudomorfizados por opacos e epídoto Estas rochas fre
quentemente estão deformadas e incipientemente recristalizadas 
na fácies xisto verde (Estampa 1.1V A) 

C) Riodacitos pórfiros- São rochas mostrando textura pórfira, co
loração marrom-rósea, com pórfiros de feldspato potássico, quart
zo, plagioclásio e máfico, em matriz fina Trata-se de rocha vulcâni
ca ácida, recristalizada, textura pórfira, constituída por pórfiros de 
feldspato potássico, quartzo plagioclásio e hornblenda, medindo de 
O, 19 mm a 3,8 mm, imersos em matriz muito fina 
(0,027-0,065 mm) constituída essencialmente por feldspato e 
quartzo. Os pórfiros são euédricos e mostram corrosão, perfazendo 
cerca de 10-1 5% da rocha; os pórfiros de plagioclásio são mais 
abundantes. O feldspato potássico ocorre em cristais tabulares 
pertíticos, ~m parte alterados em argila-minerais, isolados e agrupa: 
dos O plagtoclásto também ocorre em cristais tabulares, isolados e 
agrupados, geminados segundo as leis da Albita, Albita-Carlsbad e 
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Albita-Periclíneo; está em parte sericitizado O quartzo mostra-se em 
cristais bipiramidais, hexagonais, e a hornblenda em cristais prismá
ticos tabulares, substituídos por clorita, epídoto e titanita A matriz 
é constituída por feldspato e quartzo entremeados e recristalizados 
Diminutas la melas de sericita ocorrem dispersas. O carbonato é se
cundário. Zircão, títanita e apatita, em cristais euédricos, e opaco 
euédrico a anédrico são acessórios. Algumas amostras apresentam 
como máfico a biotita ao invés da hornblenda 

D) Tufos soldados riolíticos a riodacíticos - São rochas róseo
avermelhadas, maciças, com matriz afanftica rica em fenocristais 
milimétricos de quartzo e feldspato (até 5 mm) Na massa notam-se 
porções irregulares avermelhadas, afaníticas, com poucos fenocris
tais, que revelam possuir a rocha características tufáceas Ao mi
croscópio a textura é porfirítica, com numerosos fenocristais de 
quartzo, plagioclásio e feldspato potássico imersos em matriz felsí
tica Na matriz há porções irregulares, às vezes alongadas e convo
lutas, com feições fibrorradiadas nas bordas, provavelmente resul
tantes de devitrificação. O quartzo apresenta feições de corrosão 
pela matriz, mostrando extinção ondulante e recristalização em mo
saico nas bordas devido à deformação. O plagioclásio (oligoclásio) 
apresenta geminação complexa e polissintética, e parcial sericitiza
ção O álcali-feldspato (ortoclásio ?) está enuviado por argilização e 
minúsculos grãos avermelhados de hematita (?); engloba frequen
tes cristais de plagioclásio. Opacos, zircão e esfeno são acessórios 
e encontram-se na matriz. A matriz é felsítica, quartzo-feldspática, 
com numerosas feições de intercrescimentos fibrorradiados e esfe
rulíticos, concentrados em corpos irregulares, às vezes alongados e 
amebóides. Nota-se neoformação de palhetas de sericita dispostas 
paralelamente denunciando incipiente recristalização sob condições 
de esforços dirigidos. 

E) Tufos soldados de composição riodacítica e dacítica - Trata-se 
de rochas de cor cinza, com textura pórfira, observando-se feno
cristais milimétricos de feldspato tabular e raros de quartzo imersos 
em matriz afanítica, que se apresenta bandeada irregularmente, 
distinguindo-se as bandas pela presença de maior ou menor propor
ção de fenocristais. Ao microscópio, a textura é inequigranular, 
observando-se fenocristais de plagioclásio, feldspato potássico (or
toclásio) e raros de quartzo. Na matriz distinguem-se bandas irregu
lares, com proporções distintas de fenocristais e ainda bandas mar
cadas pelos resultados de acentuados processos de devitrificação; 
estes se caracterizam por feições de cristalização de quartzo e 
feldspato que se dispoêm em leques, às vezes em semicírculos, pa
recendo esferulitos incompletos, em geral desenvolvidos em torno 
de pequenos grãos de quartzo e feldspatos A matriz é em geral fel
sítica, composta de microcristais de feldspato e quartzo, aparecen
do ainda proporções elevadas de sericita, clorita e epídoto, além de 
opacos e carbonato A sericita aparece em minúsculas escamas que 
dão a impressão de estarem orientadas. Entre os fenocristais domi
na o plagioclásio (oligoclásio?) geminado polissinteticamente e mui
to alterado para sericita e carbonato O feldspato potássico aparece 
em menor proporção frequentemente com macia Carlsbad e sericiti
zado O quartzo mostra-se corroído pela matriz e com extinção on
dulante Há também fenocristais de opacos (magnetita ?), limoniti
zados e rodeados por clorita. Os acessórios são opacos, rutilo, zir
cão e titanita Estas rochas geralmente apresentam-se recristaliza
das em condições de fácies xisto verde baixo 

F) Metavulcânicas ácidas - São rochas de coloração cinza-escuro, 
granulação fina, porfiríticas, observando-se fenocristais de feldspa
to em matriz muito fina As rochas se apresentam comumente cor
tadas por vênulas Microscopicamente são rochas vulcânicas pórfi
ras, constituídas por fenocristais de plagioclásio hornblenda e quart
zo dispostos em matriz muito fina, submicroscópica Fenocristais 
de plagioclásio ocorrem em cristais tabulares, geminados segundo 
Albita, Albita-Carlsbad e Albita-Periclíneo, pouco sericitizados e me· 
dindo de 0,35 a 0,96 mm, dispostos sem orientação preferida; os 
cristais de hornblenda são prismáticos, tabulares, estando substituí
dos por epídoto; os de quartzo são euédricos (Estampa 1 IV B). A 
matriz mostra-se orientada, evidenciando finas oalhetas de sericita 
isorientadas e material de baixa birrefringência, quartzo-feldspático. 
Recortando a rocha, observam-se vênulas e bolsões, preenchidos 



por quartzo e feldspato potássico, granulação fina 
(0,026-0,26 mm). Epídoto ocorre ainda em agregados de peque
nos cristais e em cristais isolados, dispostos na matriz e orientados. 

G) Metavulcânicas intermediárias - São rochas de coloracão ver
de, mostram textura afanítica e estrutura orientada Constituem-se 
macroscopicamente de clorita, epídoto, tremolita, quartzo e felds
pato. Ao microscópio, observam-se rochas de composição interme
diária, quase que totalmente transformadas por alteração e orienta
das. Os fenocristais remanescentes de plagioclásio são euédricos e 
ripiformes e estão parcialmente saussuritizados. Os de quartzo são 
arredondados, têm bordas corroídas (embainhamento) e estão en
volvidos por uma matriz constituída dominantemente por tremolita
actinolita, em feixes de prismas aciculares, agregados lamelares de 
clorita, epídoto granular, micrólitos de plagioclásio e quartzo em 
agregados microcristalinos. Epídoto, sericita e quartzo aparecem 
ainda preenchendo as várias vênulas presentes Opacos em cristais 
xenomórficos e titanita em agregados granulares são os minerais 
acessórios presentes Opacos aparecem ainda em forma pulveru
lenta, parcialmente oxidados, impregnando toda a matriz. 

H) Hornfelses - São rochas cinza-escuro, maciças, isótropas, ine
quigranulares, com matriz afanítica contendo fenocristais milimétri
cos de feldspato e, aparentemente, fragmentos de rocha. Ao mi
croscópio, a textura é um mosaico fino de feldspato e quartzo, com 
raros microfenocristai~ de ortoclásio, opacos, plagioclásio e quart
zo; observam-se também ocasionais mosaicos poligonais de quart
zo, irregulares. A matriz consiste dominantemente de quartzo e pla
gioclásio e, em menor proporção de feldspato potássico, havendo 
ainda opacos, sericita e epídoto disseminados; granada aparece em 
pequenos cristais, geralmente bem formados, ou poiquiloblásticos, 
com frequência associados aos mosaicos de quartzo As claras fei
ções de recristalização e a presença de granada, aliadas ao aspecto 
macroscópico da rocha, indicam tratar-se de rochas integrantes de 
auréola de metamorfismo de contato, de fácies hornblenda horn
fels 

I) Andesitos - São rochas cinza-claro, de aspecto macico A tex
tura é inequigranular, observando-se fenocristais de até· 3 mm de 
plagioclásio esverdeado-claro e de hornblenda ( 1 mm) imersos em 
matriz fina a afanítica Em lâmina, a textura é blastoporfirítica, 
observando-se uma matriz parcialmente recristalizada, envolvendo 
fenocristais reliquiares de plagioclásio sericitizado e saussuritizado 
Aparecem também agregados de lamelas de clorita, epídoto, titani
ta e opacos, que podem ser os sucedâneos de antigos cristais de pi
roxênio. Há também microfenocristais de hornblenda O plagioclá
sio (andesina ?) apresenta-se em avançado estágio de saussuritiza
ção e sericitização, sendo substituído por pequenos cristais de cli
nozoisita, sericita, carbonato e albita; também o plagioclásio da ma
triz sofreu alteração, apresentando-se parcialmente recristalizado, 

originando-se cristais límpidos, em geral não maclados, de albita
oligoclásio. A hornblenda é subédrica, verde pleocróica, mostrando 
alteração para clorita e epídoto A matriz é constituída por plagioclá
sio (andesina ?) saussuritizado e sericitizado, plagioclásio neofor
mado (albita-oligoclásio), clorita, epídoto, sericita, opacos, titanita 
e hornblenda Microclfnio e quartzo são observados ocasionalmen
te. Estas rochas sofreram parcial recristalização em condições que 
parecem corresponder à fácies xisto verde 

J) Hornblenda quartzo dioritos - São rochas de cor cinza, granula
ção fina e estrutura maciça Em lâmina, a textura é dominantemen
te micropegmatítica (granofírica), resultando de extensivo inter
crescimento de quartzo e feldspato que rodeiam o plagioclásio e os 
máficos O plagioclásio mostra-se quase inteiramente saussuritiza
do, sendo substituído por clinozoisita, sericita, albita e quartzo; 
observam-se vestígios de geminação polissintética; a clinozoisita in
corporou Fe proveniente da alteração da hornblenda; provavelmen
te o plagioclásio era andesina. Outro mineral presente é a hornblen
da, pleocróica, em tons de verde, mostrando avançado estágio de 
substituição por epídoto e clorita A biotita ocorre em !ameias 
castanho-esverdeadas esparsas, geralmente associadas à horn
blenda O quartzo aparece em grãos isolados intersticiais, com ex
tinção ondulante e mais frequentemente em intercrescimento mi
cropegmatítico com feldspato. O feldspato potássico ocorre exclu
sivamente na forma de intercrescimento micropegmatítico com 
quartzo Os acessórios são opacos e titanita Ocorre também epído
to, como produto de alteracão da hornblenda e na forma de clinozoi
sita, substituindo o plagiocÍásio e clorita, que provêm da hornblenda 
e da biotita, como poduto de alteração 

1 2 2 6 - Análises químicas 

Algumas amostras do Grupo Amoguijá foram tratadas quimicamen
te sendo os resultados (Tabs. 1 VIII e 1.1X) utilizados para elabora
ção de vários gráficos 

O ponto de partida foi o uso do diagrama Na20 + K2 0 versus 
Si0 2 , de lrvine & Baragar ( 1971 ), que tem como principal objetivo 
separar os campos alcalino e subalcalino. As rochas do GruJ')O Amo
guijá caíram no campo subalcalino (Fig 1.20) Uma vez tendo esta 
definição, selecionaram-se alguns gráficos que mostram se tais vul
canitos e piroclásticos apresentam um trend toleítico ou calcoalcali
no, dentro da subdivisão química apresentada por lrvine & Baragar 
(op cit) 

No diagrama Al 2 0 3 versus composição normativa do plagioclá
sio (Fig. 1 . 21), as rochas jazem no campo toleítico e ocupam uma 
área com Al 20 3 = 10-16% e An = 20-50%, e principalmente en
tre 20 e 40% de An 

No diagrama triangular Ab-An-O r, de lrvine & Baragar ( 1 971), 
separou-se a série sódica da potássica As rochas em pauta estão 
dentro do campo potássico (Fig 1.22) 

TABELA 1 VIII 
Resultados de análise qufmica - Grupo Amoguijá 

~ 
~ ;;:; ;;o ;;o O!i (O ;;:; "' mN 00 ~"' 
0"': o~ o~ C?~ o o ~"' 

<O v 

0~ e,bai c!J...' 0~ c!Jro C? L!} c.br-: 
"'~ 

(.!)~ c!JN ffi~ '!!v wN w"' w"' '!!v wro ê~ w"' wv 
oo~ 

~v ~v ~v ~v ~v ~v a;1 oo~ oo~ oo~ oo~ oo~ oo~ oo~ oo~ 

"<( I'<( "<( "<( "<( I'<( "<( "<( I'<( I'<( 
ltlJ: IDO: IDO: IDO: IDO: IDO: ltl:I: IDO: ltl:I: "':I: 
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Si02 76,51 61,65 76,97 75,85 75,37 75,86 75,22 77,58 74,03 77,39 
AI203 11,85 15,45 11,95 12,81 12,57 13,12 13,31 12,26 12,74 12,25 
Fe203 1,83 3,25 0,30 0,88 0,85 0,72 0,73 0,86 0,95 
FeO 0,31 3,21 0,35 0,39 0,56 0,54 0,57 0,39 2,50 0,26 
MnO <0,10 0,12 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 
MgO o, 13 2,11 <0,10 0,14 <0,10 0,17 0,14 0,27 0,21 0,11 
C aO <0,10 4,70 0,33 0,31 0,64 0,24 0,13 0,15 0,72 0,13 
Na20 2,84 3,39 3,17 3,00 3.49 3,36 3,16 3,06 3,31 3,40 
K20 4,79 1,98 4,14 4,37 3,87 4,27 4,90 4,32 5,06 4,56 
Ti02 0,13 0,55 <0,10 0,14 0,15 0,14 0,19 0,13 0,34 0,11 
P205 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 
Litologia Da cito Andesito Tufo Tufo? Tufo Tufo Tufo Riolito Riodacito Riolito 
Folha SF.21.V-D SF.21.V-D SF.21.V-O SF.21.V-D SF.21.V-D SF.21.V-D SF.21.V-D SF.21.V-D SF.21.Y-B SF.21.V-D 
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TABELA 1 IX 
Resultados de análise química - Grupo Amoguijá 

~ ~co ~o ~co ~co ...... co,__ "'co OOl .,.,. .,.,. .,.,. q>.,. 
(!)~ (!)~ (!)~ (!)~ w:< w:< w:< w:< 
~a: ~a: ~a: ~a: CO• "'' "'' "'' r--<.: r--..: r--<.: r--..: 
"'I "'I "'I "'I o 

Si02 71,21 75,26 76,36 75,15 
Al203 13,56 12,46 11,75 12,53 
Fe203 0,65 1,26 0,96 0,57 
F e O 1,73 0,63 0,56 0,73 
MnO 0,12 <0,10 <0,10 <0,10 
MgO 0,75 0,21 <0,10 o, 16 
C aO 0,79 0,15 0,26 0,42 
Na20 4,27 4,59 3,40 4,06 
K20 3,72 4,89 4,86 4,13 
Ti02 0,33 0,21 0,14 0,14 
P205 O, 11 <O, 10 <0,10 <0,10 

Litologia Tufo Riolito Tufo Riolito 

Folha SF.21.V-D SF.21.V-D SF.21.V-D SF.21.V-D 

No diagrama AFM de Kuno ( 1968) estão plotados os trends da 
intrusão de Skaergaard, série de rochas pigeoníticas e série de ro
chas hiperstênicas (Fig 1 23) As rochas do Grupo Amoguijá caí
ram próximo ao canto A (Na 20 3 + K20) dentro do campo da série 
de rochas hisperstênicas e pigeoníticas A série pigeonítica definida 
por Kuno ( 1 9 50 apud Kuno, 1 968) é aquela definida pela presença 
da pigeonita (raramente augita pobre em Ca e subcálcica) na matriz, 
e a série de rochas hiperstênicas como sendo aquela definida pela 
presença do ortopiroxênio na matriz, no lugar da pigeonita Kuno 
( 1 9 59 apud Kuno, 1 968) propôs que o termo "série rocha calcoal
calina" seja usado somente para as séries de rochas hiperstênicas 
Sendo assim, no diagrama AFM de Kuno (op cit ), as rochas vulcâ
nicas do Grupo Amoguijá já estão dentro da série de rochas hipers
tênicas As rochas se aglomeram próximo ao canto A (Na20 + 
K20) 

No diagrama triangular Ab-An-Or de lrvine & Baragar (1971 ), o 
limite provisório está entre as rochas ricas e pobres em potássio Os 
vulcanitos tratados neste trabalho jazem principalmente no campo 
das rochas normais Poucas amostras estão distribuídas nos cam
pos das rochas com baixo e alto potássio (Fig 1 24) 

No diagrama K20-Na 20-Ca0, Nockolds & Allen (1953 apud Mo
reno & Mendoza, 1975), as amostras estão aglomeradas na extre
midade do trend calcoalcalino (Fig 1 25) 

No diagrama AFM, de lrvine & Baragar ( 1971 ), as rochas se
guem o trend calcoalcalino e estão situadas próximo ao canto A 
(Na 20 + K20) (Fig 1 26) 

No diagrama Ba-Rb-Sr, de El Bouseily & El Sokkary (1975), as 
rochas concentram-se principalmente no canto do (Ba), isto é, re
r:>resentam rochas do campo ácido, ou seja, do campo do granito, 
não sendo entretanto bem diferenciadas, a relação Rb/Ba é bem bai
xa (Fig 1 27) 

No diagrama Ab-Or-An deLe Maitre ( 1976), as rochas do Grupo 
Amoguijá jazem quase que totalmente no campo do riolito e somen
te uma amostra caiu no campo do andesito-basalto (Fig 1 28) 

No diagrama Na 20 + K20 (álcalis) versus Si02 (sílica) deLe Mai
tre (1976), as rochas apresentam o mesmo comportamento fican
do a maioria no campo do riolito e na transição para o dacito, so
mente uma amostra caiu no campo do andesito (Fig 1 .29). 

Nos diagramas sílica (Si0 2) versus óxidos (MgO, FeO, Ti0 2, 
K20, Fe20 3, Al20 3, Na20 e CaO), tenta-se mostrar o comporta
mento desses óxidos durante a cristalizacão fracionada destas ro-
chas (Figs 1 30, 1.31, 1 32 e 1 33) . 

No diagrama Si02 versus MgO (Fig 1 30) não se registra uma 
correlação tornando-se um amontoado. 

No diagrama Si02 versus FeO tem-se uma correlação negativa 
onde à medida que aumenta a sílica diminui o FeO (Fig 1 30) 

Para a relação Si02 versus K20 verifica-se um pequeno aumento 
de Si02 com um brusco aumento de K20, a correlação entre estes 
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76,27 73,05 76,29 71,51 71,92 71,51 
11,86 12,24 10,86 12,57 12,30 12,58 
0,71 0,54 0,59 1,55 0,15 1,26 
0,47 2,13 1,79 0,38 1,81 0,50 

<0,10 0,11 <0,10 0,11 <0,10 <0,10 
0,31 <0,10 <0,10 0,52 0,25 0,18 
0,13 0,62 0,40 0,36 0,37 0,47 
3,65 3,47 2,38 3,57 3,67 3,77 
4,48 4,99 5,56 4,20 4,09 4,28 
0,10 0,46 0,21 0,27 0,26 0,25 

<0,10 0,25 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 
Lapilli-

Riolito 
Riodacito Riodacito tufo rio-Dacito Da cito 
pórfiro pórfiro da cito 
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Fig 1 20 - Diagrama Na 2o + KzO versus Si02 de lrvine & Baragar 
(1971 I para o Grupo Amoguijâ 
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Fig 1 23- Diagrama AFM de K.uno (1968) para o Grupo Amoguijá 

elementos é positiva (Fig 1 31) Por outro lado, a correlação Si0 2 
versus Ti0 2 é negativa e a sílica diminui muito pouco enquanto o 
Ti0 2 aumenta rapidamente (Fig 1 31). 

Já para o Fe2 0 3 observa-se uma concentração bem baixa no in
tervalo de (Si0 2 = 60-80%) (Fig 1 32). 

A relação Si02 versus Al 20 3 também mostra uma aglomeração 
sem indicar uma correlação negàtiva ou positiva, entretanto, para 
esta associação de rochas espera-se uma correlação positiva (Fig 
1.32). 

No diagrama Si0 2 versus Na2 0 o trend é praticamente horizon
tal, entretanto observa-se uma diminuição muito lenta do Si0

2 
com 

aumento do Na2 0 (Fig 1 33), enquanto que o CaO com valor abai
xo de 1% no intervalo de (Si02 = 70-80%) forma um aglomerado 
(Fig 1 33) 

Fig 1 25 - Diagrama K20-Na20-CaO de Nockolds & Allen (1953 apud Moreno & Men
doza, 1975) para o Grupo Amoguijé 

No diagrama de Wright ( 1969), as rochas estão principalmente 
nos campos alcalino e calcoalcalino (Fig. 1.34) 

Miyashiro (1975), com uso dos diagramas Si0 2 versus 
FeO* /MgO, FeO * versus FeO* /MgO e Ti02 versus FeO* /MgO (Fig. 
1 35), colocou uma linha de separação entre as séries toleíticas 
(TH) e calcoalcalinas (CAl Havendo para o magma toleítico uma 
cristalizacão lenta, formando deste modo trend com ângulo suave, 
enquanto' que na série calcoalcalina há um aumento mais rápido da 
sílica com o avanco da cristalizacão fracionada e deste modo apre
senta uma curva 'com trend de 'grande ângulo, aproximadamente 
vertical No diagrama Si0 2 versus FeO * /MgO as rochas estão distri
buídas tanto no campo calcoalcalino como no campo toleítico No 
diagrama FeO * versus FeO * /MgO a maioria das amostras estão no 
campo calcoalcalino enquanto que no diagrama Ti02 versus 
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Fig 1 26- Diagrama AFM de lrvine & Baragar (1971) para o Grupo Amoguijá 

Rb 

Fig 1 27 - Diagrama Ba-Rb-Sr de El Bouseily e El Sokkary (1975) para o Grupo 
Amoguijá 

FeO/MgO as rochas apresentam-se de maneira horizontal Para Mi
yashi~o (op cit ) a série toleítica tem enriquecimento inicial em 
FeO* e Ti02 com a máxima durante a cristalizacão fracionada en
quanto a série calcoalcalina tem uma diminuição. desses eleme~tos. 

1 2 3 - Suíte Intrusiva Alumiador 

1 2.3.1 - Generalidades 

As primeiràs referências à ocorrência de rochas graníticas na área 
da Folha SF.21 Campo Grande são devidas a Oliveira & Moura 
( 1941 apud Oliveira & Leonardos, 1943) que as assinalaram nova
le do rio Perdido Almeida (1965a) citou as principais serras a oeste 
da Bodoquena, tais como a do Perdido, de São Paulo, São Miguel, 
Papagaio e outras, como sendo constituídas por granitos. Ainda se
gundo Almeida (op cit) "Diferem todos esses granitos, mais no as
pecto com que se apresentam no campo, que pelas características 
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Fig 1 29 - Diagrama Na20 + K20 versus Si02 de Le Maitre 11976) para o Grupo 
Amoguijá 

microscópicas". Considerou-os como pertencentes ao "Complexo 
Cristalino Brasileiro" 

Corrêa et alii ( 1976) agruparam as rochas graníticas e microgra
níticas intrusivas no "Complexo Basal" e as extrusivas ácidas re
presentadas pelos Quartzo-Pórfiros do Amoguijá em uma unidade 
que chamaram Intrusivas e Extrusivas Ácidas. 

Nogueira et a/ii ( 1978) individualizaram três corpos graníticos ao 
longo da borda ocidental da serra da Bodoquena, agregando-os sob 
a denominacão de Intrusivas Ácidas Salientam seu caráter gnáissi
co nas part~s mais externas, com intensa cataclase desenvolvida, 
propiciando o aparecimento de milonitos em suas bordas 

Schobbenhaus Filho & Soares ( 1979) incluíram, no que chama
ram Complexo do Amoguijá, os granitos, granófiros, granitos gráfi
cos, aplitos, gnaisses graníticos das bordas dos maciços, bem co
mo biotita microgranitos porfiríticos, estes individualizados daque
les. 

I -~ 
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Fig 1 32 - Diagrama Siüz versus Fez03 e Sí02 versus AI203 para o Grupo Amoguijá 

Araújo et alii ( 1 981) propuseram a denominação Suíte Intrusiva 
Alumiador para as rochas graníticas intrusivas formadoras das ser
ranias que constituem a cordilheira do Alumiador (que empresta o 
nome para a unidade), as serras de São Miguel e de São Francisco e 
aquelas situadas na borda ocidental da serra da Bodoquena. 

A Suíte Intrusiva Alumiador, representada principalmente por 
granitos, granófiros e granodioritos, é uma fase comagmática do 
Grupo Amoguijá Apresenta um intenso sistema de diaclasamento 
com dominãncia para as direções NE-SO e NO-SE (Fig. 1.36) 

O termo suíte é usado de acordo com a emenda à terminologia 
de rochas ígneas e metamórficas de alto grau, proposta por Sohl 
(1977) 

1 2 3 2 - Distribuição na área 
As rochas da Suíte Intrusiva Alumiador, na área da Folha SF. 21 
Campo Grande, distribuem-se principalmente ao longo de uma faixa 
que se estende desde o rio Apa, com pequenas interrupções, até 
pouco ao sul do rio Aquidabã, com uma extensão de cerca de 
100 km por 6 a 1 O km de largura Formam a cordilheira do Alumia
dor e as serras de São Miguel e São Francisco. Outras ocorrências 
são encontradas ao longo da borda ocidental da serra da Bodoque-
na 

Na rodovia MS-739, que liga Bonito ao Posto Indígena São João, 
a 2,8 km além da entrada para a fazenda Baía das Garças, no início. 
da descida da serra da Bodoquena, ocorre granito de cor rósea, 
grosseiro, orientado nas bordas (Est 1. VA) Daí em diante, por cer-
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ca de 2,5 km aflora granito, com pequenas variações na cor, na 
granulometria e na percentagem de biotita 

No perfil geológico realizado da fazenda Santa Otflia à estrada 
velha Jardim-Porto Murtinho, encontram-se granitos pertencentes 
à sufte, no pátio da fazenda Papagaio. É um granito róseo, fino a 
médio, maciço, isótropo, aflorando em forma de blocos e matacões 
dispersos. 

Na estrada velha Jardim-Porto Murtinho, no perfil geológico 
realizado de O para E, a cerca de 11 km do entroncamento com a 
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Fig 1 33 - Diagrama Si02 versus Na20 e Si02 versus CaO para o Grupo Amoguijâ 
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Fig 1 34 - Diagrama Sí02 versus razão de alcalinidade de Wright ( 19691 para o Grupo 
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BR-267, ocorre um granito róseo, grosseiro, maciço. Deste ponto, 
num trecho de cerca de 30 km em direção leste, continua a ocorrer 
o mesmo granito, com pequenas variações faciológicas É de se no
tar em alguns locais a formação de verdadeiros Gossans, oriundos 
provavelmente da hornblenda em que alguns destes granitos são 
muito ricos Isto pode ser visto próximo ao pátio da fazenda Terra 
Vermelha. 

Na vicinal que liga a Colônia São Lourenço à fazenda São Bento, 
situada na Folha SF.21-V-D, deixa-se a sede do boliche São Louren
ço, sobre granitos cinza-claro, grosseiros, alterados e foliados, 
percorrendo-se um trecho de aproximadamente 27 km sobre estas 
rochas. Variam de cinza a cinza-esverdeado, róseos, grosseiros e 
médios, localmente finos, com biotita e hornblenda ocorrendo em 
agregados nodulares, semi-alterados. 

Ainda na Folha SF.21-V-D, na vicinal que liga a estrada velha 
Jardim-Porto Murtinho à fazenda São Francisco, cerca de 3 km 
após a sede da fazenda, indo na direção N-S, têm-se amplas exposi
ções de rochas granfticas, da Sufte Intrusiva Alumiador. Percorre-se 
uma extensão aproximadamente de 12 km sobre estas rochas, até 
o seu contato por falha com o Grupo Amoguijá. São essencialmente 
hornblenda granitos, grosseiros, cores cinza e rósea, às vezes es
verdeados, isótropos, às vezes com foliação incipiente. 

Uma extensão de aproximadamente 1 3 km, onde afloram exclu
sivamente granitos pertencentes a esta unidade, pode ser vista na 
vicinal que liga a estrada velha Jardim-Porto Murtinho à fazenda 
Emadicá. São rochas de coloração cinza a róseo, granulometria 
grosseira, bastante alteradas. 

No ramal que parte da BR-267 em direção à fazenda São Miguel, 
numa extensão de 9,5 km, afloram granitos cinza-claro, às vezes 
róseos, isótropos, também porfirfticos, sendo os pórfiros constituí-
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Fig 1 35 - Diagramas Siü 2 versus FeO/MgO, FeO versus FeO/MgO e Ti0 2 versus 
FeO/MgO de Miyashiro 119751 para o Grupo Amoguijá 
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dos por quartzo e feldspato alcalino. Seguindo-se neste mesmo ra
mal, em direçlo à cachoeira Grande do rio Apa, volta-~ a encontrar 
afloramentos destas rochas, a cerca de 6 ,5 km antes· da CoiOnia 
Agrlcola Cachoeira Grande. São constituldos por granitos róseos, f i
nos a médios, e isótropos. 

O perfil geológico realizado ao longo da BR-267 mostrou uma 
faixa de cerca da 13 km, constitui da por rochas da sulte ·(Fig. 1.4) ... 
Esta seqüência começa a cerca de 54 km a leste de Porto Murtinho. 
Constitui-se de granitos cinza a róseos, granulornetria m6dia a 
grosseira, isótropos, cortados loca lmente por veios de quartzo
feldspéticos de até 1 em (le largura. 

A estrada estadual que liga a BR-267 à cidade da Caracol, 
desenvolve-se em seu trecho inicial por cerca de 1 7 km sobre granl-

to• cinza a róseos, grosseiros a médios, localmente finos, isOtropos, 
que cor,_stituem a denor(lineda serra de Slo Miguel. 

1.2 .3 .3. - .Pos!çllp es~ratigr6fice 

As r.ochas. que constitujtm a Sujte lntrusrva Alumiador acham-se in
trudidas no Complexo Rio Apa e pertencem a uma fase comagméti
ca do Grupo Amoguijá. Essas rochas estA o parcialmente capeadas, 
através-~ discordlncia do tipo litológico, por sedimentos cléstico
carbonatados da For~çlo Cerradinho e cl6sticos das Formações 
Urucum,e Pantanal. Com a Formaçlo Urucum também apresenta 
contato tectOnico por meio de falhas indiscriminadas. Este mesmo 
tipo de cpntato verifica-se com o Grupo Amoguijé. 
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1.2.3.4 - Geocronologia 

Relacionadas à Surte Intrusiva Alumiador, 1 O amostras foram estu
dadas, geocronologicamente, através de análises pelo método 
Rb/Sr. Os dados analrticos estão na Tabela 1.X Estas amostras 
apresentaram-se algo dispersas no diagrama isocrOnico, mas permi
tiram o traçado de uma isócrona de referência com 1.600 ± 40 MA 
e razão SrB7fSrB6 inicial de 0,707 ± 0,004 (Fig 1.37). A exemplo 
das vulcânicas do Grupo Amoguijá, o valor da razão inicial possui 
elevado erro devido à ausência de pontos próximos à origem do dia
grama. 

Esta idade deve ser interpretada como aproximadamente a épo
ca do emplacement destes corpos granrticos e que o magma gera
dor destas rochas é proveniente de refusão de rochas crustais ou 
então se originou a partir da diferenciação do manto e sofreu conta
minação de SrB7 das rochas encaixantes durante a sua ascensão. 

Os pontos situados abaixo da isócrona significam idades pouco 
mais jovens e os pontos acima, idades pouco mais velhas ou mesma 
idade, e razões iniciais mais elevadas, visto que não é necessário 
que todos os maciços granrticos tenham se formado exatamente na 
mesma época, podendo ocorrer a formação destes granitos um 
pouco antes ou um pouco depois de 1.600 MA 

TABELA 1 X 
Dados anaHticos Rb/Sr - Sulte Intrusiva Alumiador 

. N o campo Folha Litologia No lab 

22 4036/EG-1 02/HA/702 SF 21-X-A Granito 5343 
23 4007/EG-13/HA/545 SF 21-X-C Biot granito 5188 
24 CSF- 2 Granito 3651 
25 578/EG-1 03/HA/507 SF21-V-D Granito 5197 
26 4037/EG-37/CH/26 SF 21-V-D Granito porf 5344 
27 CSF- 7 Granito 3668 
28 CSF- 6 Granito 3667 
29 578/EG-62/HA/4 75 SF21Y-B Granófiro 5198 
30 CSF- 1 Granito 3666 
31 578/EG-61/HA/474 SF21-Y-B Granófiro 5189 

Constante: 1Sr8 7/sr86) 0 = O, 705 
Referências: NT - Neste Trabalho; 1 - Schobbenhaus Filho (no prelo) 
* Plotados nas Figs 1 2 e 1 3 7 
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Fig 1 37 - Diagrama isocrOnico de referência Rb/Sr para a Sulte Intrusiva Alumiador 

1.2.3 5 - Petrografia 

As rochas aqui consideradas, pertencentes à Surte Intrusiva Alu
miador, são granitóides avermelhados e foram agrupadas em seus 
principais tipos: 

A) Granitos - Estão divididos em três grupos: granitos não folia
dos, granitos foliados e granitos porfirrticos 

I. Os granitos não foliados têm cor rosa, são isótropos, maciços, às 
vezes intensamente fraturados. Seus constituintes principais obser
váveis são o quartzo, quase sempre incolor e com brilho vrtreo, o 
álcali-feldspato, de cor róseo-clara, e o plagioclásio, cinza
esbranquiçado. Alterações por intemperismo não foram observadas 
nas amostras disponrveis. Ao microscópio são rochas de textura 
granular xenomórfica, granulação média, constiturdas de quartzo, 
plagioclásio, feldspato potássico, biotita, fluorita, zircão, titanita e 
opacos. O quartzo ocorre em grãos anédricos com extinção ondu
lante, sendo comuns as formas quadradas; às vezes são observa
dos intercrescimentos tipo gráfico com o feldspato potássico; mi
crofraturamento ocorre, às vezes com preenchimento por sericita. 
O feldspato potássico é o microcllnio muito pertrtico e algo encurva-
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Rb (ppm) Sr (ppm) Rb87/sr86 5 ,a715,86 Idade IMA) Ref 

143,1 186,0 2,24 0,7572 1623 ±54 NT 
276,1 45,6 18,23 1,1145 1565±45 NT 

219,0 39,9 16,45 1,1033 1685±39 1 
380,6 24,7 49,19 1,7557 1488 ± 33 NT 
237,0 53,9 13,10 1,0059 1599 ± 46 NT 
173,4 55,6 9,23 0,9306 1701 ±51 1 
229,3 85,9 7,87 0,8959 1687 ±51 1 
211,1 41,9 15,03 1,0249 1484 ± 32 NT 
190,4 86,4 6,41 0,8555 552 ± 31 1 
210,5 63,6 9,77 0,9063 1437 ± 42 NT 

do devido a minúsculas inclusões; geminação em grade às vezes 
aparece em muitos cristais. Ocorrem microfraturas preenchidas por 
quartzo e minerais filiformes (sericita e biotita). A sericita ocorre 
ainda como produto de alteração hidrotermal do microclrnio, mas 
neste caso é rara. Os cristais do feldspato potássico são <Jnédricos 
com inclusões de plagioclásio. O plagioclásio é o oligoclásio (An 20-
25%) maclado segundo as leis da Albita e Albita-Periclíneo e está 
sericitizado A biotita ocorre em lamelas marrom esverdeadas, qua
se totalmente cloritizadas Os acessórios são fluorita, titanita, zir
cão e opacos. Os ocasionais intercrescimentos de quartzo e felds
pato potássico lembram os granitos subvulcânicos e a presença de 
fluorita e acessórios pode ser um fato indicativo de possrvel minera
lização. 

11. Os granitos foliados têm cor rósea, granulação fina a média, são 
maciços e têm foliação incipiente a conspfcua. Os principais compo
nentes minerais são o quartzo hialino com brilho vrtreo, o álcali
feldspato róseo bem claro e o plagioclásio branco-acinzentado. Bio
tita também está presente ora em lamelas ora formando pequenos 
livros, sendo que a disposição planar deste mineral é que chama a 
atenção para a foliação. As amostras descritas estão praticamente 
inalteradas por intemperismo Ao microscópio estas rochas mos
tram textura granular xenomórfica orientada, granulação média e 
estão constitufdas de quartzo, micrócllnio, plagioclásio, biotita, zir
cão e apatita, ocorrendo ainda clorita, epfdoto, opaco, sericita e 
argilo-minerais, que são secundários. O quartzo ocorre em grãos 
anédricos, com extinção ondulante, recristalizado parcialmente em 
mosaico. O microclfnio é anédrico, com geminação em grade, mi
cropertítíco com inclusões de quartzo e plagíoclásío Nos contato~ 
com o plagioclásio há às vezes formação de mirmequitos. Este mi
neral está praticamente inalterado e é o feldspato majoritário. O pla
gioclásio ocorre com formas anédricas e subédricas, apresentando 
geminações Albita, Albíta-Carlsbad e Albíta-Periclíneo tendo compo
sição de oligoclásio sódico (An 12%). As !ameias de geminação 
apresentam-se encurvadas e microfalhadas. O oligoclásio está leve
mente sericitizado. A biotita tem pleocrorsmo castanho a preto de
vido à parcial transformação em opaco; pleocrorsmo verde a casta
nho, nas partes mais cloritizadas, e castanho-claro e escuro; ela 
ocorre em proporções menores que 4% Clorita, epfdoto e parte dos 
opacos formaram-se por transformação da biotita, enquanto a seri
cita e os argilo-minerais, a expensas do plagioclásio. Estes granitos 
têm sua foliação devido a processos dinâmicos (cataclásticos) que 
os deformaram; isto é testemunhado pela forte extinção ondulante 
do quartzo e deformações nas lamelas de geminação de plagioclá
sio. 



111. Os granitos porfirfticos são rochas de cor rósea, textura porfirfti
ca com matriz de granulação fina a média. Há duas variações textu
rais em função da percentagem de matriz A primeira é um micro
granito pórfiro cataclasado de cor rósea, constitufdo macroscopica
mente de quartzo e feldspato potássico, mostrando-se intensamen
te fraturado e com superffcies pulverulentas. Microscopicamente 
são rochas de textura blastoporfirftica, cataclasada, constitufda por 
porfiroclastos de quartzo, microclfnio e plagioclásio, imersos em 
matriz fina de mesma mineralogia (Est 1 V B) Os porfiroclastos 
mostram-se fraturados, comumente partidos, isolados ou agrupa
dos, medindo 0,4 a 1 ,9 mm. A matriz mostra quartzo, plagioclásio 
e microclfnio entremeados, triturados e recristalizados. Microfratu
ras recortam a rocha em todas as direções; são microfraturas de ci
salhamento e estão preenchidas por minerais triturados tais como 
opaco, sericita, biotita e quartzo. A segunda é um granito porfirfti
co, que é uma rocha de cor rósea, porfirftica, com fenocristais de 
feldspato potássico de até 6 mm de diâmetro. A matriz é de granu
lação fina a média, rica em álcali-feldspato, quartzo e anfibólio A 
microscopia mostra uma rocha de textura blastoporfirítica com ma
triz granoblástica, recristalizada, constituída essencialmente de 
quartzo, plagioclásio e feldspato potássico Os fenoblastos são 
abundantes e medem de 1,8 a 6,0 mm. São fenoblastos tabulares 
de microclfnio pertítico, com bordas granuladas, partição, fratura
mente e recristalização posterior A matriz é formada por cristais 
que medem entre 0,38 e 1,1 mm e é constitufda por microclfnio 
pertltico e não pertítico, quartzo, em cristais xenomórficos recrista
lizados formando agregados, e hornblenda verde profundo. Asso
ciados ocorrem cristais anédricos de opacos, euédricos de horn
blenda e zircão, agregados de pequenos cristais de titanita, cristais 
subédricos de fluorita, subédricos a euédricos de alanita e apatita, 
raras !ameias de muscovita e lamelas de biotita castanho
esverdeada. Clorita é um mineral secundário formado por alteração 
de biotita e hornblenda. A presença de fluorita indica possibilidades 
de mineralização. 

B) Granófiros - Os granófiros são macroscopicamente rochas de· 
cor róseo-esbranquiçada a róseo-acastanhada, granulação média a 
fina, recortados por fraturas, com estrutura maciça, podendo ser 
identificados quartzo, feldspato potássico, clorita e notada a pre
sença de opacos. Alterações de ordem supergênica não são nota
das. Ao microscópio observa-se textura granoffrica típica, com in
tercrescimento gráfico, por vezes radiado, entre o quartzo e o felds
pato alcalino, que é constitufdo, por sua vez, de uma mistura de 
feldspato potássico e plagioclásio sódico, albftico, em proporções 
variáveis, ora predominando um, ora outro. Outro constituinte im
portante é o plagioclásio que é mais facilmente distinguível por sua 
geminação albita e, quando esta não ocorre, por sua maior birrefrin
gência e alteração à sericita, epfdoto e carbonato. Geralmente asso
ciados, ocorrem cristais de hornblenda verde, em processo incipien
te de substituição por biotita, cristais de opacos, titanita e zircão. 
Recortando a rocha são comuns as fraturas, preenchidas por opaco 
oxidado, mostrando desenvolvimento de !ameias de biotita e mus
covita em suas bordas. Outros minerais presentes são apatita, mus
covita, fluorita, clorita, argilo-minerais, epfdoto e carbonato, sendo 
que os três primeiros são acessórios; a clorita formou-se por altera
ção de biotita e os argilo-minerais, epfdoto e o carbonato, por altera
ção do plagioclásio. 

C) Granodioritos - Notam-se dois tipos de granodioritos: um gra
nodiorito e um epfdoto-biotita-hornblenda granodiorito. 

O primeiro é uma rocha róseo-clara, isótropa, maciça, de granu
lação média a grossa. Em lâmina a textura é granular xenomórfica e 
está constitufda essencialmente de quartzo, plagioclásio e microclf
nio. O quartzo ocorre em grãos irregulares, xenomórficos, com forte 
extinção ondulante, às vezes parcialmente recristalizado em mosai
cos. O plagioclásio apresenta-se em cristais xenomórficos, com ge
minação polissintética, mostrando avançado estágio de alteração 
para clinozoisita/epídoto e sericita; a composição corresponde a oli
goclásio cálcico, talvez andesina sódica; mostra extinção ondulante 
e lamelas de geminação deformadas. O microclínio mostra-se ané
drico, micropertítico, com gemi nação em grade, contendo inclusões 
de plagioclásio; mostra também algum sericitização O epídoto é 
um membro da série clinozoisita/epfdoto, provavelmente próximo 

do termo clinozoisita; aparece em pequenos grãos xenomórficos 
crescidos nas bordas e por sobre o plagioclásio, junto com a serici
ta. Às vezes se desenvolve sericita e a partir desta sericitização 
desenvolvem-se grandes !ameias de muscovita que pseudomorfi
zam quase inteiramente os cristais de plagioclásio. Os principais 
acessórios são os minerais opacos. 

O outro tipo de granodiorito é uma rocha cinza, granulação gros
seira, algo porfiróide, com alterações intempéricas incipientes Em 
lâminas é uma rocha de textura grosseira, isótropa, com grandes 
cristais porfiróides de feldspato potássico envoltos por matriz gra
nular de quartzo, plagioclásio, hornblenda, epfdoto e biotita clàriti
zada. O quartzo ocorre em cristais xenomórficos irregulares, muito 
fraturados, com extinção ondulante, granulação de borda e recrista
lização parcial em mosaico intertabulados O feldspato potássico 
apresenta geminação em grade, que indica se tratar de microclfnio, 
todavia, vestfgios de macia Carlsbad mostram que se trata de resul
tado de inversão de ortoclásio para microclfnio; aparece em grandes 
cristais porfiróides xenomórficos, micropertíticos com inclusões de 
plagioclásio Este exibe cristais anédricos com avançado estágio de 
saussuritização, sendo substitufdo por massas de sericita e clinozoi
sita; bainhas de albita são comuns na interface com o feldspato po
tássico; a composição (An 30-35%) corresponde à andesina A 
hornblenda ocorre em cristais xenomórficos, pleocróicos localmen
te apresentando-se transformada para actinolita. Biotita apresenta 
!ameias pleocróicas em tons de marrom, quase totalmente pseudo
morfizadas por clorita e epfdoto. Este está representado por cristais 
anédricos, levemente pleocróicos em tons de amarelo e castanho
claro, originados de alteração da hornblenda e da biotita; também 
ocorrem finos cristais de clinozoisita, geralmente em massas infor
mes, provenientes de alteração do plagioclásio. Clorita em !ameias 
verdes, pleocróicas (penina) ocorre como pseudomorfos sobre a 
biotita A sericita apresenta-se em finas palhetas sobre o plagioclá
sio Os acessórios são titanita, opacos, zircão, apatita e alanita me
tamicta. 

0) Metamicrogranitos e metamicrogranitos pórfiros - Os metami
crogranitos são roch"as de coloração róseo-amarronzada, granula
ção muito finà, recristalizadas, constitufdas macroscopicamente 
por quartzo, feldspato potássico e biotita. Trat11-se de rocha ácida 
hipoabissal, granulação fina (0,38-0,95 mm). recristalizada, orien
tada, constitufda essencialmente por microclfnio, quartzo, plagio
clásio, biotita e hornblenda. O microclfniq ocorre em cristais subé
dricos a anédricos, maclados, às vezes exibindo intercrescimento 
gráfico, pouco alterados; o plagioclásio em cristais subédricos, ma
clados segundo Albita, mais alterados que o microclfnio O quartzo 
mostra-se ainda em cristais anédricos, entremeados com cristais de 
feldspatos e dispostos em vênulas concordantes, medindo até 
1,5 mm, recristalizados com contatos tangenciais a imbricados A 
biotita marrom-esverdeada em pequenas lamelas e hornblenda de 
cor verde intensa em pequenos cristais prismáticos, ambos, algo 
cloritizados, ocorrem orientados segundo o plano de foliação. Mus
covita é mais rara e associa-se à biotita. Opaco, zircão, apatita, 
fluorita, titanita e turmalina são acessórios. 

Os metamicrogranitos pórfiros são rochas de colora cão marrom
rósea, granulação fina, pórfiras, recristalizadas Ao mi~roscópio se 
observa tratar-se de rochas pórfiras hipoabissais, recristalizadas, 
metamorfizadas e foliadas Constituem-se por glomeropórfiros de 
microclínio, raros de plagioclásio e de quartzo, medindo até 
3,2 mm, mostrando cristais de microclínio pertitico, plagioclásio fi
namente maclado e quartzo recristalizados, com inúmeras inclu
sões e contatos interpenetrados com a matriz A matriz mostra-se 
orientada e é constituída por microclínio, quartzo e plagioclásio dis
postos em faixas ora mostrando granulação muito fina 
(0,38-0,27 mm) e ora mais grosseiras (0,2-0,95 mm) Biotita ver-• 
melha rica em ferro mostra-se em !ameias com formas de fiapos, 
formando agregados, isolados ou associados com opacos Está par
cialmente cloritizada. Hornblenda verde intensa é mais rara; ocorre 
em pequenos cristais prismáticos Zircão em cristais euédricos, tita
nita em agregados de diminutos cristais, opaco, fluorita, turmalina e 
apatita são acessórios São comuns vênulas de quartzo concordan
tes constituídas por cristais medindo em torno de 0,85 mm, mos
trando contatos tangenciais e dispostos em mosaicos Às vezes se 
observam intercrescimentos micrográficos. 

GEOLOGIA/55 



1.2.3.6 - Análises qurmicas 

Os resultados das análises qurmicas efetuadas em rochas da Surte 
Intrusiva Alumiador (Tabs. 1 .XI ~ 1 .XII) foram plotados em diagra
mas clássicos discriminantes. 

No diagrama AFM, de lrvine & Baragar ( 1971). os granitos estão 
situados no canto A (Na2 0 + K20), ou seja, no campo calcoalcalino 
e mostram composição de granito (Fig. 1 38) 

No diagrama triangular K20-Na20-Ca0, de Nockolds & Allen 
(1953 apud Moreno & Mendoza, 1975). as rochas granrticas da 
Surte Intrusiva Alumiador estão no trend calcoalcalino (Fig 1 39). 

No diagrama AI20 3 /Na 2 0 + K20/Fe20 3 + FeO + CaO + MgO 
de Moorthy & Venkantaraman ( 1965 apud Montalvão et a/ii, 
1979). os granitos estão aglomerados num ponto com mais de 
50% de Al20 3 • Jacobson, Macleod e Black (1958) aceitam que a 
diferenciação se inclina na direção do Al 20 3 (biotita granitos) e ou
tra na direção deficiente em alumrnio (granito peralcalino) (Fig. 
1.40) 

O diagrama Ba-Rb-Sr, de El Bouseily & El Sokkary (1975), mos
tra o trend de diferenciação do magma, indo do diorito ao granito al
tamente diferenciado, sendo esta diferenciação feita da relação 
Sr/Ba e Rb/Ba. As rochas em questão jazem principalmente no cam
po do granito normal; apenas duas amostras estão no campo dos 
granitos altamente diferenciados e anômalos (Fig 1.41) 

No diagrama Ba versus Rb, de Olade (1980), este autor delimi
tou o campo do granito estanrfero de Jós-Bukuru e o dos granitos 
estéreis do Complexo de Jós-Bukuru. As rochas da Surte Intrusiva 
Alumiador estão principalmente no campo dos granitos estéreis e 
fora· dos mesmos com alta relação Ba/Rb; somente duas amostras 
estão no campo dos granitos estanrferos (Fig. 1 .42). 

No diagrama Sr versus Ba, de Olade (op. cit.), as rochas da surte 
em eprgrafe estão alinhadas praticamente em linha horizontal, onde 
o Sr mantém-se praticamente constante, enquanto o Ba aumenta 
acentuadamente (Fig. 1.43). Já no diagrama Rb versus Sr de Olade 
(op. cit.) observa-se que há uma correlação negativa, ou seja, existe 
um aumento de Rb com a diminuição de Sr (Fig. 1 .44). 

No diagrama Rb versus Ba (Oiade, op. cit ), observa-se um au
mento de bário brusco enquanto o Rb fica praticamente constante 
(Fig. 1.45). 

Le Maitre ( 1976), usando o diagrama Na2 0 + K20 versus Si02 , 

delimitou os campos discriminantes dos gabros, dioritos, granodio
ritos e granitos. As rochas da Surte Intrusiva Alumiador jazem no 
campo dos granitos; apenas uma amostra repousa no campo dos 
dioritos (Fig 1.46). 

Wright ( 1969) separou os campos dos granitos anorogênicos 
em calcoalcalino, alcalino e peralcalino Posicionando nos eixos o 
valor da sflica (Si02 ) e a razão de alcalinidade, as rochas da Surte In-

TABELA 1 XI 
Resultados de análise qufmica - Suíte Intrusiva Alumiador 

Amostra 
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<OI 

<OI .oi 
Óxido 

Si02 61,76 86,04 78,66 72,14 75,99 77,58 76,61 
AI203 13,34 6,67 11,33 12,35 12,06 12,57 12,60 
Fe203 2,45 0,71 0,02 2,75 0,92 0,45 
FeO 6,89 0,15 0,58 0,47 1,62 0,43 0,51 
MnO O, 15 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 
MgO 2,02 <0,10 0,15 0,13 0,11 0,14 <0,10 
C aO 5,02 <0,10 <0,10 0,15 0,24 0,47 0,44 
Na20 3,87 2,63 3,29 3,57 3,14 3,26 3,51 
1<20 0,83 3,15 3,97 4,98 5,10 4,60 4,34 
Ti02 O,BB <0,10 0,11 0,24 O, 16 0,10 <0,10 
P205 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 

Hornblen.-
Litologia quartzo- Cataclasito 

Microgra-
Granófiro Granófiro 

Biotita Granito 

diorito 
nito pórf granito monzonít 

Folha SF.21-V-D SF.21-V-D SF.21-V-D SF.21-Y·B SF.21-Y-B SF.21-V-D SF.21-V-D 

TABELA 1 XII 
Resultados de análise química - Suíte Intrusiva Alumiador 

Amostra 
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Óxido 

Si02 76,99 74,93 74,57 71,44 72,54 71,96 70,15 
A1203 12,22 11,95 11,76 11,96 11,87 12,38 12,06 
Fa203 0,61 0,61 1,51 1,89 0,03 0,03 0,66 
F e O 0,31 1,81 1,00 0,91 2,29 1,70 2,10 
MnO <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 
MgO 0,11 0,13 o, 13 0,54 0,21 0,37 0,30 
C aO 0,20 0,32 0,51 0,54 0,33 0,54 0,68 
Na20 3,28 3,35 3,24 3,07 2,53 3,83 3,61 
1<20 4,81 4,84 5,25 5,15 6,11 5,20 5,41 
Ti02 <0,10 0,22 0,16 0,26 0,25 0,23 0,26 
P205 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 
Litologia Granito Granófiro Granófiro Microgra- Microgranito Granito 

nito pórf. porfirit. 
Granófiro 

Folha SF.21-V-D SF.21-V-D SF.21-V-D SF.21-X-C SF.21-X-C SF.21-V-D SF.21-V-D 
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Fig 1 38- Diagrama AFM de lrvine & Baragar (1971) para a Sufte Intrusiva Alumiador 
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Fig 1 39 Diagrama K20-Na20-CaO de Nockolds & Allen (1953 apud Moreno & Men-
doza, 1975). onde foram plotadas as rochas granfticas da Sufte Intrusiva Alumiador 

trusiva Alumiador acumulam-se principalmente no campo alcalino e 
calcoalcalino (Fig 1.4 7) 

No diagrama Si02 versus K20, a curva é aproximadamente hori
zontal com uma diminuição rápida de K20 para o valor constante de 
Si0 2 (Fig. 1 48). 

No diagrama Si02 versus Ti02 , os pontos ficam todos acumula
dos (Fig 1.49) Para -á relação Si02 versus Na20, nota-se que há 
uma correlação negativa com diminuição de Si02 à medida que au
menta o Na 2 0 (Fig. 1 50). 

Nos diagramas Si02 ve'rsus CaO, MgO e FeO, os pontos estão 
amontoados, não se observando trend algum (Figs. 1.51, 1.52, 
1 53 respectivamente) 

Na2 o +KzO 

Fez 03 t 
FeO + 
Co O+ 
MgO 

Fig 1 40 - Diagrama AI20 3/Na20 + K20/Fe203 + FeO + CaO + MgO de Moorthy & 
Venkantaraman ( 1965 apud Montalvão et alii, 1979) para a Suite Intrusiva Alumiador 

Rb 

DE DIFERENCrACÃO 

6 

Sr 

Fig 1 41 - Diagrama Ba-Rb-Sr de El Bouseily & El Sokkary 119751 para as rochas granlti
cas da Sufte Intrusiva Alumiador 1 - Granitos fortemente diferenciados; 2 - Granitos 
normais; 3 - Granitos anOmalos; 4 - Granodioritos; 5 - Quartzo-dioritos; 

6 - Dioritos. 

No diagrama Si02 versus Fe20 3 , há uma diminuição lenta tanto 
da Si0 2 como do Fe20 3 (Fig. 1.54). 

No gráfico que representa a relação Si02 versus Al20 3 , as ro
chas se aglomeram também sem nenhuma orientação preferencial 
(Fig. 1.55). 

1.2.4 - Grupo Cuiabá 

1.2.4.1 - Generalidades 

As primeiras observações a respeito das rochas deste grupo datam 
de 1850, ocasião em que Francis de Castelnau relatou a ocorrência 
de rochas carbonatadas nos arredores de Miranda (apud Almeida, 
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Fig 1 42 - Diagrama Ba versus Rb de Olade (1980) com delimitação dos granitos esta
nfferos estéreis do Complexo JOs-Bukuru, onde foram plotadas as rochas da Sufte Intrusi

va Alumiador 
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Fig 1 43 - Diagrama Sr versus Ba de Olade (1980) para a Suite Intrusiva Alumiador 
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Fig 1 44 - Diagrama RI> versus Sr de Olade 11980) para a Sulte Intrusiva Alumiador 
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Fig 1 45 - Diagrama Rb versus Ba de OI a de ( 1980) para a Sufte Intrusiva Alumiador 
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Fig 1 46 - Diagrama Na20 + K20 versus Si02 deLe Maitre 119761 para a Sulte Intrusi
va Alumiador 
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Fig 1 4 7 - Diagrama SiOz versus razão de alcalinidade de Wright ( 1969) para a Sufte 
Intrusiva Alumiador 
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Fig 1 48 - Diagrama SiOz versus K20 para a Sufte Intrusiva Alumiador 

. • • . . • .. . . 

30 L---,----,---,----,---,----,---.----.---,----,--~T~j~Q~2~o~/o~ 
o 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

Fig 1 49 - Diagrama Si02 versus TiOz para a Sulte Intrusiva Alumiador 
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Fig 50 - Diagrama SiOz versus NazO para a Sulte Intrusiva Alumiador 
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Fig 51 - Diagrama Siü2 versus CaO para a Surte Intrusiva Alumiador 
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Fig 1 52 - Diagrama SiOz versus MgO para a Sulte Intrusiva Alumiador 
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Fig 53 - Diagrama Si02 versus FeO para a Sulte Intrusiva Alumiador 
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Fig 54 - Diagrama Si02 versus Fez03 para a Sufte Intrusiva Alumíador 
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Fig 1 55 - Diagrama Si02 versus AI203 para a Sufte Intrusiva Alumiador 

1 965a) Todavia, foi Evans ( 1894) quem primeiro descreveu os 
metassedimentos desta unidade, denominando-os "Cuyabá 
Slates". Posteriormente, Lisboa ( 1909) descreveu as rochas ocor
rentes ao longo do traçado da ferrovia, que então se construía nos 
vales dos rios Miranda e Aquidauana, correlacionando-as com as ar
dósias de Evans ( 1894) A esse conjunto, que chamou "Série da 
Baixada Paraguaia", englobou também as rochas metamórficas do 
vale do rio Apa Paiva (1937). percorrendo a região, incluiu neste · 
conjunto, além dos filitos e mármores ocorrentes nas proximidades 
de Bela Vista, as rochas xistosas associadas ao "Complexo Cristali
no", expostas no divisor de águas dos rios Miranda e Paraguai, mais 
precisamente na estrada que liga Bela Vista a Porto Murtinho. 

Paiva & Leinz ( 1939), estudando as rochas aflorantes na pedrei
ra Duque Estrada, classificaram-nas como gnaisses, incluindo-as no 
"Complexo Cristalino" Na verdade, tais rochas são quartzitos, que 
freqüentemente são cortados por veios pegmatíticos ricos em mi
croclina, que segundo Almeida ( 1965a) são responsáveis por seu 
alto conteúdo em feldspatos, o que provavelmente levou Paiva & 
Leinz ( 1939) a classificá-los como gnaisses 

Hartt ( 1941). em sua "Geologia e Geografia Física do Brasil", 
mencionou a ocorrência de "xistos argilosos e outras rochas meta
mórficas", em Cuiabá e Diamantino 

Oliveira & Leonardos ( 1943) descreveram a "Série Cuiaqá" co
mo sendo constituída principalmente de filitos ardosianos, com in
tercalações subordinadas de quartzitos e conglomerados xistosos 
Os referidos autores ressaltaram ainda o caráter aurífero dos veios 
de quartzo que cortam esta unidade. 

Oliveira & Moura ( 1 944) destacaram a ocorrência, na "Série 
Cuiabá", de ardósias conglomeráticas com seixos de mais de oito 
polegadas de diametro, dispostos tanto isolados como reunidos no 
seio da massa ardosiana. Atribuíram a grande espessura dos filitos e 
xistos ao fato de estarem intensamente dobrados, ocasionando re
petição de camadas 

Almeida ( 1948a) correlacionou os filitos com intercalações de 
quartzitos da "Série Cuiabá" com as rochas da Série Minas, 
atribuindo-lhe idade proterozóica Almeida ( 1954) descreveu as ro
chas desta unidade como sendo um conjunto de sedimentos possi
velmente neríticos, que foram dobrados e epimetamorfizados 

Ab'Sáber ( 1954) ressaltou as diferenças existentes entre as Sé
ries Corumbá e Cuiabá Estruturalmente, a primeira apresenta " .. 
suaves sucessões de anticlinais e sinclinais", enquanto a segunda 
exibe " ... dobras isoclinais imbricadas e muito cerradas". Do ponto 
de vista litológico o referido autor afirmou constituir-se a "Série Co
rumbá" de calcários, siltitos e conglomerados e a "Série Cuiabá" 
de xistos argilosos, ardósias e pequenas lentes quartzíticas. 

Almeida ( 1964a) atribuiu à "Série Cuiabá" uma deposição em 
ambiente miogeossinclinal em virtude da ausência de material vul
cilnico. Ainda nesse trabalho, o referido autor separou desta unida
de as rochas que afloram nas proximidades de Jangada, atribuindo
lhes origem glacial e reunindo-as em um novo grupo denominado 
Jangada, mais jovem que o Cuiabá. 
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Vieira (1965). em mapeamento realizado para a PETROBRÁS, 
em área aproximada de 43.000 km2 na Bacia do Alto Paraguai, di
vidiu a Série Cuiabá em três unidades. Uma inferior, com aproxima
damente 2 500 m, constituída por filitos com intercalações de ca
madas de metarcóseos finos a médios e de metaconglomerados. A 
unidade média, com espessura máxima de 1. 700 m, sendo consti
tufda por um metaparaconglomerado com matriz sfltico-argilosa, 
cor cinza, cinza-chumbo ou azul-escuro-violáceo, com seixos de 
gnaisse, granito, metargilito, quartzito e quartzo, constituindo apro
ximadamente 1 0-30% da rocha Esta unidade corresponde, na rea
lidade, ao Grupo Jangada, definido por Almeida (1964a). A terceira 
unidade tem espessura de 1 600 m, sendo constituída por filitos 
violáceos e verde-oliva, alternando-se com camadas de filitos are
nosos e sflticos 

Almeida ( 1965a) atribuiu à "Série Cuiabá" uma sedimentação 
em grande parte com caráter de flysh lutáceo marinho, quase total
mente detrítico, nas áreas internas ligadas ao ciclo geotectônico do 
Geossinclíneo Paraguaio Segundo o referido autor, a ausência de 
rochas carbonatadas, ou sua escassez, mesmo com grande espes
sura de sedimentos de origem lutácea de caráter geossinclinal, tor
nam esta "Série" equivalente às grauvacas e folhelhos com graptó
litos cambrianos dos geossinclíneos caledonianos da Europa Ainda 
Almeida ( 1965b) descreveu esta unidade estratigráfica como sen
do o mais antigo conjunto de metassedimentos do geossinclíneo, 
contando com uma espessura de 3 a 4.000 m, em sua maior parte 
constituídos de filitos, contendo na sua parte inferior camadas de 
quartzitos e na superior espessas camadas de grauvacas Nesse 
trabalho o autor reafirmou que a sedimentação da "Série" se deu 
em ambiente miogeossinclinal " ... pelo qual não foi acompanhada 
das manifestações vulcilnicas típicas das fases de pré-inversão dos 
eugeossinclíneos". 

Hennies ( 1966) utilizou, pela primeira vez, o termo Grupo Cuia
bá para estas rochas, até então classificadas como "Série Cuiabá" 

Almeida (1968) considerou o Grupo Cuiabá como o mais antigo 
dos estágios e&truturais de um total de três, ocorrentes na faixa 
orogênica Paraguai-Araguaia. 

Guimarães & Almeida ( 1972) atribuíram para estes metassedi
mentos uma deposição por corrente de turbidez Estes autores divi
diram o grupo em cinco unidades litológicas, denominando apenas a 
mais superior de Formação Coxipó 

Corrêa & Couto ( 1972) ainda adotaram o termo Série Cuiabá e 
mantiveram a divisão proposta por Vieira ( 1 96 5). Ressaltaram, ain
da, que das três unidades apenas a inferior não se faz representar na 
área do Projeto Aluviões Diamantíferos de Mato Grosso 

Penalva (1973), Figueiredo et alii (1974) e Ribeiro Filho et a/ii 
(19V5) teceram observações sobre as rochas deste grupo Corrêa 
et alii ( 1976) incluíram como pertencentes ao Grupo Cuiabá os cal
cários com fi li tos intercalados e ,os filitos, respectivamente das For
mações Tamengo e Guaicurus, englobadas no Grupo Corumbá por 
Almeida ( 1965a) Argumentaram os referidos autores que a identi
dade de microestruturas, mesmo grau de metamorfismo e a inci
dência de veios de quartzo de segregação microdobrados, que as 
três unidades apresentam, justificam sua fusão em um só grupo. 

Olivatti (1976) atribuiu ao Grupo Cuiabá uma deposição em am
biente eugeossinclinal, baseado na ocorrência de uma seqüência 
vulcanossedimentar na base do grupo, na região de Bom Jardim de 
Goiás 

Luz et alii (1978) fizeram breves referências às rochas diJste 
grupo. 

Nogueira et a/ii ( 1978) identificaram vários corpos meta básicos 
associados a esta seqüência e como conseqüência também 
atribuem-na uma deposição em ambiente eugeossinclinal. Além dis
so, subdividiram o grupo em duas unidades litoestratigráficas; uma 
detrítica inferior e outra essencialmente carbonática superior. 

A Superintendência do Desenvolvimento da Região Centro
Oeste (Brasil. SUDECO, 1979) mencionou o Grupo Cuiabá como 
sendo constituído por uma seqüência de xistos, filitos, calcários e 
metaconglomerados, realçando a importância econômica dos cal
cários e mármores 

Schobbenhaus Filho & Soares ( 1979), na Carta Geológica do 
Brasil ao Milionésimo, da Folha SF.21 Rio Apa, posicionaram as ro
chas desta unidade no Pré-Cambriano A ou Superior Novo 



Recentemente, Luz et alii (1980a e b) dividiram esta seqüência 
em nove subunidades litoestratigráficas. 

Araújo et alii ( 1981) referiram-se ao Grupo Cuiabá como consti
tufdo principalmente de xistos e filitos contendo subordinadamente 
ardósias, metagrauvacas, calcários, dolomitos, mármores, quartzi
tos e metaparaconglomerados. 

Olivatti & Correia Filho ( 1 981) posicionaram o Grupo Cuiabá no 
Pré-Cambriano B ou Superior Antigo. 

De I' Arco et alii ( 1982) citaram o Grupo Cuiabá como sendo 
constitufdo por filitos, metassiltitos, ardósias, metarenitos, metar
cóseos, metagrauvacas, metaparaconglomerados, xistos, quartzi
tos e mármores calcfticos e dolomfticos. 

Barros et alii ( 1981 e 1 982) admitiram a subdivisão desta unida
de estratigráfica, só não o fazendo em virtude da falta de uma maior 
quantidade de dados de campo. 

Souza ( 1 9 81 ) fez referências à ocorrência das rochas deste gru
po na área do Projeto Coxipó. 

Drago et alii ( 1981) citaram a ocorrência, na estrada de Xavanti
na para Barra do Garças, a 5 km da primeira, de rochas metarenfti
cas, às vezes intercaladas em filitos, que atribuem a uma possfvel 
flutuação do ambiente de sedimentação do grupo. 

No presente trabalho não foi efetuada nenhuma subdivisão no 
Grupo Cuiabá, em virtude de ~e tratar de um reconhecimento a nf
vel de escala regional Todavia, no decorrer dos trabalhos de cam
po, constatou-se que os xistos e filitos são os tipos litológicos pre
dominantes, ocorrendo subordinadamente ardósias, metagrauva
cas, metaconglomerados, calcários, mármores e quartzitos. No ma
pa geológico foram individualizados, através de contato litológico, 
quando a escala de trabalho permitiu, corpos de mármores e de me
taparaconglomerados intercalados no Grupo Cuiabá 

Uma caracterfstica que as rochas do Grupo Cuiabá exibem, prin
cipalmente os xistos e filitos, diz respeito à presença de numerosos 
veios de quartzo de espessura variando desde centfmetros até 1 m. 
Nos locais em que estas rochas se encontram fortemente alteradas, 
estes veios originam verdadeiras cascalheiras constitufdas de frag
mentos de quartzo. Esta propriedade permite a fácil identificação 
das rochas deste grupo em áreas intensamente intemperizadas 

1.2.4.2 - Distribuição na área 

As rochas do Grupo Cuiabá ocorrem na parte centro-norte da área, 
mostrando uma conformaçã9 aproximada a um triêngulo com vérti
ce meridional situado às nascentes do córrego Mutum. A norte, a 
base desse triêngulo acompanha grosseiramente o traçado da Es
trada de Ferro Noroeste do Brasil, desaparecendo sob os sedimen
tos da Formação Pantanal. Suas melhores exposições situam-se 
nas rodovias Aquidauana-Miranda e Aquidauana-Bonito. Na pri
meira, a 29,5 km, depois de se transpor os arenitos da Formação 
Aquidauana e os sedimentos de granulação fina da Formação Pan
tanal, tem-se em um corte da estrada o primeiro afloramento de 
sericita-quartzo xisto, exibindo cor vermelha quando alterado e 
cinza-prateado quando inalterado. São bem visfveis duas xistosida
des, estando S1 crenulada por S2 , que é a mais conspfcua e cuja ati
tude medida é N45 ° O, 21 ° NE. A partir dar até a estação ferroviária 
de Guaicurus, os micaxistos constituem o tipo litológico dominante. 
Em geral mostram-se intemperizados, com coloração vermelha 
acentuada, sendo raros os afloramentos em que se apresentam 
com suas características originais preservadas, ocasião em que as
sumem cor(!~ variando do verde ao cinza Os sericita-quartzo xistos 
predominam em todo o trecho, podendo gradar para quartzo
sericita xistos quando a sericita excede o quartzo. Os biotita
quartzo xistos, biotita-clorita xistos e clorita-quartzo xistos asso
mam com pouca assiduidade. Em todos esses tipos é comum a pre
sença de magnetita em pequenos cristais bem formados, juntamen
te com pirita, que em geral se mostra bastante alterada. Nesta rodo
via, os micaxistos têm sua xistosidade principal dada por s , cuja 
direção varia de N25°-70°0 e os mergulhos 20°-3Q 0 NE e q

2
ue co

mumente crenula a xistosidade S1 . 

Na rodovia MS-738,_ que liga a cidade de Bonito a Aquidauana, 
as rochas do Grupo CUiabá constituem uma seqüência de grande 
variedade litológica, representada por sericita-quartzo xistos filitos 
ardósias, calcários e dolomitos, localmente brechados (Fig.' 1.56): 
Os sericita-quartzo xistos são os litótipos predominantes; apresen-

tam cor verde, granulação fina a duas xistosidades (Est. 1.VI A). A 
xistosidade S2 em geral é a mais desenvolvida, tendo direção em 
torno de N70 ° O e mergulhos médios de 20 °-30 ° tanto para NE co
mo para SO. São constitufdas por nfveis milimétricos de quartzo que 
se alternam com nfveis de sericita. Os filitos constituem o segundo 
tipo em ordem de abundência; apresentam cores cinza-esverdeado 
e creme-amarelado e brilho acetinado tfpico. As a•dósias apresen
tam como caracterfstica marcante um intenso fraturamento em pra
ticamente todos os afloramentos descritos. A cor mais comumente 
exibida é creme com variações para cinza-claro e verde. Apresen
tam freqüentemente pequenos box-works preenchidos com óxidos 
de ferro. Os calcários e dolomitos ocorrem sob a forma de nfveis ou 
mesmo lentes, intercalados nos xistos e filitos. Têm cor cinza
escuro e cinza-claro, respectivamente. Todavia, em escala de aflo
ramento é comum a ocorrência de delgados nfveis de xistos ou fili
tos intercalados nos calcários (Est. 1.VI B). Nesta rodovia, a 
43,5 km da cidade de Bonito, no local denominado morro do Cobre, 
ocorre uma brecha calcária de cor cinza-escuro englobando frag
mentos de rocha xistosa e de calcário. Nesta brecha foram observa
das impregnações de malaquita. 

Um perfil executado em um ramal da MS-738 que dá acesso à 
fazenda São Paulo mostrou uma seqüência de xistos, filitos, calcá
rios e quartzitos (Fig. 1.57). Estão dobrados numa sucessão de an
ticlinais e sinclinais, fazendo parte de uma estrutura maior (anticli
nal do Genipapo) bem visfvel em imagem de radar (Fig 1 58) 
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Flg. 1. 58 - Rotgilo a nordeste da cidade de Bonito. Feiç!les estrvturelt desenvolvidas nos meteaoedlmentos do Grupo Cuieb6 (pEcb), Folhe SF .21 ·X·A. 

No ramal da MS-734 que dá acesso à fazenda Perseverança. a 
1 5,4 km da rodovia, ocorre milonito de cor verde, granulação fina a 
média, com foliaçao pouco desenvolvida, contendo grllos grossei
ros de quartzo e feldspato. A 800 m volta a aflora.r com xistosidade 
mais desenvolvida e atitude N10° E, 78°SE. A 7,3 km adiante, 
tem-se afloramento da metagrauvaca de cor cinza-escuro, cuja ma
triz apresenta xistosidade bem desenvolvida com atitude N 1 5o E, 
4 7 ° SE. Engloba fragmentos angulosos de rocha de diêmatros va
riando da 1 a 1 5 mm. 

Na estrada que liga a sede do municlpio de Miranda ao Posto ln
dlgena Lalima, ocorre logo no inicio muscovita-qüartzito, que grada 
para clorita-saricita-quartzo xisto 19 km à frente. Neste local apre
senta dobramento fechado com pleno axial tendendo à horizontali
dade (Est. 1.VII AI. Já a 3,6 km adianta este dobramento se apre
senta aberto e simétrico, do tipo " chevron" (Est. l .VII Bl. A partir 
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dal até o final do perfil dominam amplamente os quartzo xistos, que 
localmente mostram-se mais ou menos sericlticos e ocasionalmen
te com uma quantidade acessória de magnatita. 

Os afloramentos mais significativos da quartzitos foram obser
vados na fazenda Petrópolis {estrada de Miranda a Aldeia Cachoeiri
nha) e na pedreira Duque Estrada, nas proximidades da estaçllo fer
roviária homOnima. Na primeira, os quartzitos afloram em um morro 
isolado, portando cor creme-claro, granulaçAo f ina e xistosidada in
cipiente. Na pedreira os quartzitos têm granulaçllo fina e cor cinza
escuro. Apresentam um marcante acamamento, dado pela altar
naneis de faixas claras e escuras, estas últimas ricas em opacos, 
com atitude N 1 O o O v.ertical. Neste local apresentam-se injetados 
por material granltico, formando corpos lenticulares, paralelos à xis
tosidade. Notou-se ainda que, intercaladas nestes quartzitos, ocor
rem delgadas camadas decimétricas de micaxisto verde. 



f'"rg. t . !18 - Concluslo. 

Na rodovia que liga o povoado de Bodoquena a Bonito, a 600 m 
da fazenda Nova Esperança, aflora metaparaconglomerado de ma
triz filitosa com coloraçAo variando do cinza-escuro ao verde. ~ 
constitulda essencialmente de sericita e tem xistosidade com atitu
de N2 5 • E, 50 • SE. Os seixos são de quartzito e granito com dimen
sOes que variam de '1 mm até matacOes. Após 1 3 ,9 km, tem-se no
vo afloramento deste metaparaconglomerado. 

Na estrada que liga o municlpio de Bonito ê rodovia BR-267, 
ocorrem predominantemente filitos e calcérios associados. Os fill
tos têm coloraçllo amarelo-esverdeada, estrutura xistosa e textura 
fina. Concordantes com a xistosidade, silo comuns os veios de 
quartzo leitoso com até 20 em de espessura. Os calcários silo em 
geral dolomlticos, apresentando comumente cor cinza-claro a rosa
da, textura fina, sendo freqüentemente cortados por veios de quart
zo. Localmente hé o desenvolvimento de sericita e clorita, dando ê 

rocha um aspecto sedoso. Ocupando estreitas faixas na maioria das 
vezes posicionados em zonas de falha, ocorrem quartzitos. Estas 
zonas se fazem representar por pequenos morrotes alinhados na di
reçi!o aproximada norte-sul, tendo os fllitos, nestes trechos, atitude 
de xistosidade também norte-sul, com mergulho para leste. 

No trecho de Bonito até a entrada para a fazenda Jaragué, na 
MS-739 , observa-se logo no inicio a presença de rochas fillticas, 
aparecendo em seguida rochas carbonéticas contendo dolomitos la
minados com brechas intraformacionals, que formam uma faixa de 
direçllo NNO, evidenciada pela presença de elevações topogréficas 
descontlnuas. Destaca-se nestas rochas o alto êngulo da xistosida
de, que pode ser resultado da ocorrência de uma falha inversa, que 
'pOe em contato estas rochas com as do Grupo Corumbá. 

Um perfil realizado entre a MS-739 e a fazenda Jaraguá mostrou 
logo no inicio metarenito micéceo amarronzado seguido de um pe-
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queno nível de ardósia, ambos pertencentes à Formação Cerradinho 
em contato com metaparaconglomerado do Grupo Cuiabá, que aflo
ra numa extensão aproximada de 700 m. Apresenta matriz filitosa 
cinza, com feldspato caolinizado, contendo seixos de quartzo, 
quartzito, rocha vulcânica e rocha granítica com formas e tamanhos 
variados, podendo ser achatados, estriados e no geral arredonda
dos, alcançando até 30 em de diâmetro (Est. 1.VIII A). Em frente à 
sede da fazenda Arco-f ris, afastado 100 m da M5-739, ocorre o 
mesmo paraconglomerado, que constitui uma faixa de direção 
norte-sul aflorante numa extensão aproximada de 35 km 

Na estrada que liga Bonito à fazenda Passa Tempo, afloram logo 
no início filitos com veios de quartzo, mostrando dobramento inver
so, sendo bem destacadas duas xistosidades (5 1 e 5 2 ). com 5 1 -

N1 0° E, 40°5E e 5 2 - N 1 O o O, 55 ° NE (Est. 1.VIII B). Mais adian
te, a aproximadamente 2,5 km, corta-se uma faixa de morros dolo
míticos, que parecem constituir uma anticlinal com fechamento pa
ra norte, conforme pode ser observado em imagem de radar. 

Na estrada que liga a estação ferroviária de Guaicurus à fazenda 
Amaral Machado, aflora, a 4 km da estação, metargilito creme
amarelado, com acamamento N20°0, 40°NE; N20°0, 70°50 e 
N20°0, vertical. Caminhando-se mais 1 km tem-se o mesmo me
targilito exibindo pequenas dobras, inclusive do tipo chevron, que 
podem ser conseqüência da falha inversa que ocorre neste local e 
que põem em contato estas rochas com os calcários do Grupo Co
rumbá 

1 2.4 3 - Posição estratigráfica 

Apesar do Grupo Cuiabá apresentar na área do presente trabalho 
uma razoável extensão, não foi observado seu contato com o Com
plexo Rio Apa, unidade que lhe é sotoposta. Com as Formações 
Cerradinho e Bocaina, do Grupo Corumbá, unidades mais jovens, 
seus contatos são feitos através de falha inversa e/ou de empurrão, 
como pode ser bem observado em seu limite ocidental (Fig. 1 59), 
com exceção a sul da BR-26 7, nas proximidades da Mineração Bo
doquena, onde a Formação Cerradinho assenta discordantemente 
sobre as rochas dessa unidade. 

Em seu limite nordeste, nas imediações da fazenda Cerrito, esta 
unidade é intrudida pelo Granito Taboco, exibindo contato térmico 
com o mesmo Com os sedimentos das Formações Furnas e Aqui
dauana faz contato por discordância angular, como também com os 
sedimentos quaternários das Formações Pantanal e Xaraiés e com 
os Depósitos Detríticos. 

1.2 4 4 - Ambiente de sedimentação 

Ao longo de vários anos grande número de estudiosos vem tentan
do determinar o processo de sedimentação que deu origem às ro
chas do Grupo Cuiabá Em virtude de sua grande diversidade litoló
gica e também pelo fato de suas rochas se encontrarem intensa
mente afetadas por no mínimo três fases de dobramentos, tal inten
to se apresenta como uma tarefa árdua, dando origem a várias inter
pretações. 

Entre os autores que mais contribuíram para um melhor conheci
mento desta unidade, destaca-se Almeida, que há muito vem se de
dicando à geologia do Mato Grosso Com efeito, Almeida ( 19 64a) 
atribuiu a esta unidade uma acumulação em ambiente tectonica
mente ativo, marinho e não vulcânico. Afirmou ainda que as cama
das de quartzito deviam representar épocas de moderada quietude, 
enquanto que as sequências cíclicas de metagrauvacas e filitos re
presentariam as épocas de máxima atividade da bacia sedimentar 

Posteriormente, Almeida ( 1 96 5a), em trabalho na região da ser
ra da Bodoquena, voltou a reafirmar o caráter miogeossinclinal, não 
vulcânico da unidade 

Vieira ( 1965) admitiu um ambiente de sedimentação marinho 
em clima frio, levando em consideração a ausência de rochas carbo
natadas. 

Guimarães & Almeida (1972) atribuíram à Formação Coxipó, 
unidade por eles posicionada no topo do Grupo Cuiabá, uma deposi
ção em ambiente periglacial, enquanto que para as quatro unidades 
litológicas ir.~feriores atribuíram uma deposição por corrente de tur
bidez. 

Olivatti (1976) considerou o Grupo Cuiabá como resultado de 
uma deposição em ambiente eugeossinclinal, devido à descoberta 
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de uma seqüência vulcanossedimentar na região de Bom Jardim de 
Goiás, na base da unidade. 

Nogueira et alii (1978) observaram que a presença de intercala
ções de rochas básicas na unidade caracteriza uma deposição em 
calha eugeossinclinal. Afirmaram ainda que a ocorrência dessas in
tercalações, aliada à predominância de filitos e calcários bem me
nos metamórficos nas porções ocidentais da área de exposição des
sa unidade, parece situar esta região na parte mais externa do eu
geossinclíneo. 

Luz et alii ( 1980a e b) sugeriram a existência de dois ambientes 
de sedimentação para as rochas do Grupo Cuiabá: um marinho, on
de a instabilidade tectônica deu origem às correntes de turbidez, 
com conseqüentes fluxos de lama que deram origem aos turbiditos, 
e outro glaciomarinho, provavelmente associado a grandes massas 
de gelo flutuantes 

Na área abrangida pelo presente trabalho acredita-se que a depo
sição dos sedimentos que deram origem ao Grupo Cuiabá se fez em 
calha miogeossinclinal, em ambiente tectonicamente ativo. Ainda, 
na área, parece não ter havido contribuição glacial, como na Folha 
50.21 Cuiabá, onde tal influência se apresenta notavelmente regis
trada pelo Grupo Jangada (Almeida, 1964a). que, segundo Barros 
et alii (1982). se trata de uma seqüência metassedimentar com ní
veis de paraconglomerados intercalada no Grupo Cuiabá e portanto 
fazendo parte dele Uma vez que não foi constatada a presença des
sas rochas no Grupo Cuiabá, no âmbito da Folha 5F.21 Campo 
Grande, excluiu-se na área a hipótese de uma contribuição glacial, 
em favor de uma deposição em ambiente marinho tectonicamente 
instável com períodos de quietude, ocasião em que se dava a preci
pitação carbonática 

1 2 4 5 - Geocronologia 

No âmbito da Folha 5F 21 Campo Grande, são disponíveis duas da
tações geocronológicas nos metassedimentos do Grupo Cuiabá, 
sendo uma pelo método Rb/5r (Tab. 1 XIII) e outra pelo método 
K/Ar(Tab 1 XIV). 

A amostra selecionada para o método Rb/5r foi colocada no dia
grama isocrOnico de referência construído para o Grupo Cuiabá, 
com amostras coletadas na Folha 5D 21 Cuiabá situando-se sobre 
a isócrona traçada, demonstrando pertencer ao mesmo evento geo
dinâmico que afetou aquelas rochas 

A isócrona traçada indicou a idade de 484 ± 1 9 MA, com uma 
razão 5r87f5r86 inicial de O, 743 (Fig. 1.60) Esta idade é interpreta
da como a época de resfriamento regional do último evento tecto
notermal que atingiu estas rochas Normalmente o que é datado é o 
fechamento ou congelamento do sistema isotópico, ao cessarem as 
condições de pressão e temperatura necessárias para que haja a 
mobilidade isotópica. Em certos domínios geotectOnicos, tais como 
as porções externas de uma faixa orogênica, as condições meta
mórficas são menos intensas, de vida mais curta do que nas por
ções internas, de modo que nestes domínios diversos pulsos tecto
notermais sucessivos podem ser registrados geocronologicamente, 
ao mesmo tempo que as zonas internas permanecem em níveis 
crustais inferiores, onde ocorre a mobilidade isotópica até o resfria
mento da atividade tectônica 

Em resumo, nas zonas internas de uma faixa orogênica, como o 
Grupo Cuiabá, a idade de 484 ± 19 MA refere-se aos estágios ter
minais da evolução do evento geodinâmico brasiliano, podendo o 
desenvolvimento do metamorfismo neste grupo ser mais antigo, fa
to este indicado na coluna estratigráfica do mapa geológico. 

Hasui & Almeida (1970) apresentaram uma datação K/Ar em 
muscovita fina, produto de recristalização devido à intrusão de um 
pegmatito, que forneceu a idade de 549 ± 17 MA (Tab 1 .XIV) Es
ta idade, devido à mencionada situação geológica, é interpretada 
como mínima para o Grupo Cuiabá 

1.2.4.6 - Petrografia 

Os micaxistos constituem as rochas mais comuns do Grupo Cuiabá, 
predominando em toda sua área de exposição da Folha 5F 21 Ca~
po Grande Apresentam uma gama extensa de variação mineral?gJ
ca tomando diversas denominacões em funcão do seu conteudo 
mi~eral Assim sendo tem-se "muscovita-q~artzo xisto, clorita
muscovita-qua rtzo ~isto, biotita-ca lcoclorita-plagioclásio
muscovita-quartzo xisto etc. Macroscopicamente, apresentam gra-



nulação fina, foliação em geral microdobrada, coloração cinza
esverdeado, sendo o quartzo, muscovita, clorita e magnetita os mi
nerais comumente observados à vista desarmada Microscopica
mente, apresentam textura granolepidoblástica, com alternância de 
faixas ricas em cristais de quartzo, plagioclásio e por vezes carbona
tos, com faixas micáceas entremeadas e microdobradas (Est 1.1X 
A). 

O quartzo mostra-se recristalizado em cristais poligonais, poden
do ser também microporfiroblástico com contatos tangenciais entre 
si, entremeados por cristais subidiomórficos de plagioclásio, gemi
nados segundo Albita e Periclíneo O plagioclásio ocorre ainda em 
cristais porfiríticos, associados a faixas ricas em micas. Muscovita, 
biotita marrom e clorita mostram-se interpostas, orientadas, defi
nindo o plano de xistosidade. Nos xistos que contêm carbonatos, 
estes ocorrem em cristais subidiomórficos, com inclusões de quart
zo. Titanita, apatita, zircão, opaco,· turmalina e magnetita são os 
acessórios mais comuns. 

Os calcários e mármores são litótipos muito freqüentes nessa 
unidade. São rochas geralmente de coloração cinza-claro a escuro, 
por vezes rosada e esbranquiçada. Muitas vezes acham-se venula
das por calcita e/ou quartzo. Microscopicamente, no geral são mi
crocristalinas, com cristais de carbonato (calcita e dolomito) bem 
formados que perfazem mais de 99% das rochas. O carbonato 
apresenta forte cintilância e forte birrefringência Opacos esporádi
cos pontuam nas rochas. 

Os quartzitos constituem termos litológicos de grande expres
são dentro do Grupo Cuiabá, tendo na área suas principais ocorrên
cias localizadas na fazenda Petrópolis e na pedreira Duque Estrada 
Nesta última, uma amostra observada ao microscópio revelou alto 
teor em feldspato, tendo sido classificada como metarcóseo. Tem 
cor cinza, com alternância de leitos de cor cinza-claro e cinza
escuro a preta, sendo os mais claros ricos em quartzo e feldspato e 
predominam sobre os escuros, que são ricos em opacos. Ainda ao 
microscópio, observa-se uma textura em mosaico, constituída de 
quartzo recristalizado, sendo comum, também, a presença de mus
covita disseminada em toda a rocha O alto teor de feldspatos nos 
quartzitos desta pedreira é explicado por Almeida (1965a) como re
sultado de processos de álcali-metassomatose pós-tectônica, evi
denciados pela presença de veios pegmatíticos ricos em microclí
nio. 

Os metaparaconglomerados ocorrem na parte ocidental da área 
de afloramento do Grupo Cuiabá, em contato com a Formação Cer
radinho através de falhas de empurrão. Têm cor variando do cinza 
ao cinza-esverdeado, contendo seixos e grânulos de quartzo, felds
pato, granito, dolomito, calcário, quartzito e arenito cinza
esverdeado. Estes seixos apresentam as mais variadas formas 
(quadrática, esférica, conchoidal, triangular etc.), perfazendo cerca 
de 1 5 a 20% da rocha. Microscopicamente, distinguem-se na ma
triz biotita, epídoto, quartzo, muscovita e opaco. A xistosidade con
torna os porfiroblastos, ao redor dos quais formam-se sombras e 
franjas de pressão. 

A metagrauvaca é o tipo litológico menos comum. Tem cor cinza 
a cinza-esverdeado, foliada, com fragmentos de rochas de até 1 em 
dispostos em matriz fina, micácea. Microscopicamente, exibe porfi
roblastos ocelares de O, 19 a O, 76 mm dispostos alongados, consti
tuídos de quartzo, plagioclásio, sericita e feldspato potássico, per
fazendo cerca de 1 O a 15% da rocha, em matriz recristalizada, im
pregnada por óxido de ferro. É comum a presença de raros fragmen
tos de rochas milimétricos a centimétricos, fraturados, constituídos 
por quartzo e feldspato. Os opacos são abundantes, ocorrendo em 
cristais idiomórficos. A hornblenda é levemente sódica, exibindo-se 
em raros cristais prismáticos. 

Os milonitos, ocorrentes em zonas de falha, apresentam textura 
cataclástica típica e foliação bem desenvolvida. Quando a recristali
zação domina sobre a matriz, são classificados como blastomiloni
tos. Constituem-se de porfiroclastos de quartzo e plagioclásio, me
dindo de 0,38 a 1,15 mm, dispostos em matriz muito fina, rica em 
quartzo, plagioclásio, muscovita, hornblenda, epídoto e biotita. Os 
porfiroclastos de quartzo mostram-se com bordas denteadas, forte 
extinção ondulante, isolados, estando por vezes agregados com 
porfiroclastos de plagioclásio que ocorrem em cristais irregulares, 
com bordas reentrantes, raramente geminados segundo a lei da Al
bita, às vezes mostrando zonação oscilatória e muitas vezes apre-

sentando sombras de pressão (Est. 1.1X 8). No blastomilonito os 
porfiroblastos estão recristalizados, com textura cata elástica pouco 
preservada, perfazendo cerca de 1 0-1 5% da rocha. Muscovita 
exibe-se em !ameias trituradas, parcialmente recristalizadas, dis
postas em faixas orientadas, não contínuas, tendo por vezes la me
las de biotita pardo-esverdeadas associadas, parcialmente cloritiza
das. A hornblenda apresenta-se levemente sódica, em cristais pris
máticos finos, com pleocroísmo variando de verde intenso a verde
claro. Epídoto mostra-se em cristais isolados, contendo raramente 
alanita no núcleo e em agregados de pequenos cristais. A titanita 
aparece em cristais zonados, subidiomórficos, e o zircão e opacos 
em cristais idiomórficos. 

1.2 5 - Grupo Corumbá 

1 2 5 1 - Generalidades 

As primeiras referências quanto à ocorrência de rochas calcárias no 
centro-oeste e centro-sul de Mato Grosso devem-se ao Conde Fran
cis de Castelnau ( 1850 apud Oliveira & Moura, 1944). que as estu
dou nas regiões de Nobres, Corumbá e Forte Coimbra. 

Evans ( 1 894), ao estudar as mesmas rochas na área de Nobres, 
denominou-as Araras Limestone, correlacionando-as com os calcá
rios da região de Forte Coimbra e Corumbá, aos quais chamou de 
Corumbá Limestone 

Lisboa ( 1909), trabalhando como geólogo para a Comissão 
Schnoor, foi encarregado de delinear o traçado da Estrada de Ferro 
Noroeste do Brasil, tendo na oportunidade estudado as seqüências 
pelito-carbonatadas da serra da Bodoquena, propondo para este 
conjunto de litologias a denominação "Série Bodoquena", exce
tuando o pacote superior, essencialmente carbonático, para o qual 
foi mantido o termo Corumbá, de Evans ( 1 894) 

Paiva & Leinz ( 1939) realizaram alguns estudos sobre a "Série 
Corumbá", tendo em vista a sua importância como provável se
qüência portadora de petróleo Aventaram a hipótese desta ser 
mais nova que a "Série Bodoquena", jazendo sotoposta à "Série 
Jacadigo", de Lisboa ( 1 909) 

Oliveira & Moura ( 1 941 apud Oliveira & Leonardos, 1 943 e 
1944) propuseram a manutenção do nome "Série Corumbá". 

Almeida ( 1945a). em estudos realizados na "Série 
Bodoquena", nas proximidades das cidades de Ladário e Corumbá, 
propôs sua divisão em dois grupos, aos quais denominou Bocaina e 
Tamengo, sendo o primeiro, basal, constituído essencialmente de 
dolomitos e o segundo, sobreposto em concordância ao primeiro, 
constituído principalmente por pelitos e arenitos, com calcários ne
gros subordinados 

Barbosa ( 1949) mencionou a presença de escassos fósseis no 
calcário negro de Corumbá, pertencente à Formação Tamengo, de 
Almeida ( 1945a) O referido autor acreditou tratar-se de Hyo/ithes, 
do Cambriano Inferior da América do Norte 

Barbosa ( 1 9 57) descobriu uma fina e persistente camada de cal
cário de cerca de 1 O em de espessura contendo os referidos fós
seis, classificados por ele como Hyolithes ímpar e Hyolithes com
munis Nesse mesmo ano, realizou uma coleta de fósseis em com
panhia de Luciano Jacques de Moraes Estes fósseis foram estuda
dos por Beurlen & Sommer (1957). que concluíram tratar-se de al
gas do gênero Aulophycus, descritas por Fenton & Fenton, do Cam
briano da América do Norte, sugerindo idade cambriana para os cal
cários da "Série Corumbá" Sugeriram ainda idade pré-cambriana 
para a "Série Bodoquena" por acn:ditarem ser esta mais metamór
fica que a anterior, concordando com a opinião de Paiva & Leinz 
(1939). 

Almeida (1958b) descreveu estruturas estromatolíticas em cal
cários da "Série Corumbá", na localidade denominada "Ladeira do 
Lourenço", a SSO da cidade de Corumbá, reconhecendo sua seme
lhança com as estruturas descritas como Collenia por C. Walcott 
( 1 914 apud Almeida, op cit ) 

Maciel (1959) estudou e definiu a ocorrência de uma camada 
conglomerática no morro do Puga, no município de Corumbá, para a 
qual propôs a denominação Formação Puga Esta camada, segundo 
o referido autor, é constituída por um tilito sotoposto em aparente 
concordância a dolo mitos da "Série Bodoquena", ocorrendo entre 
ambos uma zona de transição com alternância de dolomitos, siltitos 
e margas. 
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Fig. 1.69 - Regilo da serra da Bodoquena. Falha de Guaícurus do tipo Inversa e/ou de empurrAo, colocando em contato o Grupo Cuiab.t (pEcb) com as Formaçlles Cerradlnho (pEcai a B<>
calna {pEbol. No Grupo Cuiab.t, Tlota-sa a ocorrência de corpoa de m6rmores {pEcbmml Intercalados. Observerr"se ainda asAnticlineís de Figueirinha a Porto Carrero, onde sa têm aa principais 

ocorrências da Formaçlo Puga (pEp) e a Sinclinal de Jandaia e Anticlinal de Guaocurua. Folha SF. 21 -X-A. · 

Alm_eida (1965a) reuniu numa soas Séries Corumbá e Bodoque
na, englobando-as na categoria de grupo e conservando a denomi
nação Corumbá, por questões de prioridade. Subdividiu o grupo em 
quatro formações, as quais chamou da base para o topo de Cerradi
nho, Bocaina, Tamengo e Guaicurus. O autor invocou ainda atenção 
para uma possível confusão feita por Lisboa ( 19091 com relação às 
ardósias da Formação Guaicurus, colocando-as na sua Série da Bai
xada Paraguaia. 

Almeida ( 1965b) correlacionou os tilitos da Formação Puga com 
os da Formação Marzagão, definida por esse autor como a unidade 
de topo do Grupo Jangada, fazendo ressalvas quanto a adotar a de
nominação Puga, devido à distancia entre as áreas de ocorrência 
dessas formações. 
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Corrêa et alii ( 1 976) introduziram modificações na coluna estra
tigráfica estabelecida por Almeida ( 1965a) eliminando os termos 
Tamengo e Guaicurus e posicionando a Formação Puga, de MacieL 
( 1959), na base do Grupo Corumbá. A argumentação utilizada pe
los autores foi a de que as litologias anteriormente descritas e indivi
dualizadas como Formações Tamengo e Guaicurus teriam meta
morfismo mais elevaC:fo que as rochas do Grupo Corumbá, além de 
características estruturais diversas, semelhantes, porém, às das li
tologias constituintes do Grupo Cuiabá, sendo por esta razão nele 
incluídas. 

Olivatti (1976) fez a integração dos Grupos Corumbá e Alto Pa
raguai, situados ao sul e norte da bacia, respectivamente, conser
vando o nome Corumbá por questões de prioridade. O Grupo Co-



Fig . 1.59 - Conclualo. 

rumb6 ficou então constituido pelas FormaçOes Puga, Cerradinho, 
Bocaina, Araras, Raizama e Diamantino. Esta integração baseou-se 
no trabalho de Vieira I 19651, que sugeriu a e<ontinuidade física en
tre os calcários Corumbá e Araras, por sob os sedimentos da Forma
ção Pantanal de Oliveira & Leonardos 11 943), tendo como funda· 
mento o resultado de sondagem na fazenda Piúva, a 80 km ao sul 
de Céceres. Nesta sondagem foi recuperado um testemunho de cal
c6rio a 81 m de profundidade. Para Olivatti (19761. as Formações 
Cerradinho e Bocaina têm como equivalente, no norte do Estado de 
Mato Grosso, a Formação Araras. 

Nogueira et alii I 19 7 81 subdividiram as Formações Cerradinho e 
Bocaina em dois membros cada uma, ficando a Formação Cerradi
nho constitulda pelos membros cl6stico-calcltico e cl6stico-

dolomítico e a Formação Boca i na pelos membros calcltico e dolomj,. 
t ico. 

Schobbenhaus Filho & Soares 119791, na 6rea da Folha SF.21 
Campo Grande, dividiram o Grupo Corumbtl nas FormaçOes Puga, 
Cerradinho e Araras. 

Olivatti & Correia Filho ( 1 981) estenderam a denominação For
mação Araras da região norte do Estado de Mato Grosso até ao sul, 
no Estado de Mato Grosso do Sul, em substituição à Formação Bo
caina, membro superior do Grupo Corumbá. 

Fairchild & Sundaram I 1981) fizeram referências a grupos de 
células encontradas em folhelhos calclferos da Formação Tamengo, 
na regiio de Lad6rio IMSI. Segundo estes autores, a mais importan
te destas formas mostradas parece pertencer à T11xon Buvhine/111 
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TABELA 1 XIII 
Dados analfticos Rb/Sr- Rocha total- Grupo Cuiabá 

. N.v campo 
Folha No lab Rb (ppm) 

Litologla 
Sr (ppm) Rba71srB6 srB7/srB6 Idade (MA) Rei 

32 4038/EG-72/JA/36 SF 21-X-A 5328 237,0 
Filito 

96,5 7,17 o, 7952 .. NT 

Referência: NT - Neste Trabalho 
• Plotado nas Figs 1 2 e 1.60; • * Idade isocrOnica = 484 ± 19 MA 

TABELA 1 XIV 
Dados anaUticos K/Ar- Grupo Cuiabá 

. No campo Folha Litologia 

33 Miranda SF 21-X-A Xisto 

Referência~2-- Hm;ui & Almeida (1970) 
Plotado na Fig 1 2 

0,900 

IDADE= 484:!: 19M A 

(Sr 87 /Sr 86 ) o = 0,743 , 

• Pontos locolizodos no Folha SD 21-CUIABA 

Material 

Muscovita 

~700L--,---.--.--.--.---,--,--.--.--.-. 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fig 1.60 - Diagrama isocrOnico de referência Rb/Sr para o Grupo Cuiabé. 

faveco/ata, o que sugeriu idade entre o Rifeano Superior e o Cam
briano Inferior para a parte superior do Grupo Corumbá 

De I' Arco et alii ( 1 981) e De I' Arco et a/ii ( 1 982), na área da Fo
lha SE 21 Corumbá, dividiram o Grupo Corumbá nas Formacões Pu-
ga, Cerradinho, Bocaina e Tamengo · 

No presente trabalho adota-se para o Grupo Corumbá a divisão 
proposta por Corrêa et alii ( 1 9 7 6), em virtude de não ter sido cons
tatada a ocorrência da Formação Tamengo em tratos da Folha 
SF 21 Campo Grande 

O Grupo Corumbá constitui uma faixa de largura variável, que se 
posiciona submeridianamente desde o vale do rio Apa ao sul, aden-

No lab %K 40 CCSTP 
Ar radl -g- )x1o-6 o/o Aratm Idade (MA) Rei 

0951 8,78 223,0 2.4 549 ± 17 2 

trando inclusive em território paraguaio, até pouco a norte da Estra
da de Ferro Noroeste do Brasil, na parte sudoeste da Folha SE. 21 
Corumbá. Daí para norte, acha-se parcialmente encoberto pelos se
dimentos recentes da Formação Pantanal, voltando a ocorrer em 
pequenas elevações isoladas a sul da cidade de Corumbá, 
estendendo-se então para noroeste, em território boliviano. Suas li
tologias constituem o suporte da imponente morraria conhecida re
gionalmente como serra da Bodoquena. 

Atualmente parece existir um consenso geral em relação ao am
biente de sedimentação do Grupo Corumbá, no sentido de que o 
mesmo era constituído por um miogeossinclfneo numa bacia em 
subsidência, inicialmente sujeita a influências glaciais, as quais te
riam condicionado a deposição da Formação Puga, predominante
mente elástica grosseira. Durante um período de calmaria tectôni
ca, com um relevo já aplainado, ter-se-iam depositado os sedimen
tos pelfticos e carbonáticos da Formação Cerradinho, mais próximo 
da borda da bacia e para o interior a seqüência carbonatada da For
mação Bocaina 

Hasui & Almeida ( 1970) reportaram a existência de uma data
ção K/Ar, efetuada numa ardósia do Grupo Corumbá, onde foi con
seguida a idade de 639±17 MA (Tab. 1.XV) Segundo estes auto
res, esta idade poderia ser aparente e estar afetada por Ar 40 radio
gênico remanescentes nos detritos da rocha e, conseqüentemente, 
fornecendo uma idade mais antiga que a real. Entretanto, não é des
cartada a possibilidade desta idade representar realmente a época 
do resfriamento regional desta unidade, visto que o Grupo Corumbá 
situa-se em níveis superiores em relação ao Grupo Cuiabá e poderia 
sofrer um resfriamento antes deste último grupo, dando idades K/Ar 
mais antigas que o Grupo Cuiabá. 

TABELA 1 XV 
Dados analfticos K/Ar- Grupo Corumbá 

. N o campo 

34 Bodoquena 

Referência: 2 - Hasui & Almeida ( 1970) 
• Plotado na Fig 1 2 

1 . 2 5 2 - Formação Puga 

1.2 5'.2 1 - Generalidades 

Folha Litologia Material 

SF.21-X-A Ardósia Rocha total 

A Formação Puga foi descrita por Maciel ( 1959) no local denomina
do morro do Puga, situado à margem direita do rio Paraguai, cerca 
de 3 km a oeste de Porto Esperança, município de Corumbá. 
Constitui-se a formação, segundo o autor citado, de uma camada 
de tilito, com espessura da ordem de 95 m que passa em direção ao 
topo, para dolomitos marmorizados e margas, sem discordância 
aparente. A espessura total da formacão estaria em torno de 
140m. · 

Almeida (1964a) atestou a identidade litológica dos tilitos da 
Formação Puga com aqueles descritos por ele na Província Serrana, 
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No lab %K 40 CCSTP 
Ar radl --g- lx1o-6 % Aratm Idade (MA) Rei 

1109 2,76 68,63 1.7 639 ± 17 2 

aos quais denominou Grupo Jangada. Disse tratar-se com toda pro
babilidade da extensão meridional da glaciação Jangada, fruto de 
fenômeno paleoclimático, responsável também pela origem das Sé
ries Lavras e Jequitinhonha, em Minas Gerais e na Bahia, respecti
vamente. 

Almeida ( 1965a) propôs a divisão do Grupo Corumbá em quatro 
formações, às quais denominou, da base para o topo, Formações 
Cerradinho, Bocaina, Tamengo e Guaicurus, incluindo na primeira 
os 45 m de dolomitos róseos e margas que separam os dolomitos 
claros da Formação Bocaina dos sedimentos glaciários da Formação 
Puga. Acusou a presença destes tilitos, subpostos à Formação Cer
radinho, às faldas da serra da Bodoquena, na rodovia de Miranda à 
Colônia Agrícola Arnaldo de Figueiredo, hoje Bodoquena Meneio-



nou também ocorrências no leito do córrego Figueirinha, no retiro 
Boqueirão da fazenda Bodoquena, a oeste de Guaicurus e aventou a 
possibilidade dos conglomerados expostos no centro da anticlinal 
da fazenda Anhumas, na área de Bonito, pertencerem a esta forma
ção 

Vieira (1965) estudou as rochas conglomeráticas na Bacia do 
Alto Paraguai, atribuindo-as á Formação Puga, admitindo perfeita 
identidade litológica com as rochas descritas por Maciel (1959) no 
morro do Puga. 

Guimarães & Almeida ( 1972) atestaram o caráter tilítico do Gru
po Jangada, corroborando a correlação feita por Almeida ( 1964a) 
com as rochas da Formação Puga 

Corrêa et alii (1976), baseados nos .estudos efetuados por Petti
john, consideraram a Formação Puga como constituída por paracon
glomerados do tipo tilloid, também designados pela expressão con
glomeratic mudstones. 

Olivatti ( 1976) defendeu a idéia de deposição em ambiente afe
tado por correntes de turbidez, provavelmente associado a falha
mantos. 

NogÚeira et alii (1978) citaram como constituintes da Formação 
Puga paraconglomerados de matriz areno-siltoargilosas 

Ferran (1980) defendeu uma origem glacial para a Formação Pu
ga, posicionando-a como fácies da Formação Urucum, de Lisboa 
(1909), na Folha SE.21 Corumbá 

Araújo et alii ( 1981) consideraram a Formação Puga como um 
sedimento de origem glacial, fundamentados na descrição de Ma
ciel (1959). 

Neste trabalho também se considera a Formação Puga como 
uma seqi.Jência originada de sedimentação glacial, baseados em 
Maciel (op cit.). 

1.2.5.2.2 - Distribuição na área 

A Formação Puga ocorre de maneira descontínua e irregular, aflo
rando principalmente na parte noroeste da Folha SF.21-X-A (Fig. 
1.59) e nordeste da Folha SF 21-V-B. 

A 1 km a norte da fazenda Jandaia, ocupando a calha da anticli
nal de Porto Carrero, esta formação está representada por um con
glomerado epimetamórfico de matriz quartzo-argilosa, pouco folia
da, calcífera, com seixos predominantes de quartzito, calcário e ro
cha granítica A aproximadamente 7 km para noroeste dessa fazen
da, ocorre também na calha da anticlinal de Figueirinha. 

Na descida da serra da Bodoquena, na rodovia 
Guaicurus-pantanal do rio Nabileque, a Formação Puga ocorre à 
margem sul dessa rodovia, formando pequeno morro, composta por 
um conglomerado epimetamórfico, de cor cinza a marrom, com sei
xos principalmente de quartzito e calcário (Est 1 .X A) 

1.2 5.2 3 - Posição estratigráfica e cronoestratigráfica 
Na borda oeste da serra da Bodoquena, na estrada 
Guaicurus-pantanal do rio Nabileque, o contato inferior da Forma
ção Puga é feito através de discordância do tipo litológico, com as 
rochas do Complexo Rio Apa. Neste mesmo local, com as Forma
ções Cerradinho e Bocaina, unidades que lhe são sobrepostas, o 
contato é tectônico por meio de falhas indiscriminadas. Nas anticli
nais de Figueirinha e Porto Carrero, a Formação Puga está recoberta 
pela Formação Cerradinho. 

Não existem registros fossilfferos na Formação, sendo sua idade 
fundamentada em critérios estratigráficos, em virtude da mesma se 
achar posicionada subposta aos calcários e pelitos do Grupo Corum
bá. Almeida (1957 e 1958b) descreveu estruturas estromatolíticas 
na Formação Bocaina, classificando-as como Collenia. Beurlen & 
Sommer (1957) classificaram estas estruturas como Aulophycus 
lucianoi, dando ensejo a que se atribuísse idade cambriana à Forma
ção Bocaina. Fairchild (1978) achou que os fósseis antes conside
rados como Aulophycus lucianoi seriam melhor classificados como 
restos de vermes, possivelmente pertencentes ao gênero Cloudina, 
o qual foi descrito no Proterozóico Superior da Namíbia, no sudoes
te da África. Neste trabalho, aceita-se este posicionamento cro
noestratigráfico. 

1.2.5.2.4 - Litologias 

A Formação Puga, na área compreendida pela Folha SF.21 Campo 
Grande, é representada em escala de afloramento por um paracon-

glomerado epimetamórfico de cor cinza-escuro, às vezes amarron
zada, cuja matriz é fina, quartzo-argilosa e foliada. A fração elástica 
contém seixos de variadas litologias, tais como quartzito, rocha gra
nítica, xisto, calcário etc., com grânulos de feldspato e quartzo. 

Microscopicamente, esta rocha é constituída por grânulos e sei
xos que variam de poucos milímetros a 3 em de diâmetro, imersos 
em matriz fina, quartzo-argilosa, foliada A fração elástica é dada 
por sericita-quartzito, calcário, quartzito puro, filito e rocha graníti
ca. Os seixos mostram-se arredondados e subangulosos e os grânu
los são em geral fragmentos angulosos de cristais Alguns cristais 
euédricos, sericitizados de plagioclásio e arredondados, com bordos 
corroídos de quartzo, representam provavelmente materiais de con
tribuição vulcânica 

A matriz é constituída predominantemente por argila-minerais, 
impregnada por hidróxido de ferro vermelho, associados a palhetas 
de sericita, lamelas de clorita, biotita e muscovita e algum carbona
to; o cimento é carbonático 

Os minerais acessórios observados ora na matriz, ora nos frag
mentos de rocha são angulosos e subarredondados e constituídos 
por titanita, apatita, zircão e opaco parcialmente oxidado 

Alguns seixos coletados na anticlinal de Porto Carrero 
apresentam-se facetados, com formas semelhantes à do "ferro de 
engomar". Neste local, os maiores seixos encontrados são de di
mensões não superiores a 1 O em 

1.2.5.2.5 -Ambiente de sedimentação 

A Formação Puga acha-se sobreposta às rochas gnáissicas do Com
plexo Rio Apa, como pode ser visto na borda ocidental da serra da 
Bodoquena, na estrada Guaicurus-pantanal do rio Nabileque. 

De I' Arco et alii ( 1982), na Folha SE. 21 Corumbá, descreveram 
um paraconglomerado ao qual denominaram Formação Moenda, 
correlacionando-o com a Formação Puga. Esses autores defendem 
um contato inferior desta formação com os metamorfitos do Grupo 
Cuiabá através de discordância. 

Deduz-se daí que, apesar de não se ter na área em questão a For
mação Puga em contato com o Grupo Cuiabá, o fato daquela conter 
seixos de litologias deste, que lhe é estratigraficamente inferior, 
mostra que o Grupo Cuiabá constituiu parte do substrato que forne
ceu material para a sedimentação da referida formação. 

O ambiente de deposição da Formação Puga tem sido alvo de in
tensas controvérsias, destacando-se duas correntes: uma que de
fende uma sedimentação em ambiente glacial e outra que postula 
uma sedimentação marinha, através de correntes de lama ou drifts 

É bom salientar que um problema pode estar intimamente rela
cionado com o outro, e que a existência de glaciação não implica a 
inexistência de correntes de turbidez Estas são idéias postuladas 
por Medeiros, Schaller e Friedman (1971) que alertaram que "Sedi
mentos transportados por processos glaciais e depositados sob 
condições instáveis no talude continental sofrem movimentos co
mo fluxo de turbidez, encosta abaixo (Helzen & Hollister, 1963)" 

Ericson et alii ( 1 961) também se referiram ao problema, salien
tando que a freqüência de correntes de turbidez durante as fases 
glaciais foi muito maior do que no tempo pós-glacial. 

Maciel (1959), ao criar e descrever a Formação Puga, no morro 
homônino, defendeu para ela um ambiente de sedimentação glacial, 
baseado na forma dos seixos, marcas de percussão, seixos estria
dos e estratificação nula ou incipiente. 

Almeida (1964b), em visita realizada ao morro do Puga, admitiu 
que esta formação é constituída por um tilito correlacionável ao 
Grupo Jangada (Almeida, 1964a) dada a identidade de suas litolo
gias, constituindo-se numa extensão meridional da glaciação prote
rozóica. 

Almeida ( 1 96 5a) acusou a presença destes tilitos, subpostos à 
Formação Cerradinho, às faldas da serra da Bodoquena, na rodovia 
de Miranda à Colônia Agrícola Arnaldo de Figueiredo, hoje Bodoque
na Menciona também ocorrências no leito do córrego Figueirinha, 
no retiro Boqueirão da fazenda Bodoquena, a oeste de Guaicurus, e 
aventa a possibilidade de os conglomerados expostos no centro da 
Anticlinal de Anhumas, na área de Bonito, pertencerem a esta for
macão 

Vieira ( 1965), em trabalho realizado na bacia do Alto Paraguai, 
descreveu rochas às quais chamou de Formação Puga, ao longo das 
serras das Araras e Tombador Textualmente afirmou que" ... pela 
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descrição minuciosa que fez Maciel (1959) da ocorrência do morro 
do Puga, a correlação entre as duas localidades é absolutamente 
perfeita, não faltando mesmo a zona de transição, composta de 
margas conglomeráticas, existentes entre esta formação e a se
qüência calcária que lhe é superior" 

Dei'Arco et alii (1982) referiram-se à Formação Puga como um 
tilito ou paraconglomerado, acumulado inicialmente sob influências 
glaciais. 

Hennies ( 1966) propôs a existência de um ambiente misto para 
a deposição do Grupo Jangada, correlacionado à Formação Puga 
por Almeida (1964a). Segundo ele, suas formações superiores são 
depósitos continentais, onde típicos tilitos se alternam com sedi
mentos interglaciários, glaciário-lacustre ou fluvioglaciários. 

Corrêa et alii ( 1976), baseados em estudos efetuados por Petti
john, consideraram a Form~ção Puga como um paraconglomerado 
do tipo tilloid, também designado pela expressão conglomeratic 
mudstone. 

Nogueira et alii (1978), após uma série de considerações, con
cluíram que pela falta de evidências seguras, favoráveis a qualquer 
das hipóteses, o problema continua em suspenso Salientam no en
tanto que, dado o comportamento litológico, estratigráfico e estru
tural, acreditam que a sedimentação destes paraconglomerados es
teve ligada a uma transgressão marinha, ocorrida quando se proces
sava uma subsidência inicialmente rápida da bacia 

Montalvão (1980) sugeriu um ambiente de sedimentacão em 
meio aquoso, não glacial · 

Barros et alii ( 1 981) propuseram a designacão de Formacão 
Moenda, na área da Folha SD 21 Cuiabá, em a~biência do Gr~po 
Paraguai, em substituição ao termo Puga, de Maciel ( 1959) 

Fundamentaram-se os referidos aütores nos seguintes parâme
tros: 
- a perfeita continuidade deposicional da formação em epígrafe 
com as Formações Bauxi e Araras, sotoposta e sobreposta, respec
tivamente; 
- passagem gradacional para a Formação Araras, constituída de 
calcários calcíticos, o que segundo estes autores não ocorre com a 
Formação Puga na região de Corumbá, que tem a ela sobrepostas li
tologias essencialmente dolomíticas; e 
- a individualização na Folha SE 21 Corumbá, dos Grupos Alto Pa
raguai e Corumbá 

Estes autores defendem para esta formação uma deposição gla
cial, com correntes de turbidez. 

No trabalho realizado pelo Projeto RADAMBRASIL na Folha 
SF.21 Campo Grande, foi constatada a presença de rochas para
conglomeráticas incluídas na Formação Puga, no núcleo arrasado 
da anticlinal de Porto Carrero, a 1 km a norte da fazenda Jandaia e 
na borda oeste da serra da Bodoquena, a sul da estrada 
Guaicurus-pantanal do rio Nabileque Dos estudos aí realizados, 
poucos subsídios foram obtidos no sentido de esclarecer o contro
vertido tema, relacionado com o ambiente de deposicão da forma
ção. A presença de raros seixos com formas que lemb.ram "ferro de 
engomar", com estrias não muito bem caracterizadas e a ocorrên
cia restrita de sedimentos pelítico-arenosos na seqüência, que ca
racterizariam deposições periglaciais nestes locais, constituem ele
mentos insuficientes para suportar a hipótese de sedinientacão em 
ambiente glacial · 

Por outro lado, diversos autores, tais como Barbosa & Oliveira 
(1978), Walde & Oliveira ( 1980) e Walde ( 1981 ), em trabalhos 
realizados na região de Corumbá, defendem a existência de glacia
ção na base dos Grupos Jacadigo e Corumbá, caracterizada por in
terdigitação lateral das fácies no conglomerado basal, com seixos 
pingados em abundância, nos diversos níveis 

No presente trabalho adotam-se as idéias de Maciel ( 1 9 59) Bar
bosa & Oliveira ( 1978) e Walde ( 1981 ). Assim sendo, conside'ra-se 
a Formação Puga como um depósito glacial, constituindo-se numa 
fácies lateral e interdigitada com a parte basal do Grupo Jacadigo 
(Formação Urucum) 

1.2.5.3 - Formação Cerradinho 

1 2.5.3 1 - Generalidades 

Esta formação foi descrita por Almeida ( 1965a) nas imediações da 
fazenda homônima, a cerca de 20 km a NO da cidade de Bonito É 
constituída por uma seqüência de sedimentos arenosos, argilosos, 
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calcários, dolomitos e camadas de sílex, com espessura máxima es
timada em 600 m. 

Maciel ( 1959), ao criar e descrever a Formação Puga, incluiu ne
la parte dos sedimentos que Almeida (1965a) considerou como per
tencentes à parte basal da Formação Cerradinho. 

Corrêa et alii ( 1976) descreveram a Formação Cerradinho como 
uma sequência clástico-carbonatada onde se alternam arcóseos, 
arenitos, siltitos, folhelhos, margas, calcários e ardósias, ocorrendo 
para o topo predominância de rochas carbonáticas. 

Nogueira et alii (1978), quando da execução do Projeto 
Bonito-Aquidauana subdividiram a Formação Cerradinho em duas 
unidades, uma denominada membro clástico-calcítico e outra, 
membro clástico-dolomítico. Segundo esses autores, a passagem 
de um para outro membro se faz de forma gradual e interdigitada, 
havendo locais, no entanto, nos quais o membro clástico-calcítico 
parece estar sotoposto ao membro clástico-dolomítico. 

As observacões realizadas nas áreas de ocorrência da Formacão 
Cerradinho nãÓ permitiram a constatacão da existência destes dois 
membros referidos por Nogueira et aliÍ (op cit.) provavelmente em 
função da escala de trabalho Foi possível verificar tão-somente que 
existe uma predominância de rochas elásticas na base e que para o 
topo vão escasseando, dando lugar a litologias essencialmente car
bonáticas. 

1 .2 5 3 2 - Distribuição na área 

A Formação Cerradinho, na Folha SF 21 Campo Grande, distribui
se amplamente em toda a área abrangida pela serra da Bodoquena, 
principalmente nas porções ocidentais, orientais e meridionais, 
estendendo-se para sul, provavelmente além da fronteira com oPa
raguai. A norte, extrapola os limites da Folha, achando-se encoberta 
pelos sedimentos da Formação Pantanal na Folha SE 21 Corumbá 

Na zona meridional, exposições dos termos médio e superior 
desta formação são encontradas ao longo da vicinal que liga a fa
zenda Margarida à rodovia Bela Vista-Caracol Nesta estrada, des
de pouco antes do retiro São Tomaz, pertencente à fazenda supraci
tada, até cerca de 1 O km além da fazenda Portão de Ferro afiara 
uma seqüência constituída por calcários, calcários com intercala
ções de ardósias, siltitos ardosianos e ardósias, com intercalacões 
milimétricas de calcários, com direções de acamamento vari~ndo 
de N20°0 com mergulhos fracos para NE, até N40°E com mergu
lhos para SE 

Na rodovia Caracol-Bela Vista, cerca de 3 km a leste da fazen
da Três Cerras, acham-se expostos, numa faixa de mais ou menos 
1 O km de largura, calcários cinza-escuro, granulometria fina, apre
sentando mergulhos fortes para NE, pertencentes ao termo superior 
da formação 

A vicinal que liga a estrada velha Jardim-Porto Murtinho à loca
lidade denominada Três Morros foi aberta em quase toda sua exten
são, sobre rochas desta formação O perfil realizado inicia-se a 
1,2 km do entroncamento com a estrada velha, local onde afiara 
calcário cinza-escuro, fino, venulado por calcita Esta litologia pre
valece até cerca de 1 km antes da ponte sobre o rio Perdido, onde 
se tem uma seqüência de ardósias amareladas, acamadas segundo 
N20°0, 25°NE, associadas a níveis de margas e calcários cinza
escuro, com predominância deste na base Estas litologias susten
tam uma estrutura em anticlinal com flancos orientados segundo 
N20°0 e N20°E, com mergulhos para 25°NE e subvertical, res
pectivamente. Após o rio Pe1dido, numa extensão de aproximada
mente 11 km, esta sequência se repete, às vezes com pequenas in
tercalações de margas, até as proximidades do bolicho Rio Novo 
Deste ponto, somente a 7 km adiante voltam a aflorar rochas da 
formação, prolongando-se para norte até o final do perfil. Neste tre
cho nota-se uma predominância -de rochas calcárias, em detrimento 
dos pelitos, com a presenca de calcários oolíticos, de cor cinza
escuro e atitudes de merg~lho variáveis para NE e NO Os oólitos 
por vezes acham-se achatados, denotando esforços sofridos pelas 
rochas 

No perfil geológico realizado na rodovia 
Bodoquena-Morraria-Tarumã, a aproximadamente 3,5 km de Bo
doquena, ocorrem intercalações de metargilitos e calcários perten
centes a esta formação (Est. 1 X B) Neste local, a seqüência acha
se bastante perturbada e sobreposta por calcários macicos Prova
velmente, uma falha de empurrão tenha lançado estes c'alcários de 



leste, sobre a seqüência pelltica a oeste. Deste ponto até a subida 
da serra para Morraria predominam pelitos e calcários intercalados, 
dobrados, localmente apresentando boudins, bem como transposi
ção dos planos de acamamento. Clivagem de fratura é comum, sen
do preenchida por calcita Logo após o povoado de Morra ria, a cerca 
de 1 km, afloram arenitos finos, calcfferos, localmente brechados 
(Est. 1 .XI A), bem como siltitos e argilitos micáceos laminados 
marrom-escuros. Estas litologias predominam em todo o perfil até a 
localidade de Tarumã. 

Na Rodovia Bonito-fazenda Baía das Garças (MS-7 39), a cerca 
de 600 m além da entrada para a referida fazenda, ocorre uma se
qüência típica, que caracteriza a parte basal desta formacão Têm
se neste local intercalações de ardósias, metassiltitos, argilitos, cal
cários e arenitos arcoseanos com atitudes variáveis para o quadran
te NE e mergulhos fracos para SE. 

Na Estrada velha Jardim-Porto Murtinho, a cerca de 15 km a 
leste do rio Perdido, a Formacão Cerradinho acha-se diretamente 
colocada sobre rochas graníti~as do Complexo Rio Apa, iniciando
se aí por um arenito arcoseano microconglomerático de cor rósea, 
que para leste dá lugar a litologias predominantemente de caráter 
qufmico 

Na estrada que vai da fazenda Baía das Garças para a fazenda 
Alto Salobra, aproximadamente 5 km antes desta fazenda, 
observa-se, em corte de estrada, seqüência de arenitos finos, mé
dios e grosseiros, compactos e friáveis, alguns níveis apresentando 
estratificação cruzada tabular de pequeno porte. Associados, ocor
rem níveis de argilito, bem como leito de calcário la minado Afetan
do esse pacote, nota-se falha de empurrão com pequeno rejeito de 
aproximadamente 30 em (Est 1.XI B). 

Na vicinal que em frente à entrada para a fazenda Baía das Gar
ças deixa a MS-739, seguindo para o sul, têm-se excelentes expo
sições desta formação. Ocorrem neste trecho, ao longo de cerca de 
14 km em direção à fazenda Campinas, situada no sopé da serra da 
Bodoquena, intercalações de calcários, metarenitos, arenitos calcí
feros, arenitos arcoseanos e folhelhos siltosos. Estes últimos ocor
rem em pequenas lentes de 1 O a 20 em de espessura e são bastan
te freqüentes 

Na variante que liga a rodovia Guaicurus-pantanal do rio Nabile
que às fazendas Nhuverá e Xatelodo, a cerca de 7 km antes desta 
última, ocorre uma seqüência dobrada em anticlinal com eixo orien
tado para 15°N, 70°E, constituída por siltitos, silexitos e calcários 
dolomíticos, estes por vezes em lentes intercaladas naqueles (Est. 
1 XII A) A 3 km adiante ocorrem arcóseos cinzentos, microconglo
meráticos, pertencentes à base da formação. 

Na rodovia MS-739, a cerca de 12 km a NO de Bonito, esta for
mação acha-se em contato com metamorfitos do Grupo Cuiabá 
através de falha inversa Neste local, proximidades da fazenda 
Arco-f ris, o calcário da Formacão Cerradinho acha-se bastante silici
ficado, associado a uma bre~ha quartzo-feldspática. 

Da fazenda Xatelodo para o Posto lndfgena Alves de Barros (Fig 
61), a cerca de 2 km antes do posto, na descida da serra, aflora, 

(/) 
o 
a: 
a: 
"" aJ 

w 
o 

o ., 
o 
:? 
~ 

osoYJ tJ ENE 

~~ 50~ l •,- .. 7.·.~~~~~~~·;;~~·:::>_. •: • . I ( I ~&,;L o . •0,. 0',1 --------:---· :_'··...:,f·_. 

O 5 IOKm 

Formação 
Bocaina
Dolomitos 

Formação Cerradinho
Conglomerados, argilitos 

e arenito~> 

Complexo Rio 
Apa- Gnaisses 

e granitos 

Fig 1 61 - Perfil geológico esquemétlco fazenda Xatelodo-Posto lndlgena Alves de 
Barros FormaçOes Cerradinho e Bocaina do Grupo Corumbá, sobrepoStas às rochas gran(

ticas do Complexo Rio Apa 

numa extensão de cerca de 200 m, conglomerado rico em seixos, 
calhaus e matacões, com até 50 em de diâmetro, predominante
mente de granito, em matriz arcoseana grosseira (Est 1 XII B). 

Outras ocorrências que caracterizam a Formação Cerradinho são 
encontradas nas proximidades do pátio da fazenda São Pascoal, a 
sudoeste de Três Morros, e na vicinal que liga o Posto lndfgena Al
ves de Barros ao povoado de Morra ria, em frente à sede da fazenda 
Pedra Branca Na primeira, ocorrem ardósias e/ou folhelhos sflticos 
de cor amarelo-creme, com atitude de N15°0, 30°NE, em área 
plana. Em pequeno morrote à esquerda da sede da fazenda, afloram 
intercalações de siltitos, ardósias, margas e calcários, com atitude 
N25 °0, 20 o NE Na segunda, a formação acha-se representada por 
dolomitos finos, com alternância de finos leitos de argila e argilito 
marrom-tijolo, com muscovita desenvolvida em finas palhetas; nes
te local, a atitude medida foi de N50°0, 10°NE. 

1 . 2 5. 3. 3 - Posição estratigráfica e cronoestratigráfica 

Na borda ocidental da serra da Bodoquena, a Formação Cerradinho 
acha-se sobreposta às rochas do Complexo Rio Apa, bem como às 
da Sufte Intrusiva Alumiador. Estes contatos são na grande maioria 
discordantes, do tipo litológico. Subordinadamente ocorrem conta
tos por falhas, como o verificado a oeste da fazenda Margarida, na 
BR-267, proximidades da ponte sobre o rio Caracol Na zona orien
tal, suas rochas sotopõem-se às rochas do Grupo Cuiabá, através 
de falhas inversas de grande ângulo, ocorrendo também sobrepos
tas a esse grupo, provavelmente em discordância angular. Na por
ção setentrional, mais precisamente a norte da serra da Bodoquena 
e centro da mesma, ocorre de maneira restrita, sobrepondo-se con
cordantemente aos paraconglomerados da Formação Puga Ao sul 
da Folha, seus limites orientais acham-se encobertos pela sedimen
tação da Bacia do Paraná, representada pela Formação Aquidauana 
Do centro-oeste para o norte, sotopõe-se aos calcários e dolomitos 
da Formação Bocaina, em contato gradacional. 

No presente trabalho posiciona-se a Formação Cerradinho no 
Pré-Cambriano Superior, estando estratigraficamente sobreposta à 
Formação Puga e sotoposta à Formação Bocaina. 

1 2. 5 3 4 - Litologias 

A composição litológica da Formação Cerradinho é caracterizada 
pela grande variedade de seus tipos, evidenciando áreas-fonte di
versas e ambiente de deposição relativamente instável É constituí
da essencialmente por intercalações de arcóseos, arenitos, siltitos, 
argilitos, calcários, dolomitos, margas, ardósias, metargilitos, me
tassiltitos, folhelhos e, localmente, camadas irregulares de chert 
bem como metaconglomerados polimíticos em sua parte basal. 

Os arenitos são rÓchas de coloração cinza, textura granular mé
dia a grosseira, maciças, compostas macroscopicamente de quart
zo, feldspato e argilo-minerais. Ao microscópio, apresentam-se com 
textura média a grosseira, mal selecionados e bem empacotados; 
constituem-se essencialmente de quartzo em grãos bem arredonda
dos, enquadrados em média na fração areia grossa, os maiores atin
gindo 1,2 mm de diâmetro e os menores com aproximadamente 
O, 1 5 mm. Crescimento diagenético é observado em alguns grãos 
que mostram linhas de contorno anteriores; os contatos entre os 
grãos são em geral tangenciais, raramente imbricados. Os feldspa
tos são raros, ocorrendo em grãos subarredondados, intersticiais; a 
sericita aparece em finíssimas palhetas associada a argilo-minerais; 
raríssimas e minúsculas lamelas de biotita estão presentes; carbo
nato é também pouco comum. Os acessórios presentes são repre
sentados por grãos ora angulosos, ora arredondados de opaco e zir
cão 

Os arcóseos normalmente estão associados a metaconglomera
dos, recobrindo as rochas do Complexo Rio Apa; são mal seleciona
dos, finos a grosseiros, grãos subangulosos a subarredondados, in
dicando área-fonte próxima. A coloração vai de cinza a rósea e os 
grãos acham-se cimentados por sílica Apresentam localmente es
tratificação gradacional, passando para o topo, a incluir delgados 
leitos de granulacão mais fina, às vezes com estratificacão cruzada 
de arenitos. É fr~qüente também, em direção ao topo, ~ ocorrência 
de camadas finas e irregulares de chert 

Os sedimentos e metassedimentos de caráter pelítico (siltitos, 
folhelhos, ardósias, metassiltitos, metargilitos, margas etc ) ocor-
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rem em camadas quase sempre delgadas, intercaladas nos areni
tos, calcários e arcóseos São normalmente estas litologias, seu ca
ráter petrográfico, as responsáveis pelo desenvolvimento de exten
sas áreas planas no interior da serra da Bodoquena 

Os siltitos possuem cor amarela, normalmente bem estratifica
dos, com alternância bem marcada de leitos arenosos finos e argilo
sos A composição mineralógica é representada por microclínio, 
quartzo, sericita e argilo-minerais; folhelhos apresentam cores va
riegadas desde vermelho a cinza-escuro; normalmente bastante al
terados, ostentando cores de alteração diversas. Quando frescos, 
apresentam ótima laminação Ao microscópio, verificam-se como 
seus constituintes principais o quartzo, argilo-minerais e óxidos de 
ferro; as ardósias, de ocOfrências restritas, possuem cor de altera
ção amarelo-ocre, granulometria fina, com minúsculas palhetas de 
sericita nos planos de clivagem Ocorrem normalmente em peque
nas intercalações, associadas a metargilitos, metassiltitos e mar
gas, em áreas mais tectonizadas, como acontece a cerca de 5 km a 
sul da colônia Curvelo. 

Os calcários são normalmente cinza-escuro, apresentando-se 
em lajedos e blocos, estes de forma arredondada e superfície lisa, 
ao contrário dos dolomitos, que possuem superfície áspera e rugo
sa. Os calcários exibem estratificação plano-paralela mais fina nos 
term<;>s basais, tornando-se mais grosseira para os termos superio
res E comum nestes calcários intensa venulação preenchida por 
calcita branca, com largura de até 20 em, e em certos locais consti
tuindo bolsões de massas disformes; ocorrem também leitos de 
chert intercalados nos calcários, principalmente nos horizontes bai
xos da formação A composição química destes calcários é pratica
mente constante, mostrando os estudos em lâminas delgadas uma 
composição essencialmente carbonática, com percentagem de car
bonato superior a 85%, sendo este valor mínimo Exibem textura 
em mosaico, com grãos em geral mal cristalizados Os acessórios 
mais comuns são quartzo e opacos, sendo que muscovita e óxido 
de ferro eventualmente estão presentes. Os dolomitos são de cor 
clara, estratificação planar grosseira, localmente maciços, parcial 
ou totalmente silicificados. Ocorrem predominantemente no lado 
oriental da serra da Bodoquena; este fato pode ser verificado pouco 
a oeste de Bonito, onde uma faixa pouco larga, porém extensa, se 
prolonga no sentido N-S. 

1 2. 5. 3 5 - Ambiente de sedimentação 

Almeida (1965a), ao criar e definir a Formação Cerradinho, defen
deu para ela uma origem através de matenais terrígenos, oriundos 
de área de relevo plano, em que afloravam granitos, sedimentos e 
rochas metamórficas As intercalações de dolomitos em camadas 
delgadas ter-se-iam originado através de precipitação química do 
carbonato duplo. 

Corrêa et alíi ( 1976) postularam sedimentação em plataforma 
continental (miogeossinclinal) em ambiente marinho transgressivo, 
nerítico a costeiro As intercalações elásticas evidenciando perío
dos de certa instabilidade da bacia 

Nogueira et a/íi (1978) indicaram como fontes prováveis dos 
materiais para a sedimentação da Formação Cerradinho as rochas 
do Complexo Basal, Intrusivas Ácidas, Associacão Metamórfica do 
Alto Tererê e Grupo Cuiabá Concordaram com Corrêa et alíi (1976) 
quanto a uma sedimentação em plataforma continental (miogeos
sinclinal) em ambiente nerítico a costeiro, evidenciado pela presen
ça de elásticos mais grosseiros a oeste e elásticos mais finos e car
bonatos· a leste A presença de dolomitos explicar-se-ia por substi
tuição contemporânea à sedimentação devida a maior concentra
ção de íons de Mg em determinados locais. Não excluíram, porém, a 
possibilidade de localmente ter havido precipitação de dolomito. 

1 .2 5 4 - Formação Bocaina 

1.2 5 4 1 - Generalidades 

As rochas pelito-carbonatadas que ocorrem na região de Corumbá 
foram estudadas por Lisboa ( 1 909) Este autor as correlacionou 
com aquelas que constituem a serra da Bodoquena, dando-lhes a 
denominação de Série Bodoquena, resguardando, porém, o nome 
Corumbá para as formações essencialmente calcárias. 

Almeida ( 1945b) adotou a denominação Série Bodoquena, de 
Lisboa ( 1 909), para as rochas calcárias de Corumbá, incluindo nela, 
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porém, toda a sequência pelítica. Dividiu a série em dois grupos, aos 
quais chamou de Bocaina e Tamengo. 

Barbosa ( 1 949) considerou que a denominação Corumbá, dada 
por Evans ( 1894), tinha prioridade e por isso a adotou em seu traba
lho, propondo a denominação Grupo Corumbá (em substituição ao 
termo Série Bodoquena), e rebaixou os Grupos Bocaina e Tamengo 
à categoria de formações 

Posteriormente, Almeida ( 1 96 5a) acatou a sugestão de Barbosa 
(1949), tendo na oportunidade definido mais duas formações (Cer
radinho e Guaicurus), reunindo todas elas sob a designação de Gru
po Corumbá. Considerou a Formação Bocaina como sendo consti
tuída essencialmente por dolomitos 

Corrêa et alii ( 1976) descreveram a Formação Bocaina, 
considerando-a como constituída por dolomitos e calcários, com 
mármores subordinados 

Nogueira et alii ( 1 9 7 8) dividiram a formação em duas unidades, 
um membro calcítico e outro dolomítico, em função da percenta
gem de MgO nas suas rochas carbonatadas 

Neste trabalho confirmou-se na Formação Bocaina uma progres
siva dolomitização que se verifica da base para o topo 

1 2.5.4 2 - Distribuição na área 

A Formação Boca i na ocupa uma faixa continua, de direção submeri
diana, sustentando toda a parte centro-oeste da serra da Bodoque
na. Seus afloramentos limitam-se ao sul, nas proximidades da estra
da velha Jardim-Porto Murtinho, daí estendendo-se para norte, 
além da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, na Folha SE.21 Corum
bá Daí em diante, acha-se encoberta pelos sedimentos da Forma
ção Pantanal, surgindo esporadicamente em alguns pequenos aflo
ramentos até próximo à cidade de Corumbá, onde volta a aflorar 
ampla e continuamente até a Lagoa Uberaba, na parte oeste dessa 
Folha, adentrando para o território boliviano 

Na rodovia MS-739, a cerca de 12 km a NO de Bonito, proximi
dades da fazenda Arco-Íris, os dolomitos desta formação acham-se 
em contato com paraconglomerados do Grupo Cuiabá De leste pa
ra oeste, têm-se dolomitos de cor creme-rosa, finos, pouco lamina
dos, sobrepostos a metarcóseos e paraconglomerados de matriz 
grauvaqueana. Deste ponto até as proximidades do local denomina
do Três Morros, toda a morra ria situada a sul da estrada é sustenta
da por calcários e dolomitos, às vezes oolíticos, desta formação 
Apresentam-se venulados por calcita e quartzo e com intercalações 
de chert de até 20 em de espessura, tendo direção geral para 
N20 o E; esta seqüência estende-se até próximo à fazenda Baía das 
Garças 

Na vicinal que liga Três Morros à estrada velha Jardim-Porto 
Murtinho, cerca de 1 O km após a entrada, afloram calcários perten
centes a esta formação São escuros a cinza-escuro, com abundan
te desenvolvimento de oólitos e orientados segundo 
N25°E,20°SE. Deste ponto em diante, até as proximidades do en
troncamento com a estrada velha, todo o conjunto em destaque to
pográfico situado a leste da estrada é constituído por calcários e do
lomitos cinza-escuro a claros, de granulação fina, com atitudes va
riáveis O intemperismo na superfície destes calcários lhes dá um 
aspecto de "casco de tartaruga" (Est 1 XIII A) 

Na variante que liga a rodovia Bodoquena-Morraria ao Posto In
dígena Alves de Barros, a 4 km do entroncamento, constata-se a 
presença de dolomitos brancos, bandeados, aflorando em blocos e 
lajedos, sobrepostos diretamente sobre rochas do Complexo Rio 
Apa. 

Bons afloramentos podem ser vistos na estrada Guai
curus-pantanal do rio Nabileque desde 8 km antes da fazenda 
Amaral Machado até o início da descida da serra da Bodoquena (Fig 
1 62). Todo este trecho é constituído por dolomitos esbranquiça
dos, venulados por cal cita; em alguns locais ocorrem brechas calcá
rias de cor cinza-escuro com fragmentos retangulares, corno pode 
ser visto a 28 km à frente da referida fazenda. 

Nas proximidades da fazenda Anhumas, situada a oeste de Boni
to, observam-se dobras assimétricas em dolomito la minado em con
tato com dolomito maciço (Est 1 .XIII B) 

Dolomitos de coloração cinza-claro venulados por calcita ocor
rem também a 4,3 km da fazenda Xatelodo, na vicinal que a liga ao 
Posto Indígena Alves de Barros, constituem também o arcabouco 
das grutas Azul e N S Aparecida, situadas no município de Bonit.o 
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Fig 1 62 - Perfil geológico esquemático, fazenda Mercedes-Estação de Guaicurus 

1 2 5 4 3 - Posição estratigráfica e cronoestratigráfica 

A Formação Bocaina ocupa extensa área onde afloram rochas do 
Grupo Corumbá, constituindo-se na sua principallitologia. Na parte 
ocidental da Folha, estas rochas acham-se superpostas e/ou lateral
mente em contato com os pelitos da Formação Cerradinho (Fig 
1 63) através de gradação ou interdigitamento 

Com a Formação Puga, restritamente, apresenta contato tectô
nico através de falha indiscriminada. Sobrepõe-se ao Complexo Rio 
Apa em contato discordante do tipo litológico. A oriente, superpõe
se aos metapelitos do Grupo Cuiabá, sendo por eles também cober
ta através de falhas inversas O contato é nitidamente discordante, 
evidenciado pelo diferente grau de metamorfismo entre suas litolo
gias e aspectos estruturais distintos Na parte NO, de maneira mui
to restrita, recobre discordantemente a Formacão Urucum 

A Formação Bocaina acha-se parcialmente ~ncoberta pelas For
mações Xaraiés e Pantanal 

No presente relatório a Formação Bocaina acha-se posicionada 
no Pré-Cambriano Superior. 

1.2 5.4.4 - Litologias 

A Formação Bocaina é constituída por uma sequência de calcários 
dolomític.os e dolomitos que localmente podem apresentar finas in
tercalações de pelitos 

Os calcários desta formação são em geral cinza-escuro, granulo
metria fina, com estratificação plano-paralela, desde fina a mais es
pessa A composição petrográfica e química destas rochas é prati
camente constante. Estudos em lâmina delgada mostraram uma 
composição essencialmente carbonática, com percentagem de car
bonato superior a 95%. Exibem uma textura em mosaico, com 
grãos em geral mal cristalizados Os acessórios mais comuns são 
quartzo e opacos, com o microclínio aparecendo esporadicamente 
A percentagem de MgO raramente ultrapassa 2% 

À medida que se caminha para leste, estas rochas vão se enri
quecendo em MgO, dando origem a dolomitos típicos, como os que 
ocorrem nas cercanias da cidade de Bonito São rochas compactas, 
com estratificação planar grosseira, bastante silicificadas, cores 
claras, venuladas por calcita, localmente brechadas. 

Em alguns locais, são observáveis estruturas singenéticas tais 
como oólitos, muito mais abundantes que a matriz dolomítica 

1 2 5 4 5 - Ambiente de sedimentação 

Almeida (1945b), estudando a "Série Bodoquena", de Lisboa 
( 1909), criou o termo Grupo Boca i na para caracterizar uma seqüên
cia de algumas centenas de metros de espessura, constituída es
sencialmente de dolomitos, colocados na base da referida "Série". 
Defendeu uma origem marinha, sendo o ambiente de deposição ca
racterizado por clima quente, mares epicontinentais rasos e áreas 
imersas não muito afastadas da costa, onde era pequena a deposi
ção de material elástico Os dolomitos seriam gerados, em grande 
parte, de recifes de corais que sofreram dolomitização completa à 
medida que se processava subsidência uniforme 

Corrêa et a/ii ( 1976) acataram as idéias de Almeida ( 1945b) ar
gumentando que a grande extensão areal, espessura e relativa pure
za da Formação Bocaina são testemunhos da ampla transgressão 
marinha cambriana. Nogueira et alii (1978), baseados no trabalho 
de Pettijohn, sugeriram uma dolomitização no ambiente de sedi
mentação fundamentados nas seguintes características: ausência 
de porosidade, cristais de dolomito microcristalinos e grandes volu
mes de rochas maciças sem intercalações de calcários e evaporitos 
Os calcários teriam sido precipitados em ambiente nerítico, clima 
quente, através da ação de algas e microrganismos 

1.2.6 - Grupo Jacadigo 

1.2.6.1 - Generalidades 

As primeiras referências às rochas deste grupo devem-se a Fonseca 
( 1880), que citou a ocorrência de "ferro oligisto" nas montanhas 
de Jacadigo e Piraputangas e de itabirito nos arredores de Corumbá 
Relatou ainda a coleta de amostras de "Carbonato de cal e ferro", 
de "ophiolito verde-escuro com granulação sperkise" e de "niobidi
to". 

Posteriormente, Evans (1894) mencionou a existência de depó
sitos constituídos de óxidos de ferro e manganês, sobrepostos a ro
chas ígneas antigas em Urucum, nas proximidades de Corumbá 
Posicionou-os acima dos calcários Corumbá e como sendo prova
velmente mais antigos que os arenitos Chapada, uma vez que se 
mostravam tectonicamente mais afetados. 

Lisboa ( 1 909) foi o primeiro autor a descrever detalhada mente 
os sedimentos elásticos desta seqüência, ocorrente na região de 
Corumbá, destacando a economicidade dos depósitos de ferro e 
manganês contidos em sua porção mais superior. Denominou-a Sé
rie do Jacadigo, distinguindo duas formações: uma inferior compos
ta essencialmente por um arenito breciforme, ao qual chamou "Are
nito do Urucum", e uma superior formada por arenito conglomeráti
co ferruginoso com ferro e manganês. Sugeriu sua correlação com o 
Arenito Raizama de Evans ( 1 894), ficando em dúvida, entretanto, a 
qual das duas formações tal identidade seria válida, se a superior ou 
a inferior. Atribuiu-lhe idade pré-devoniana, mais provavelmente si
luriana. 

Oliveira (1915) referiu-se ligeiramente a este grupo, limitando
se a relatar a divisão feita anteriormente por Lisboa ( 1909) 

Oliveira & Leonardos ( 1943) relataram de modo sucinto a ocor
rência destas rochas nas proximidades de Corumbá, porém não 
acrescentaram nenhum dado novo aos até então conhecidos 

Oliveira & Moura (1944) correlacionaram com a Formação Uru
cum os arcóseos ocorrentes na serra da Bodoquena, na estrada de 
Guia Lopes da Laguna a Porto Murtinho. Adotaram para a unidade 
idade ordoviciana ou siluriana. 

Dorr 11 (1945), em seu trabalho sobre os depósitos de ferro e 
manganês, aceitou o termo "Série Jacadigo", proposto por Lisboa 
(1909), divindindo-a em três formações. Conservou a denominação 
Urucum para a formação mais inferior, constituída de arcóseos e 
conglomerados com espessura de 400 a 500 m, introduzindo a de-
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Fig. 1 .63 Aeg•no dn Sft"a da Bodoquenn. Conr(ttO entre as Formações C~rradinho lpfcO) e 80<:aena (pEbo) . A •magem de radar ressalte a d•ferenç:a morfológica entre as duas unt. 
-13des. Folha SF. 2 1 ·X·C . 

nominaçllo FormaçAo Córrego das Pedras para um pacote com cer
ca de 95 m de espessura, constituldo de arcóseo ferruginoso na ba· 
se, passando para o topo a arenito e jaspelíto ferruginoso, e à mais 
superior chamou Formação Band' Alta, com no mlnimo 300 m de 
espessura, contendo os depósitos de manganês e ferro. Atribuiu a 
estas rochas uma idade provavelmente pré-cambriana superior ou 
paleozóica inferior. 

Almeida ( 1945b) adotou a d ivisAo proposta por Lisboa ( 1909), 
denominando a unidade inferior de Grupo Urucum, constituldo de 
arcóseos grosseiros e arc6seos conglomeráticos, contendo subordi· 
nadamente arenitos arcoseanos e síltitos calcários e piritosos; à uni
dade superior, cujo inicio é marcado pela deposição ferrlfera, cha· 
mou Grupo Santa Cruz. Admitiu para o Grupo Urucum deposição no 
Siluriano Inferior e para o Grupo Santa Cruz no Siluriano Superior. 
Almeida (1946b), em artigo comentando a origem dos minérios de 
ferro e manganês de Urucum, descreveu rapidamente as rochas 
desta unidade. 

Barbosa 119491. estudando as rochas da região de Urucum, in
verteu a posiçlo das duas formaçOes inferiores estabelecidas por 
Dorr 11 (19451. Assim, o referido autor passou a considerar a Forma· 
çllo Córrego das Pedras como basal, seguida pela Formação Uru· 
cum. Conservou a Formação Band' Alta como a superior. Quanto à 
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idade do grupo, admitiu como tendo sido depositado no Siluriano, 
em concordância com Lisboa (1 909). 

Dorr 1111 9501. comentando o trabalho de Barbosa I 1949), mos
trou ser inadequada a modificaçAo anUlo introduzida. 

Almeida ( 1965al definiu a Formaçlo Cadíueus como um conjun
to de sedimentos conglomeráticos e arcoseanos com pelo menos 
300 m de espessura, contendo na base delgadas camadas de siltito 
e folhelho, de idade pré-cambriana superior. Visualizou evidentes 
analogias com a Formação Urucum, tanto litoiOgicas como tectOni· 
cas só não a correlacionando em virtude da diferença de idade que 
supunha existir, pois, segundo este autor, o Grupo Jacadigo t segu· 
ramente mais novo. 

Corrêa et alii (1976) atribulram uma idade pré-cambriana para o 
Grupo Jacadígo, posicionando-o abaixo do Grupo Corumbé, a 
exemplo do que fizera Haralyi (1972). Afirmaram ainda que a For
maçAo Urucum e a Formação Cadiueus, de Almeida (1965a), cons
titulam na verdade uma única unidade litoestratigráfica, ou seja, a 
FormaçAo Urucum. 

Barbosa & Oliveira (1 978) acataram a divisão do grupo feita por 
Oorr 11 I 19451. ressaltando porém que o contato entre as Forma
çOes Córrego das Pedras e Band' Alta deve ser deslocado poucos 
metros para cima da posição em que o colocou o referido autor. 



Walde & Oliveira (1980) admitiram uma interdigitação entre as 
Formações Puga, do Grupo Corumbá, e Urucum, do Grupo Jacadi
go, propondo na oportunidade englobá-las num só grupo, conser
vando a denominação Corumbá, por questões de prioridade. 

Ferran (1980) propôs também uma nova definição dos Grupos 
Corumbá e Jacadigo, sugerindo englobá-los numa só unidade, 
correlacionando-os com o Grupo Bambu(. 

Araújo & Montalvão (1980b) observaram a semelhança dos are
nitos da Formação Urucum com aqueles que ocorrem na Formação 
Cerradinho. Notaram também em alguns locais os arenitos afloran
do juntamente com os conglomerados da Formação Puga, aventan
do a possibilidade de se correlacionarem os Grupos Corumbá e Ja
cadigo. Estes autores concluíram que na seção geológica realizada 
próximo à fazenda Santa Cruz do Urucum os arcóseos da Formação 
Urucum estão sobre a formação ferrífera (Formação Santa Cruz) e 
que o calcário é a unidade de topo. 

Walde & Moraes ( 1 981). referindo-se a novos afloramentos da 
Sinclinal da Laginha, na região de Corumbá, citaram textualmente: 
"Sobre o embasamento granítico numa discordância angular, ocor
re um conglomerado polimítico, com matriz arenosa carbonatada, 
que pode passar lateralmente a ferruginosa Acima desse conglo
merado foi observada, pela primeira vez, uma ocorrência de jaspeli
to com espessura de até 30 m e intercalações de camadas de Mn 
cuja espessura varia de 1 O a 30 em. No topo, em contato normal, 
ocorre calcário laminado típico do Grupo Corumbá Esta seqüência 
mostra claramente que o calcário do Grupo Corumbá é, pelo menos 
em parte, posterior à precipitação do Fe e Mn do Grupo Jacadigo" 

De I' Arco et alii ( 1982) aceitaram a contemporaneidade deposi
cional dos Grupos Corumbá e Jacadigo proposta por Walde & Oli
veira ( 1 980). 

Na região abrangida pelo presente trabalho, acham-se ausentes 
as Formações Córrego das Pedras e Band' Alta, de Dorr li ( 1945). 
correspondentes à Formação Santa Cruz de Almeida (1945b). 

1 2 6 2 - Formação Urucum 

1 .2.6 2 1 - Generalidades 

A Formação Urucum foi descrita por Lisboa (1909) como Arenito 
do Urucum, nas cercanias da cidade de Corumbá. Definiu-a como 
constituída essencialmente por um arenito breciforme duvidosa
mente correlacionável ao Arenito Raizama, de Evans (1894). 

Oliveira & Moura ( 1 944) consideraram como pertencentes à for
mação os arcóseos por eles descritos na serra da Bodoquena, na es
trada que liga Guia Lopes da Laguna a Porto Murtinho. Supuseram 
idade ordoviciana/siluriana para a formação 

Dorr li ( 1945). ao descrever o Grupo Jacadigo em Corumbá, 
adotou o termo "Série Jacadigo", de Lisboa ( 1 909). dividindo-a em 
três formações, conservando para a basal a denominação Urucum. 
Definiu suas litologias como sendo arcóseos e conglomerados, tota
lizando cerca de 400 a 500 m de espessura. 

Almeida (1945b) descreveu a Formação Urucum como consti
tuída dominantemente por "arcóseos grosseiros, arcóseos conglo
meráticos e subordinada mente por conglomerados arcoseanos, are
nitos arcoseanos e siltitos calcários e piritosos". 

Almeida (1965a) descreveu um conjunto de sedimentos conglo
meráticos e arcoseanos, imediatamente sobrepostos ao "Comple
xo Cristalino", ao qual ele denominou Formação Cadiueus Reco
nheceu que os arcóseos desta formação são análogos aos da For
mação Urucum, por€m considerou esta mais nova. 

Dorr 11 ( 1970) descreveu a Formação Urucum como sendo". a 
basal formation some 350 meters thick composed of clastic rocks, 
dominantly coarse-grained and dominantly arkosic, together with 
local channel sands and puddingstone conglomerates and some ap
parently lacustrine beds, the whole cemented by calcium carbona
te. Crossbedding attests continental and near-shore conditions". 

A Comissão Interestadual da Bacia Paraná-Uruguai (1971) ci
tou a ocorrência de arcóseos avermelhados ou púrpura na serrania 
das grandes lagoas como provavelmente pertencentes à Formação 
Urucum 

Olivatti ( 1976) citou seixos a matacões, atribuídos ao Grupo 
Cuiabá, como componentes da Formação Urucum. 

Corrêa et a/ií (1976) incluíram na Formação Urucum os conglo
merados e arcóseos diretamente assentados sobre o "Complexo 

Basal", citados por Oliveira & Moura (1944) na estrada de Guia Lo
pes da Laguna para Porto Murtinho, bem como as rochas da Forma
ção Cadiueus, de Almeida (1965a). Os referidos autores correlacio
naram ainda à Formação Urucum as rochas elásticas metamorfiza
das das Séries Amolar e Novos Dourados, de Moraes (1957), assim 
como os xistos, quartzitos e metaconglomerados ocorrentes na re
gião das grandes lagoas, que segundo Almeida ( 1965a) pertencem 
à "Série Cuiabá". 

Barbosa & Oliveira (1978) referiram-se à Formação Urucum co
mo um fenômeno local de deposição continental iniciado à época da 
deposição Bodoquena em função da inversão do relevo provocada 
pela mudança do sentido de movimento das falhas limitantes dos di
versos blocos. Negaram uma possível correlação entre ós psefitos 
da base do Grupo Bodoquena e os psefitos da Formação Urucum, 
em função da diferente natureza petrográfica de cada um. 

Araújo & Montalvão (1980a), referindo-se à Formação Urucum, 
da Folha SF.21 Campo Grande citaram que a mesma se apresenta 
com mergulho acentuado e bastante deformada, parecendo ser fru
to de "metamorfismo regional" 

Walde & Oliveirá (1980) e Walde ( 1981) defenderam uma inter
digitação entre a Formação Urucum e a parte basal do Grupo Co
rumbá 

Com base em trabalhos anteriores, de escala maior, neste rela
tório mantém-se a denominação Formação Urucum, embora se ad
mita que na Folha SF 21 Campo Grande as rochas apresentam ca
racterísticas diversas daquelas do local onde foi definida, podendo 
inclusive tratar-se de outra unidade estratigráfica, carecendo, toda
via, de mais dados de campo para a efetiva comprovação dessa hi
pótese. 

1.2.6 2 2 - Distribuição na área 
As rochas da Formação Urucum afloram em diversos pontos, distri
buídas de maneira esparsa principalmente nas Folhas SF.21-V-B, 
SF.21-V-D e SF.21-Y-B Seus melhores afloramentos situam-se 
nas proximidades da cachoeira Grande do rio Apa, em terras das fa
zendas Alegre, Barreiro, São Miguel e Oriente, em cristas orientadas 
segundo NNE. Outros afloramentos podem ser vistos na cachoeira 
Grande e na Cachoeirinha do rio Apa 

Para o norte, pequenas ocorrências são mapeáveis como no reti
ro da fazenda Firme e em áreas da fazenda Santa Tereza, nas proxi
midades do rio Niutaca, na Folha SF.21-V-B, bem como pequenos 
morrotes isolados ao longo do vale do rio Nabileque 

No ramal que sai da BR-267 para a cachoeira Grande do rio Apa, 
passando pela fazenda São Miguel, encontra-se a 1 8 km antes des
sa cachoeira afloramento em blocos, formando elevação, de quart
zito, fino, esbranquiçado, com desenvolvimento de alguma sericita 
e cortado por veios de quartzo Essas rochas se estendem numa fai
xa de aproximadamente 3 km, achando-se acamadas com atitude, 
em média, N-S, 40 ° E, localmente havendo desenvolvimento de es
tratificação cruzada planar de pequeno porte A 6,5 km antes da 
cachoeira afloram blocos de arenito feldspático fino com faixas fer
ruginosas. Na cachoeira Grande do rio Apa, afiara, formando corre
deira, metarenito, fino, esbranquiçado acamado com atitude 
N10°E, 45°SE 

No ramal da estrada municipal para a Cachoeirinha do rio Apa, 
passando pela fazenda Oriente, encontra-se a 1 00 m antes e a 
3,5 km depois da sede dessa fazenda afloramento em blocos de 
metarenito, fino, esbranquiçado e rosado Na Cachoeirinha do rio 
Apa, formando corredeira, afiara metarenito fino, acamado, creme
esbranquiçado, apresentando estratificação cruzada planar de pe
queno porte, localmente com vênulas de quartzo 

No ramal que une as fazendas Florida e Alegre, afiara a aproxi
madamente 8, 5 km daquela fazenda metarenito feldspático, fino a 
médio, acamado, esbranquiçado, localmente com concentrações 
de metálicos; observa-se estratificação cruzada planar de pequeno 
porte bem como vênulas de quartzo. A 700 m para SE, no alto de 
uma serra, nota-se metarenito feldspático, fino a médio, acamado, 
esbranquiçado, apresentando estratificação cruzada planar de pe
queno porte, havendo localmente associado muscovita-quartzo xis
to crenulado. 

No ramal da fazenda Oriente para a fazenda Braunal, a 1 ,5 km 
para SO daquela fazenda, afiara metarenito, fino, acamado, esbran
quiçado. 

GEOLOGIA/7 5 



No pátio da fazenda Santa Tereza, situada à margem esquerda 
do rio Niutaca, aflora metarenito, fino a médio, esbranquiçado e ro
sado, acamado, tendo desenvolvimento de estratificação cruzada 
planar de pequeno porte, localmente havendo associado muscovita 
quartzito róseo. 

1.2.6.2.3 - Posição estratigráfica e cronoestratigráfica 

A Formação Urucum, na área da Folha SF.21 Campo Grande, 
assenta-se em discordância litológica nas rochas do Complexo Rio 
Apa, Grupo Amoguijá e Suíte Intrusiva Alumiador Nas proximida
des do rio Apa acha-se em contato tectônico, através de falha indis
criminada, com as rochas da Suíte Intrusiva Alumiador. Está parcial
mente recoberta pelos sedimentos da Formação Pantanal e das Alu
viões Atuais. Na parte noroeste da Folha, nas proximidades do rio 
Niutaca, acha-se restritamente recoberta pela Formacão Bocaina 

A idade da Formação Urucum não está definitiva~ente esclare
cida; neste relatório acha-se posicionada no Pré-Cambriano Supe
rior, seguindo o consenso observado nos mais recentes trabalhos. 

1.2.6.2.4 - Litologias 

A Formação Urucum, na área da Folha SF.21 Campo Grande, 
constitui-se basicamente de arenitos, arenitos feldspáticos, areni
tos ortoquartzíticos, metarenitos e metarenitos feldspáticos, ocor
rendo subordinadamente muscovita quartzitos, bem como 
muscovita-quartzo xisto associado a metarenito. 

Os arenitos são de coloração cinza-claro a creme, textura elásti
ca com aspecto sacaróide, bem compactados e bem cimentados. 
Microscopicamente trata-se de uma rocha constituída essencial
mente de quartzo com plagioclásio e chert subordinados Os grãos 
são bem arredondados a subarredondados e a esfericidade é boa. A 
matriz-cimento é argilosa já transformada para pirofilita por diagê
nese. 

Os arenitos feldspáticos são rochas cinza-creme-claro, foliadas, 
mostrando vestígios de estratificação cruzada rasa. A classificação 
é pobre, observando-se grãos milimétricos de quartzo em certos ní
veis, associados a uma matriz mais fina. Ao microscópio, a textura 
é de um arenito mal classificado, composto de grãos angulosos a 
pouco arredondados de quartzo, microclfnio e plagioclásio, com se
ricita intersticial. Os grãos de quartzo mostram extinção ondulante, 
fratura manto e parcial recristalização em mosaico. Os grãos de pla
gioclásio e microclínio são angulosos, mostram-se muito deforma
dos, com lamelas de geminação encurvadas, microfalhadas com • 
extinção ondulante; às vezes, mostram recrescimento de albita em 
suas bordas; em geral são sericitizados. A sericita comumente está 
presente em minúsculas la melas intersticiais, desenvolvidas às bor
das dos grãos de feldspatos e entre os grãos de quartzo, quase sem
pre dispondo-se de forma orientada. Opacos e zircão são acessó
rios. Por vezes este tipo de rocha apresenta-se parcialmente recris
talizado denominando-se metarenito feldspático, sendo o metamor
fismo correspondente à fácies xisto verde baixa. 

Os arenitos ortoquartzíticos são de coloração cinza-claro, com
postos por grãos de areia muito grossa e grânulos compactos, silici
ficados, pouco estratificados; ao microscópio os grãos e grânulos 
são arredondados com boa esfericidade, apresentando evidências 
de cataclase, havendo também desenvolvimento autigênico de seri
cita e principalmente de quartzo 

Os metarenitos apresentam coloração cinza-creme, granulação 
fina, constituídos macroscopicamente por quartzo e feldspato alte
rado. Ao microscópio mostram-se constituídos essencialmente por 
grãos de quartzo recristalizados com contatos imbricados entre si, 
granulação variando de areia média (0,25 mm) a areia muito grossa 
(1 ,9 mm). O feldspato mostra-se quase que totalmente substituído 
por sericita; esta forma agregados de pequenas lamelas. 

Os muscovita quartzitos têm cor arroxeada, com superfície de 
alteração de cor cinza e granulação variada; ao microscópio apre
sentam textura granoblástica poligonal, compondo-se de quartzo, 
muscovita e opacos. A rocha está metamorfizada na fácies xisto 
verde. 

1.2.6.2.5 - Ambiente de sedimentação 

Os primeiros autores a sugerirem um ambiente de sedimentação pa
ra a Formação Urucum foram Oliveira & Moura (1944) que admiti
ram uma possível deposição lacustrina. 
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Dorr 11 (1945), referindo-se às características dessa formação, 
acreditava numa deposição em ambiente continental, parcialmente 
por correntes e rios, parcialmente em lagos e lagoas. Admitiu uma 
área-fonte de relevo considerável, necessária para prover os blocos 
e matacões A existência de seixos de calcário e a abundância de 
caldta em vênulas sugeriam ao referido autor ser oriundas da ero
são do calcário Corumbá 

Ainda Dorr 11 (op. cit.), referindo-se a um tipo diverso de conglo
merado que ocorre nas partes superiores da formação, citou tex
tualmente" ... there is nothing in the structure or composition of the 
beds to suggest transportation by mud flows, and since the very 
slight cross bedding at this particular horizon does not indicate tor
rencial conditions, their presence suggests rafting. Such rafting 
might have been accomplished either by ice or by trees, but it 
seems possible that these boulders represent the remains of coarser 
sediments reworked by wave action before consolidation" 

Almeida (1945b) postulou que o material que constitui a forma
ção foi transportado de uma região bastante acidentada por torren
tes periódicas, agindo em fonte próxima e processando-se num cli
ma semi-árido, o que permitia somente a decomposição de minerais 
mais instáveis. 

Barbosa ( 1949) defendeu para a Formação Urucum uma deposi
ção em ambiente marinho. 

Corrêa et alii ( 1976) relataram a " ... predominância de material 
elástico imaturo, depositado sob a forma de espessas cunhas, evi
denciando a acentuada abrasão a que foi submetido o embasamen
to cristalino". Defenderam uma sedimentação em ambiente margi
nal de plataforma continental às bordas de uma bacia transgressiva, 
tectonicamente instável 

Barbosa & Oliveira (1978) defenderam a idéia de que a Forma
ção Urucum representava um fenômeno local de deposição conti
nental, iniciado à época da deposição Bodoquena e continuada além 
desta Definem ainda como área-fonte dos sedimentos os calcários 
Bodoquena e rochas do "embasamento cristalino" 

Walde, Gierthe & Leonardos (1981) observaram que a natureza 
dos sedimentos indica uma deposição em ambiente continental, 
mas ponderaram que uma deposição sob condições glaciais não po
de ser totalmente descartada. 

Neste trabalho, defende-se uma deposição em ambiente conti
nental, tendo em vista o caráter essencialmente arenoso da forma
ção. 

1.2. 7 - Granito Taboco 

1.2.7.1 -Generalidades 

Beurlen (1956) se referiu à ocorrência de rochas graníticas associa
das a uma estreita faixa do embasamento cristalino na escarpa da 
serra do Pantanal, sotopostas aos arenitos da sua "Série Aquidaua
na" 

Almeida (1965a) citou a ocorrência a leste de Miranda de mica
xistos e quartzitos injetados de material granítico, bem como nova
le do rio Taboco a existência de volumosas massas graníticas, intru
sivas nos metassedimentos do Grupo Cuiabá. 

Penalva (1973) descreveu a ocorrência de um corpo granítico 
semelhante ao da região de São Vicente na zona do alto rio Taboco. 
Ressaltou seu caráter intrusivo, classificando-o entre os tipos pós
cinemáticos. devido a ausência de qualquer orienta cão em seu inte
rior. Segundo o autor, a auréola é resultado tanto dos efeitos térmi
cos quanto da contribuição metassomática com os elementos 
pneumatolíticos afetando as encaixantes até distâncias considerá
veis. A rocha resultante assemelha-se, à primeira vista, a um gnais
se, restringindo-se apenas à periferia do granito, passando gradati
vamente para os filitos regionais. 

Corrêa et alii ( 1976) citaram a ocorrência destas rochas orlando 
a escarpa ocidental da serra do Pantanal, mais precisamente nas 
nascentes do rio Taboco, abrangendo uma área de aproximadamen
te 480"km2. 

1 . 2. 7. 2 - Distribuição na área 

A ocorrência deste corpo na área é bastante limitada, restringindo
se à parte noroeste da Folha SF.21-X-B, onde aflora em área extra-



mamente reduzida, nas imediações da fazenda Cerrito. Neste local, 
desenvolveu auréola de metamorfismo de contato nos metassedi
mentos do Grupo Cuiabé. Constitui uma rocha homogênea, de cor 
clara, rósea ou cinzenta, com granulação média a grosseira, che
gando a ser, localmente, porfirftica e até mesmo microgranftica. 

1 . 2. 7. 3 - Posição estratigréfica 

O Granito Taboco é intrusivo nos metassedimentos do Grupo Cuia
bé, fato comprovado pela identificação de auréolas de metamorfis
mo de contato, que propiciaram o desenvolvimento de cornubiani
tos, observados por Corrêa et alii (1976) a aproximadamente 
25 km a oeste da fazenda Mangabal, fora do âmbito da Folha em 
estudo. Também nas imediações da fazenda Cerrito, outras evidên
cias de contato térmico são observadas, onde os filitos e micaxistos 
encaixantes são transformados em rochas de aspecto gnéissico. 
Penalva ( 1973) ressaltou a mudança local no grau de metamorfis
mo das rochas encaixantes que passam de xistos-verdes para 
hornblenda-hornfels. 

O Granito Taboco é recoberto discordantemente pelos arenitos 
devonianos da Formação Furnas, que repousam sem a menor evi
dência de terem sido perturbados. 

1.2.7.4- Geocronologia 

O Granito Taboco possui apenas uma determinação radiométrica 
pelo método Rb/Sr, em amostra oriunda da Folha SE.21 Corumbé, 
cuja idade convencional é de 636 ± 38 MA (Tab. 1.XVI). Esta 
amostra, reunida às amostras oriundas dos granitos de Coxim, São 
Vicente e Rio Negro, considerados co-magméticos (Del' Arco et alii, 
1982), possibilitou a construção de um diagrama isocrOnico Rb/Sr, 
que forneceu uma isócrona de referência com 490 ± 8 MA e razão 
inicial de O, 712 ± 0,001 A isócrona possui confiabilidade, pois os 
pontos são colineares e apresentam boa distribuição espacial O 

baixo valor obtido pqra o MSWD ( 1 ,2412) denota a consangüinida
de das amostras analisadas. 

O valor de O, 712 ± 0,001 para a razão inicial desta isócrona nos 
permite considerar que estes granitos foram formados a partir de 
material produzido por refusão da crosta continental, ou então que 
o magma gerador destas rochas originou-se em nfveis elevados do 
manto superior e sofreu contaminação de SrB7, das rochas encai
xantes, em sua ascensão. 

1 . 2. 7. 5 - Petrografia 

No Granito Taboco distinguem-se macroscopicamente feldspatos 
potéssicos, plagioclésios, quartzo, biotita e, mais raramente, mus
covita e se ri cita. 

Microscopicamente os granitos apresentam textura hipidiomór
fica a alotriomórfica. São constitufdos essencialmente de quartzo e 
feldspatos, sendo os acessórios biotita, clorita, epfdoto, muscovita, 
apatita, zircão e opacos. Os feldspatos estão representados por mi
croclfnio em sua maior parte, seguido de plagioclésio e ortoclésio. O 
microclfnio apresenta macia em grade não muito perfeita e macia 
reliquiar, geralmente mostrando-se pertftico. O plagioclésio exibe 
macia Albita e Albita-Carlsbad imperfeitas e formas hipidiomórficas 
e idiomórficas. É comum mostrar-se parcialmente saussuritizado, 
granulação variando de fina a grossa, podendo ainda apresentar-se 
poiquiliticamente envolto por microclfnio e quartzo. O quartzo 
apresenta-se em grãos anédricos, com granulação variando de fina 
a grossa, fraturado, ocupando posição intergranular. A biotita tem 
pleocrofsmo variando de castanho-escuro a amarelo-pélido, em 
grãos anédricos a subédricos, mostrando alteração para clorita. 
Opacos em grãos disformes, grãos hipidiomórficos de zircão, apati
ta anédrica a subédrica e epfdoto, geralmente associados a biotita, 
constituem os acessórios. A saussurita representa produto de alte
ração dos feldspatos, em especial do plagioclésio. 

TABELA 1 XVI 
Dados analfticos Rb/Sr- Granito Tabaco 

N ° campo 

4013/LP-SL/13 1 

Referência: NT - Neste Trabalho 

1 .2.8 - Grupo Parané 

1.2.8.1 - Generalidades 
Utilizando o termo Série Parané para designar o pacote sedimentar 
representado pelas Formações Furnas e Ponta Grossa, Moraes Re
go ( 1 931, apud Mühlmann et alii, 1 97 4) foi o introdutor de tal ter
mo na literatura geológica da Bacia do Parané. Embora não tenha 
prioridade, pois Clarke ( 191 3, apud Mühlmann et alii, op cit.) em
pregou o termo Série Ponta Grossa, a denominacão Parané é manti-
da pela sua ampla aceitação e divulgação. · 

Oliveira (1933, apud Petri, 1948) citou Série dos Campos Ge
rais, nome jé usado por Derby ( 1878), englobando parte dos Gru
pos Tubarão e Passa Dois. 

Deve-se a denominação Arenito Chapada a Evans (1894) para o 
conjunto de sedimentos clésticos marinhos da região de Chapada 
dos Guimarães, no centro de Mato Grosso. 

As duas formações que compõem o Grupo Parané afloram na re
gião de Goiés, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, norte da bacia, 
como sedimentos clésticos, arenosos na base e mais argilosos na 
porção superior, respectivamente as Formações Furnas e Ponta 
Grossa. 

Estudando a geologia do centro leste de Mato Grosso, Gonçal
ves & Schneider (1970) consideraram os sedimentos devonianos 
com caracterlsticas semelhantes em toda a Bacia do Parané 

Na Folha SF.21 Campo Grande afloram apenas sedimentos da 
Formação Furnas com arenitos clésticos, caoliníticos, conglomeré
ticos na base, em pequena érea no extremo norte, jé nos limites 
com a Folha SE.21 Corumbã 

1.2.8.2 - Formação Furnas 

1.2.8.2.1 - Generalidades 
Derby (1895) jé fazia referências aos arenitos da região norte da 
Bacia do Paranã, diferenciando o conglomerado grosseiro com sei-

Idade IMAI Ref 

636 ± 38 NT 

xos de quartzo e grés mole friével (Furnas) do arenito (grés grossei
ro) encontrado a N e NE de Chapada, provavelmente da Formação 
Botucatu. 

Oliveira ( 1 91 2) usou o nome Arenito das Furnas para designar 
os arenitos das escarpas da serra das Furnas e de Serrinha, feições 
topogréficas localizadas no Parané, e foi o mesmo Oliveira ( 1927, 
apud Corrêa et alii, 1976) quem definiu o arenito basal do Grupo Pa
rané, tendo considerado como seção tipo a exposição existente na 
serra de Furnas de onde advém seu nome. 

Washburne ( 1930, apud Bigarella; Sala muni; Marques Filho, 
1966) estudou os estratos devonianos do Estado de São Paulo, 
descrevendo o Arenito Faxina (Furnas) como sendo caracterizado 
por granulação grosseira e pela presença de grande número de pe
quenos seixos, principalmente de quartzo e quartzito. Referiu-se 
igualmente, porém sem detalhes, à estratificação cruzada e ao ca
réter afossillfero do mencionado arenito. 

Petri (1948) adotou o termo Série Parané para a seqüência de 
rochas devonianas do Paraná, termo este que julgou o mais apro
priado entre os diversos que foram propostos e já subdividindo-a em 
Formações Furnas e Ponta Grossa, estabelecendo a separação em 
pontos da coluna estratigréfica onde os caracteres litológicos mu
dam, ou se encontram significativas soluções de continuidade de 
sedimentação ou evidências outras de episódios geológicos mar
cantes. 

Almeida ( 1954). com relação à Formação Furnas na região 
centro-oeste brasileira, considerou-a como equivalente faciológipo 
do Grupo Serrinha da Série do Paranã, sendo-lhe caracterlstica sedi
mentos arenosos, conglomeréticos na base, num conjunto que al
cança 205 m na serra do Ranchão. 

Bigarella, Salamuni e Marques Filho (1966) citaram como uma 
das caracterfsticas mais marcantes do Arenito Furnas a notãvel es-
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tratificação cruzada que se verifica em todos os seus horizontes es
tratigráficos, emprestando ao mesmo o aspecto tfpico que o dife
rencia prontamente de qualquer arenito da Bacia do Paraná. 

Mühlmann et a/ii (1974) descreveram a Formação Furnas como 
a unidade basal do Grupo Paraná, consistindo de uma seqüência es
sencialmente arenosa com abundante estratificação cruzada, as
sentada sobre rocha do embasamento cristalino. 

A pequena superfície aflorante na Folha SF. 21 Campo Grande, 
aliada à escala de trabalho adotada pelo Projeto RADAMBRASIL, 
não permitiu a adição de informações substanciais ao grande acer
vo de trabalhos sobre a Formação Furnas Poucos afloramentos e 
não muito elucidativos puderam ser observados na área mapeada. 
Em geral, apresentam-se nesta faixa como arenitos predominante
mente grosseiros, caoliníticos, com estruturas pouco nítidas e regu
lar grau de alteração 

1 2.B 2 2 - Distribuição na área e espessura 

No pacote de sedimentos da Bacia do Paraná, a Formacão Furnas é 
a unidade que aflora em menor área na Folha SF.21 Ca~po Grande 
De uma superfície de cobertura de sedimentos correspondentes à 
Bacia do Paraná, de aproximadamente 90.000 km2, incluídos os 
derrames basálticos, os arenitos silurodevonianos da Formacão Fur
nas perfazem 400 km2, ou seja, apenas 0,5% da área. Aflora no 
extremo norte da Folha, mais precisamente nos cantos NE e NO das 
Folhas SF.21-X-A e SF.21-X-B, respectivamente Com direcão NE
SO, a área aflorante tem dimensões aproximadas de 60 km. no seu 
eixo maior e largura máxima de 1 5 km e mínima de 1 a 2 km, de for
ma acunhada com a ponta voltada para sudoeste 

Maack (1950/1) mediu nas escarpas devonianas no Paraná es
pessuras entre 30 e 50 m que aumentam rapidamente para oeste 
nos entalhes profundos como nas calhas do rio Itararé a oeste de Pi
raí do Sul e no canhão do rio lapó, onde foram obtidos valores de 
240 a 310m. 

Ludwig & Ramos ( 1 96 5) citaram o poço TL-1-MT (Três Lagoas, 
MS) com espessura de 41 5 m para a Formação Furnas como a 
maior espessura encontrada para a unidade 

Vieira (1968), mapeando o sudoeste de Goiás, obteve dados 
bastante variáveis para a espessura das camadas da Formação Fur
nas, cujo valor máximo encontrado foi de 160 m nas cabeceiras do 
ribeirão Santa Marta 

As sondagens executadas pela PETROBRÁS na área, poços 
2-CG-1-MT (Campo Grande, MS) e 2-D0-1-MT (Dourados, MS), in
dicaram respectivamente espessuras de 264 e 233 me as maiores 
espessuras no centro da bacia com valores em torno de 400 m 

Drago et alii ( 1981), nas cercanias de Barra do Garças(MT), obti
veram, como espessura aflorante medida, valor que não chegou a 
exceder 1 80 m 

Nos trabalhos de campo efetuados pela equipe técnica do Proje
to RADAMBRASIL foram encontrados arenitos Furnas nas cotas mí
nima de 150m e máxima de 350m, avaliando-se sua espessura 
máxima em torno de 1 80 m 

1 2.8.2.3 - Posição estratigráfica 

A posição estratigráfica da Formação Furnas na área está bem defi
nida devido a suas relações de contato de capa e lapa ocorrerem 
com pacotes de rochas de idades comprovadamente diferentes O 
contato inferior mostra discordância litológica, em superfície irregu
lar erosiva com micaxistos do Grupo Cuiabá, de idade pré
cambriana superior. Neste contato, a Formação Furnas comumente 
se apresenta como conglomerado oligomítico com seixos de quart
zito e níveis irregulares de arenitos médios a grosseiros O contato 
superior com a Formação Aquidauana é discordante erosivo. Embo
ra não tivesse sido observada, considerou-se tal desconformidade 
pelo hiato existente entre o final da deposição da Formação Furnas 
(devoniana) e início da Formação Aquidauana, carbonífera, na área 
mapeada. 

Lange (1942) encontrou fósseis em arenitos da Formação Fur
nas na margem do rio Pitangui e na localidade de Passo do Pupo, 
ambas no município de Ponta Grossa(PR), revelando tratar-se de 
fósseis de origem problemática, que denominou "Bilobites", não 
chegando a elucidar a cronologia para a formação. 

78/GEOLOGIA 

Para Maack ( 1950/1) o grupo dos arenitos das Furnas forma a 
lapa do sistema devoniano no Paraná. Jaz sobre um plano de abra
são bem formado, do Paleozóico, que corta, como uma perfeita pla
nície, diversas rochas pré-cambrianas da Série Açungui, os quartzo 
pórfiros taconianos de Castro e a Formação lapó, do Gotlandiano. 
Embora os arenitos das Furnas sejam muito pobres em fósseis, 
Maack (op cit.) encontrou a impressão de uma pequena 
"Derbyina", na margem esquerda do rio Tibagi, abaixo da ,cidade do 
mesmo nome. 

Vieira (1968) citou a descoberta de fósseis atribuídos à Forma
ção Furnas na região sudoeste de Goiás com distribuição cronológi
ca ampla, desde o Devoniano Inferior à ba,se do Devoniano Superior. 

Andrade & Camarço (1980) mencionaram não ter sido detecta
do nenhum fóssil na Formação Furnas, no flanco nordeste da bacia. 
O único registro fossilífero que se conhece, segundo estes autores, 
refere-se a Ronautia fumai, sem valor significativo para a determi
nação de sua idade Deste modo, a idade devoniana é atribuída com 
suporte na relação estratigráfica com a Formação Ponta Grossa, cu
jos folhelhos basais, em contato com a Formação Furnas, são do 
Devoniano Inferior. 

Burjack & Popp (no prelo, apud Dei' Arco et alii, 1982) conside
raram a Formação Vila Maria, aflorante no sul de Arenópolis, no Es
tado de Goiás, e a parte basal da Formação Furnas como de idade si
luriana inferior, baseados na presença do fóssil Arthrophycus Alleg
hanienses. A Formação Vila Maria, segundo Andrade & Camarço 
(1980), apresenta contato concordante com a Formação Furnas, 
fazendo supor um início de deposição para esta última no Siluriano 
Inferior 

1.2.8.2.4 - Litologias 

Lange ( 1 942) descreveu o Arenito Furnas como de granulação 
grosseira e, em certas camadas, contendo muito seixo miúdo, na 
maioria de quartzo e quartzito; ocasionalmente encontrando-se ca
madas argilosas muito ricas em palhetas de mica. Predomina a colo
ração branca, mas também existindo camadas amarelas e averme
lhadas. 

Petri ( 1948) caracterizou a Formação Furnas como arenito 
quartzoso, grosseiro, tendo intercaladas camadas de arenito fino, 
extremamente micáceo, apresentando freqüentemente estratifica
ção cruzada 

Para Maack (1950/1) o grupo de arenitos das Furnas é constituí
do por uma seqüência alternante de arenitos em forma de bancos e 
chapas, de coloração branca e cinza-amarelado. Ocorrem também 
finas camadas de folhelhos arenosos em diversos horizontes 
Observam-se bancos de espessuras alternantes, de estratificação 
discordante diagonal, de estratificação cruzada rasa, por movimen
to de águas, ou estratificação paralela com finas camadas xistosas 
e raramente estrutura de delta Com referência ao tamanho do grão, 
encontram-se zonas com arenitos de granulação grossa, alternando 
com regiões de arenitos finos granulados. 

Ludwig & Ramos (1965) descreveram os depósitos da Forma
ção Furnas como compostos de arenitos âe granulação fina a mé
dia, em partes grosseiras a conglomeráticas, branco a cinza-claro, 
micáceos, com matriz caolinítica sempre presente, e parcialmente 
silicificados. Os arenitos são constantemente estratificados, com 
estratificação cruzada plana e diagonal em toda a seção. 

Segundo Bigarella, Salamuni e Marques Filho ( 1966) no conjun
to de seus afloramentos, o Arenito Furnas aparenta ser, via de re
gra, não muito bem selecionado, com granulação variando entre 
média a grosseira, intercalado irregularmente e sem critério estrati
gráfico, definido por leitos e camadas lenticulares ou, mais raramen
te, acunhadas, de seixos subarredondados a arredondados, bem co
mo por camadas de rochas elásticas mais finas sfltico-argilosas. De
terminados horizontes, em geral na porção inferior a média, osten
tam uma porcentagem deveras elevada de grãos de feldspatos, que 
emprestam um caráter arcoseano ao arenito. Contudo, o teor em 
feldspato é bastante variável e, algumas vezes, desprezível em cer
tos horizontes. Mesmo na rocha fresca, o feldspato apresenta-se al
tamente caolinizado. O cimento é, via de regra, escasso e caoliníti
co, o que confere ao arenito um caráter friável. As camadas conglo
meráticas mostram poucos centímetros até um limite de 20 m de 
espessura e ocorrem normalmente em horizontes irregularmente 



distanciados na coluna estratigrãfica. Na maioria das vezes não se 
trata de um conglomerado trpico, mas sim de um arenito grosseiro 
conglomerático com seixos abundantes, espalhados e distribufdos 
segundo um plano extenso. 

Para Vieira (1968) em trabalho executado na parte central do 
sudoeste de Goiás, a Formação Furnas, embora tenha uma fácies 
inteiramente arenosa, pode ser subdividida em dois membros: Fur
nas inferior com arenitos brancos, granulação grosseira, mal a regu
larmente selecionados, feldspáticos, muito micáceos e camadas in
dividuais espessas e com estratificação cruzada, e o Furnas supe
rior com arenitos brancos e secundariamente cinza, cor de vinho e 
marrons, de granulação fina a muito fina, bem selecionados, fe\ds
páticos e muito micáceos e em camadas estratificadas paralela
mente e muito finas, algumas das quais até lamelares. 

Northfleet, Medeiros e Mühlmann ( 1969), em estudo integrado 
dos dados geológicos conhecidos sobre a parte brasileira da Bacia 
do Paraná, descreveram a Formação Furnas como constitufda por 
arenito branco e cinza-claro, de granulação média, com nfveis con
glomeráticos na base, grãos angulares a subangulares, matriz caoli
nftica pouco abundante, com tfpica estratificação cruzada acanala
da. 

Andrade & Camarço (1980) consideraram como Formação Fur
nas, no flanco nordeste da Bacia do Paraná, a seqüência sedimentar 
composta por conglomerado basal polimftico, constitufdo de seixos, 
matacões de quartzo, quartzito, ocasionalmente rochas fgneas e 
metamórficas, passando para arenitos esbranquiçados, subarre
dondados, mal classificados, caolfnicos, estratificação cruzada pla
nar e acanalada 

Alguns poucos afloramentos, não muito representativos, pude
ram definir com relativa certeza a área de exposição da Formação 
Furnas, cujas caracter\sticas litológicas mostram-se semelhantes às 
demais áreas da Bacia do Paraná, com arenitos grosseiros a médios, 
matriz caolinftica, presença de micas e conglomerados oligomlticos. 

1 2.8.2 5- Ambiente de sedimentação 

Em estudos paleontológicos do arenito das Furnas, Lange ( 1942) 
diz apresentar na sua base feição conglomerática, indicando assim 
o infcio da transgressão marinha ocorrida no Eodevoniano. Não obs
tante a disposição sensivelmente horizontal das suas camadas, 
apresentam estas freqüentemente uma estratificação entrecruzada 
(cross-bedding), sugerindo assim tratar-se da formação de extenso 
delta, originado por rios que desaguaram em mar pouco profundo 

Maack (1946) citou como feição principal do arenito das Furnas 
no Paraná depósitos de mar raso e de praia ou formação de delta, 
confirmando tais conclusões em trabalhos mais detalhados dosam
bientes de sedimentação das camadas devonianas. 

Almeida (1948b) colocou uma transgressão marinha no Eodevo
niano que teria se processado em superffcie muito plana, possivel
mente uma extensa plataforma de abrasão marinha, sobre ela tendo 
se depositado sedimentos costeiros, arenitos grosseiros, brancos 
ou avermelhados, com estratificação cruzada e espessura de até 
300m 

Almeida ( 1954) definiu como "Série Chapada" um conjunto de 
sedimentos elásticos, predominantemente marinhos, compostos 
nos horizontes mais baixos de arenitos grosseiros e conglomerados 
de cor original branca, e superiormente de arenitos finos, siltitos e 
folhelhos esverdeados, azulados ou cinzentos, contendo restos de 
invertebrados marinhos 

Beurlen (1959). quanto ao ambiente gerador, citou, com certe· 
za, a exclusão da origem eólica para estes arenitos. Os seixos es
parsos, distribufdos por todo o arenito inferior, o caráter dos grãos 
de quartzo, pouco rolados, sem superffcie lisa e polida, a abundân
cia de muscovita, principalmente nos arenitos superiores, a compo
nente argilosa, todos estes caracteres lito\ógicos impossibilitam in
terpretação eólica. 

Ludwig & Ramos (1965). estudando áreas da Formação Furnas 
no Paraná, com base nas estruturas sedimentares, tipo de aleita
mento, grau de arredondamento dos seixos e matriz caolinftica sem
pre presente, conclu\ram por um ambiente deposiciona\ continental 
fluvial. Consideraram também a existência no contato superior com 
a Formação Ponta Grossa de uma zona transicional, consistindo de 

arenitos e folhelhos intercalados que seriam o topo dos arenitos flu
viais da Formação Furnas e o infcio da transgressão marinha. 

Blgarella, Salamuni e Marques Filho (1966) comentaram que, 
apesar de não ser propriamente o resultado de um ambiente praia\, a 
Formação Furnas, pelo que se pode inferir das suas estruturas e dos 
seus aspectos litológicos, representa uma fácies (off shore). em 
parte próxima e em parte mais distante da linha de costa, com cor
rentes variáveis e efetivas. Nessas circunstâncias, a formação foi 
caracterizada por uma conspfcua seqüência de estratos cruzados, 
com todos os seus episódios de erosão e deposição bem represen
tados nos afloramentos atuais A Formação Furnas teria também si
do depositada em ambiente onde as correntes eram altamente va
riáveis em sua competência e capacidade de transporte. Nesse am
biente tinha lugar especialmente a formação de um sedimento are
noso em quase sua totalidade constitu\do por estratos cruzados, 
cujo tamanho do estrato individual e sua granulação média eram 
função da velocidade das águas. 

Vieira (1968) indicou ter a Formação Furnas, no sudoeste de 
Goiás, se sedimentado em um ambiente marinho nerftico; o Furnas 
inferior junto à linha da costa e o superior mais afastado dela, numa 
profundidade maior do que a da ação das ondas. Estas conclusões 
foram obtidas pelo conteúdo fossilrfero da formação, o acamamen
to em pacotes com estratificação cruzada e a granulação grosseira 
do membro inferior e pacotes plano-paralelos de granulação predo
minantemente fina do superior. 

Observando no flanco nordeste da Bacia do Paraná as estruturas 
de corte e preenchimento que ocorrem na Formação Furnas, bem 
como seixos de argila e processos diagenéticos continentais (neo
formação de caolinita), Andrade & Camarço ( 1980) conclu\ram 
tratar-se de ambiente de sedimentação continental. Esta sedimen
tação provavelmente teria se processado através de sistema fluvial 
anastomosado em áreas com declividade acentuada, formando bar
ras longitudinais, dificultando a existência de bacias de inundação 
para a formação de camadas de argila Entretanto, os sedimentos 
da parte basal da Formação Furnas estariam sujeitos a contribuição 
marinha tendo em vista a passagem gradacional dos arenitos com 
intercalações de fo\helhos da Formação Vila Maria de origem mari
nha para os arenitos Furnas. 

Face às várias hipóteses apresentadas por diversos autores, 
com a maioria optando por um ambiente marinho costeiro e a pe
quena área aflorante na Folha SF 21 Campo Grande, que, aliada à 
escala do trabalho proposta pelo Projeto RADAMBRASlL, não per
mitiu um melhor estudo de fácies sedimentares que definissem o 
ambiente deposicional da formação em pauta, aceitamos a suges
tão de Barros et alii ( 1982) que "acreditam em contribuições locais 
marinhas na base da formação, passando a uma sedimentação con
tinental, próxima à linha de costa, regida por um sistema de caráter 
anastomosado, com gradientes acentuados" 

1 2 9 - Formação Aquidauana 

1.2.9.1 - Generalidades 

Derby ( 1895) foi o primeiro a mencionar os arenitos da Formação 
Aquidauana, comparando erroneamente os arenitos da Chapada da 
zona de Cuiabá de idade devoniana com arenitos do perfil entre o rio 
Miranda e o planalto basáltico de Campo Grande. 

Lisboa ( 1909) estudou a seqüência de arenitos de Miranda, co
ideados no Complexo Gondwãnico, e considerou a Formação Aqui
dauana como membro inferior da série triássíca, não tendo encon
trado nenhuma discordância entre os arenitos superiores (Botucatu) 
e os da serra de Aquidauana. Lisboa (op cit.) reuniu toda a seqüên
cia sob o nome de "Série de Maracaju" e incluiu esta série no Triás
sico. 

Oliveira ( 1916, apud Mühlmann et alii, 1974) empregou a deno
minação Itararé para a seqüência de idade carbonifera e depósitos 
caracterizados principalmente por diamictitos e com influências gla
ciais nos seus diferentes ambientes deposicionais 

Pai v a & Leinz ( 1939) em perfil realizado entre as cidades de 
Aquidauana e Bela Vista chamaram todo o pacote de arenito encon
trado como Arenito de Maracaju, que englobava as Formações 
Aquidauana e Botucatu. _ 

Almeida ( 1 945a) propôs a designação provisória Série Bela Vis
ta para os arenitos, siltitos, tilitos e conglomerados fluvioglaciais 
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que estudou na região de Nioaque e Bela Vista, e considerou-os de 
presumida idade permocarbonffera, correlacionando-os com os de
pósitos da Série Itararé-Tubarão, da borda oriental da bacia, sem 
contudo afirmar a mesma procedência para os gelos responsáveis 
pelos depósitos das duas séries 

Já no seu trabalho no divisor de águas das Bacias do Paraná e 
Paraguai, ao sul de Campo Grande, Almeida (1946a) mostrou, em 
seção geológica ao longo da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, 
trecho Aquidauana-Campo Grande, e mesmo na coluna geológica 
para a área, uma divisão em que coloca a Série Bela Vista sotoposta 
aos arenitos que ele denominou Grupo Aquidauana. Classificou este 
último como sedimentos de ambiente fluviolacustre, que possivel
mente se estenderiam à região do Rio Apa Chegou ainda a comen
tar a semelhança entre alguns termos destes dois arenitos, lem
brando porém a falta de quaisquer indfcios de sedimentos glaciais 
no pacote superior. 

Em excursão aos Estados de Goiás e Mato Grosso, Caster 
( 194 7) correlacionou os Arenitos Torres-Aquidauana e 
Itararé- Tubarão com as séries glaciais, observando estrutura em 
forma de ferro de engomar e seixos caracteristicamente facetados 
e estriados. Segundo este autor, esta seria a primeira prova da posi
ção estratigráfica do arenito de Torres-Aquidauana abaixo do Es
trada Nova e do lrati. 

Ainda Almeida ( 19 54) reconheceu a existência de camadas gla
ciais e fluvioglaciais dentro do Arenito Aquidauana, usando então a 
denominação de Série Aquidauana, incluindo nesta unidade os es
tratos anteriormente denominados de Série Bela Vista. 

Beurlen ( 1956) mapeou o que ele chamou Série Aquidauana, 
desde a fronteira Brasil-Paraguai, municfpio de Bela Vista, até o 
norte de Mato Grosso do Sul, próximo às cidades de Corguinho, Ro
chedo e Camapuã. Dividiu-a em vários horizontes que denominou 
Arenito Inferior, ao mais inferior da Série Aquidauana, e respectiva
mente, de baixo para cima, Tilito Aquidauana, Arenito lnterglacial 
Inferior, Tilito Bela Vista, Camadas Paxixi (que seriam uma segunda 
fase interglacial e que o autor considerou um verdadeiro horizonte
guia na Série Aquidauana), Tilito Nioaque e Arenito Superior. 

Farjallat (1970) efetuou estudos visando a determinar o movi
mento das geleiras continentais pretéritas no flanco oeste da Bacia 
do Paraná e fornecer dados suplementares sobre os diamictitos da 
região sul mato-grossense, procurando interpretar o mecanismo de 
sua origem. A área estudada por Farjallat corresponde à mesma ma
peada por Beurlen em 1956 

Mühlmann et alii ( 1 97 4) indicaram as seções expostas na rodo
via Mutum-Poxoréo(MT), a nordeste de Batovi(MT) e a nordeste 
de Franca(SP), como referência em superffcie, e em subsuperffcie 
as seções perfuradas pelos poços 2-AG-1-MT (Alto Garças(MT) -
intervalo 182/981 m) e 2-JA-1-GO (Jataf(GO) - intervalo 
495/1 .646 m). 

Os sedimentos da Formação Aquidauana afloram no extremo se
tentrional da Bacia do Paraná até o limite norte da Folha SD.22 
Goiás. Segundo informações de Santos & Oliveira ( 1 980) não foi 
encontrado nenhum vestfgio da Formação Aquidauana nas adjacên
cias da serra do Roncador ou em outra qualquer região dentro da Fo
lha Tocantins. 

Na ár!).a mapeada, a Formação Aquidauana, em seu terço seten
trional, mostra-se com relevo escarpado, apresentando platôs com 
nfveis bastante acentuados (Est. 1 XIV A), principalmente a leste
noroeste da cidade de Aquidauana, com belfssimas exposições nos 
cortes da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, no trecho em que 
acompanha o rio Aquidauana, nas vilas de Piraputangas e Palmei
ras, com paredões bastante fngremes. Este relevo marcante se pro
longa para norte na Folha SE.21 Corumbá, pouco menos acentua
do. 

Para sul, o relevo se mostra mais colinoso, tornando-se aplaina
do na porção meridional da Folha SF.21 Campo Grande não chegan
do a apresentar nem mesmo pequenos morros testemunhos, bas
tante comuns no extremo norte da Folha (Est. 1.XIV B). 

Essa diferença morfológica reflete num menor número de boas 
exposições da formação em questão. Enquanto os diferentes nfveis 
elásticos são melhor representados na porção setentrional, no ex
tremo meridional, devido a decomposição mais acentuada, estão 
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bem preservados apenas os afloramentos nas margens do rio Apa, 
próximo à cidade de Bela Vista. 

1 2 9.2 - Distribuição na área e espessura 

Os sedimentos da Formação Aquidauana afloram nos flancos norte 
e oeste da Bacia do Paraná, nos Estados de Minas Gerais, Goiás, 
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e nordeste, no Estado de São 
Paulo. 

Na área da Folha SF.21 Campo Grande, estes sedimentos ocu
pam uma superfície aflorante em território brasileiro de aproximada
mente 9.500 km2, tendo uma largura média de 40 km e extensão 
de 300 km, com suas camadas mostrando direção NE-SO com mer
gulho suave para SE. Continuam para NE em direção à Folha SE 21 
Corumbá e para SO adentrando em território paraguaio. 

Almeida ( 1945a), em trabalhos realizados na região do rio Apa, 
estimou como espessura mfnima 200 m, medida entre a base da 
serra de Maracaiu e o contato com os calcários e dolomitos do Gru
po Corumbá, Série Bodoquena na época, para os arenitos, siltitos, 
tilitos e conglomerados fluvioglaciais que ele designou Série Bela 
Vista 

No trecho entre Nioaque e Aquidauana, ainda Almeida ( 1 946a) 
dividiu a Formação Aquidauana em porção inferior, com o nome de 
Série Bela Vista, de origem fluvioglacial e espessura de no mfnimo 
200 m, e porção superior, como Arenito Aquidauana, de ambiente 
fluviolacustre com espessuras de quase 500 m. 

Em outro trabalho, Almeida (1948b) citou a transgressão de 
areias, argilas e conglomerados sobre os sedimentos devonianos e 
que constituiriam os chamados "Arenitos Aquidauana" tidos como 
permianos. Sua espessura atingiria cerca de 500 m, e, salvo local
mente, mostrar-se-iam quase horizontais. Estendem-se continua
mente na periferia do planalto basáltico, desde a alta bacia do rio 
Claro, em Goiás, até pelo menos Nioaque, no sul de Mato Grosso do 
Sul. · 

Schneider et alii (1974) comentaram ser a espessura da forma
ção em superfície variante entre 200 e 700 m. Em subsuperffcie, 
verificaram espessura de 799 m no poço 2-AG-1-MT (Alto Garças, 
MT). 

Corrêa et alii ( 1976), no Projeto Bodoquena, observaram espes
suras raramente acima de 200 m e citaram, como maior preserva
ção do Aquidauana, afloramentos a nordeste da Folha SE. 21-Z-B, 
Coxim, onde a unidade atinge cerca de 250 m de espessura. 

1 2 9 3 - Posição estratigráfica 

A Formação Aquidauana assenta de modo discordante erosivo so
bre arenitos da Formação Furnas, do extremo norte da área mapea
da até próximo à cidade de Aquidauana e daf para sul até os limites 
com o Paraguai, e sobrepõe-se, em discordância litológica, às ro
chas pré-cambrianas dos Grupos Cuiabá e Corumbá O contato su
perior a leste é discordante erosivo com sedimentos da Formação 
Botucatu e numa pequena janela, 30 km ao norte de Bela Vista, 
com basaltos da Formação Serra Geral. 

Em estudos efetuados na região de Mato Grosso do Sul, Beurlen 
( 1956) colocou a Série Aquidauana repousando discordante e ime
diatamente sobre os mármores, em parte dolomfticos, e xistos cris
talinos da Série Bodoquena, tendo seu contato superior diretamente 
sob o derrame basáltico da Série São Bento sem qualquer referência 
aos arenitos da Formação Botucatu. 

Daemon & Quadros (1969, apud Schneider et alii, 1974), em 
estudos palinológicos efetuados na Formação Aquidauana, posicio
naram a mesma no Carbonífero Superior (Sthephaniano) correspon
dente à idade da Formação Campo do Tenente, do Grupo Itararé, 
aflorante na borda leste da bacia. 

Ribeiro Filho et alii (1975) separaram a Formação Aquidauana 
da Unidade Permocarbonffera I e admitiram-na no período Carboní
fero. 

As várias opiniões apresentadas por estudos feitos da formação. 
em questão levam à conclusão de que esta unidade estratigráfica 
está compreendida no intervalo entre o Carbonifero Superior e o 
Permiano Inferior 



1 2 9.4 - Litologias 
Na porção setentrional da área recoberta pela Formação Aquidaua
na, onde estão as melhores exposições desta unidade, são observa
dos siltitos arenosos e arenitos finos a médios e até grosseiros, com 
predominância dos primeiros, mostrando estratificações nos ter
mos arenosos. Estas estratificações, nos pacotes mais espessos, 
apresentam acamamentos incipientes horizontais a suborizontais e 
espessuras de 5 a 1 O m. Mineralogicamente, nos níveis grosseiros, 
predominam grãos de quartzo com alguns raros feldspatos caolini
zados. A cor rosada a vermelho-tijolo é praticamente constante nes
tes afloramentos 

Níveis de lamitos arenosos a conglomeráticos polimfticos (dia
mictitos), com os seixos predominantes em torno de 3 em, apare
cem em camadas com poucos metros de espessura, descontínua
mente 

Na parte sul da área, devido ao grau de alteração dos sedimen
tos, são raros os afloramentos bem preservados e elucidativos 
Predominam arenitos finos e lamitos conglomeráticos polimíticos 
com seixos de 2 a 5 em. Em alguns locais foram observados leitos 
ou estratos plano-paralelos horizontais não muito tipicos da forma
ção, como na estrada de Jardim a Bela Vista (Est 1 XV A). 

Bonita exposição pode ser observada na calha do rio Apa, próxi
mo à cidade de Bela Vista, no trecho de interseção com a rodovia 
que liga esta cidade a Antônio João, onde os tilitos mostram seixos 
polimfticos dispersos, com até 30 em, alguns facetados e estria
dos, e grãos menores de quartzo subangulosos, dispersos na matriz 
sfltico-arenosa (Est. 1.XV B). 

Inúmeros trabalhos sobre a Formação Aquidauana, alguns a ní
vel de detalhe, descrevem bem a sua variação litológica e faciológi
ca. 

A Série Aquidauana foi descrita por Beurlen ( 1956) como 
constituindo-se completamente de sedimentos elásticos, apresen
tando uma variabilidade granulométrica enorme Predominam areni
tos médios ou finos com estratificação na maioria das vezes gros
seira e mais raramente fina. Todos os arenitos contêm um compo
nente menor ou maior de argila e ocorrem sempre grãos de feldspa
to. Os grãos de quartzo são pouco rolados e às vezes angulosos. 

Gonçalves & Schneider ( 1970), em mapeamento executado no 
centro-leste de Mato Grosso, identificaram três conjuntos pela pre
dominância de certas litologias. No conjunto inferior predominam 
arenitos vermelho-arroxeados, médios a grosseiros, estratificação 
espessa a maciça, com desenvolvimento subordinado de diamicti
tos, elásticos finos e arenitos brancos grosseiros a conglomeráti
cos, e presença constante de delgado conglomerado basal Na po;
ção média têm amplo desenvolvimento siltitos, folhelhos e arenitos 
finos, vermelho-arroxeados, finamente estratificados plano
paralelamente Diamictitos vermelhos de matriz argilosa com grãos 
e grânulos esparsos também apresentam bom desenvolvimento Na 
porção superior voltam a predominar os arenitos. No topo ocorre um 
banco de cerca de 30 m de espessura de arenito vermelho-tijolo, 
médio, regularmente classificado, com estratificação cruzada suba
quosa. 

Segundo Farjallat (1970) os arenitos constituem a principallito
logia da formação, facilmente verificável em superfície e em sonda
gens Seqüências de 1 00 a 200 m são comuns Em sondagens, ocor
rem seqüências de até 400 m (Amambaf, MS). Constituem unida
des aparentemente extensas, podendo ser acompanhadas por mui
tos quilômetros, como por exemplo, nas escarpas da serra de Aqui
dauana. Neste mesmo trabalho, Farjallat descreve com riqueza de 
detalhes diamictitos em várias exposições ao longo de toda exten
são da faixa aflorante da Formação Aquidauana, desde Rochedo, no 
extremo sudeste da Folha SE. 21 Corumbá, até Bela Vista já na divi
sa com o Paraguai, no sul da área. Observou serem os diamictitos 
rapidamente substituídos por outras litologias, vertical e lateralmen
te, não se comportando, aparentemente, como camadas de grande 
persistência. Analisando dados de sondagem da PETROBRÁS, no
tou que os diamictitos distribuem-se estratigraficamente de manei
ra variável na área estudada, podendo ocorrer praticamente em 
qualquer nível da Formação Aquidauana. 

Gonçalves & Schneider (1970) consideraram os sedimentos 
vermelhos da Formação Aquidauana como resultado de uma depo
sição em ambiente continental (fluvial, lacustre e de planícies alu
viais) 

Schneider et alii ( 1 9 7 4), baseados nas características litológicas 
e sedimentares da formação, sugeriram a deposição em ambiente 
continental por sistemas fluviais e lacustres associados. A presença 
subordinada de diamictitos sugeriu influência glaciàl próximo à área 
de sedimentação. 

Mühlmann et alii (1974) caracterizaram a formação em apreço 
como constituída predominantemente de sedimentos arenosos de 
coloração vermelho-arroxeada. Identificaram grosseiramente três 
conjuntos litológicos. A porção inferior caracterizando-se por predo 
minância de arenitos vermelho-arroxeados, médios a grosseiros, es
traficação cruzada acanalada, com desenvolvimento subordinado 
de diamictitos, elásticos finos, arenitos esbranquiçados grosseiros a 
conglomeráticos e delgado conglomerado basal Na porção média, 
amplo desenvolvimento de siltitos, folhelhos e arenitos finos, 
vermelho-arroxeados, finamente estratificados plano
paralelamente Na porção superior, voltam a predominar os sedi
mentos arenosos, e no topo da unidade observaram a ocorrência em 
muitos locais de um pacote de cerca de 300 m de espessura, cons
tituído de arenito vermelho-tijolo, médio regularmente selecionado, 
com estratificação cruzada do tipo planar. 

Mühlmann et alii (op. cit ) aceitaram o ambiente de sedimenta
ção do Grupo itararé sempre relacionado à ação do gelo, devido à 
presença de diamictitos e de outras estruturas tidas como de ori
gem glacial, mesmo no caso especifico da Formação Aquidauana, 
apesar dos diamictitos estarem inteiramente subordinados a outras 
litologias. Comentam neste mesmo trabalho que a coloração aver
melhada dos sedimentos e as estruturas sedimentares, principal
mente estratificação cruzada acanalada, sugerem que a deposição 
da Formação Aquidauana ocorreu em ambiente continental, alta
mente oxidante, por sistemas fluviais e lacustrinos associados. Es
tes sedimentos arenosos vermelhos não favoreceram a preservação 
de restos orgânicos, não tendo os autores qualquer noticia da des
coberta de macrofósseis. 

Também Corrêa et alii ( 1976), apesar da intensidade dos pro
cessos erosivos, desigualmente distribuídos por sua área de exposi
ção e da grande variação litológica, dividiram o pacote da Formação 
Aquidauana, para efeito de descrição e não para representação em 
mapas, em três unidades litoestratigráficas: unidade inferior, cons
tituída por arenito, arcóseo e subarcóseo e ainda arenitos conglo
meráticos, mal selecionados, com seixos de quartzito e gnaisses; 
unidade média, com predominância de siltitos e argilitos, com areni
tos e diamictitos intercalados; e unidade superior, constituída de ar
cóseo e arenitos, com siltitos subordinados 

Fiori & Landim ( 1980) descreveram a Formação Aquidauana co
mo constituída de arenitos de granulação variável, la mitos e diamic
titos com abundância de material argiloso, com cores típicas 
vermelho-tijolo, nos afloramentos por eles estudados na região de 
São Sebastião do Paraíso e Monte Santo de Minas, no sudoeste de 
Minas Gerais Neste mesmo trabalho, reuniram os diferentes tipos 
litológicos que constituem a formação em três grupos com a finali
dade de separá-los em sete unidades interdigitantes, tendo aproxi
madamente as mesmas variações de tempo 

1.2.9.5 -Ambiente de sedimentação 

Almeida (1945a), em observações dos arenitos Aquidauana próxi
mos a Piraputangas, vilarejo situado a 40 km a leste da cidade de 
Aquidauana, notou que os mesmos indicavam um ambiente gerador 
inteiramente diverso do que presenciou a deposição dos arenitos 
Botucatu e por isso deveriam constituir um grupo à parte Merece
ram especial referência os seixos encontrados nesses sedimentos 
por oferecerem os melhores elementos para interpretação do am
biente frio em que se constituía a Série Bela Vista. VMios destes sei
xos mostram caracteres que permitem tomá-los como glaciais típi
cos, como superfícies polidas e abundantemente estriadas, seixos 
facetados de bordos arredondados e pontas quebradas 

Beurlen (1956) correlacionou a Formação Aquidauana com os 
sedimentos do Grupo Tubarão da borda oriental da bacia, comen
tando as características glaciais de ambos como direção de movi
mento das geleiras, extensão da área recoberta pelo avanço dos ge
los, e possíveis movimentos epirogênicos que ocorreram na bacia 
na época de deposição dos sedimentos glaciais. 
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Ainda para Beurlen ( 1959), a geleira da Série Aquidauana se es
tenderia por toda a faixa aflorante na Folha SE 21 Corumbá na zona 
de Rochedo, Camapuã e Rio Negro Ao norte da região coberta pelo 
gelo, estendia-se uma ampla bacia rasa, na qual se depositaram os 
arenitos finos da Série Aquidauana Os seixos esparsos, facetados 
e estriados, que se encontram no arenito, procederiam de gelos flu
tuantes Devido a este modo de transporte, conservaram os efeitos 
da glaciação, não obstante a grande distância 

Oliveira & Muhlmann (1965) consideraram a sedimentação 
Aquidauana continental, ocorrida em ambiente oxidante, acreditan
do ser grande parte dos sedimentos provenientes de fatores ligados 
à glaciação e, em especial, à deposição por correntes fluvioglaciais. 
Consideraram também a possibilidade de ocorrência de sedimenta-' 
ção lacustrina e fluvial típica 

Farjallat ( 1 9 70) citou as raríssimas ocorrências de fósseis na 
Formacão Aquidauana, os quais considerou sem elementos decisi
vos pa~a a elucidação do ambiente de sedimentação, mas resumiu 
os diamictitos como depósitos subaquosos com importante contri
buicão de material trabalhado por gelo 

Gonçalves & Schneider (1970) consideraram os sedimentos 
vermelhos da Formação Aquidauana como resultado de uma depo
sição em ambiente continental (fluvial, lacustre e de planícies alu
viais) 

Schneider et alii ( 1974), baseados nas características litológicas 
e sedimentares da formação, sugeriram a deposição em ambiente 
continental por sistemas fluviais e lacustres associados A presenca 
subordinada de diamictitos sugeriria influência glacial próximo. à 
área de sedimentação 

Muhlmann et alii ( 1974) aceitaram o ambiente de sedimentacão 
do Grupo Itararé sempre relacionado à ação do gelo, devido à pre
sença de diamictitos e de outras estruturas tidas como de or'lgem 
glacial, mesmo no caso específico da Formação Aquidauana, ape
sar dos diamictitos estarem inteiramente subordinados a outras lito
logias Comentaram ainda que a coloração avermelhada dos sedi
mentos e as estruturas sedimentares, principalmente estratificacão 
cruzada acanalada, sugerem que a deposição da Formação Aqui
dauana ocorreu em ambiente continental, altamente oxidante, por 
sistemas fluviais e lacustrinos associados Estes sedimentos areno
sos vermelhos não favoreceram a preservação de restos orgânicos, 
não tendo os autores qualquer notícia da descoberta de macrofós
seis 

Fiori & Landim ( 1980) concluíram que a evolucão ambiental foi 
caracterizada pela progradação da sedimentação ciástica em leques 
aluviais sobre lago periglacial Os leques aluviais mostrariam um 
deslocamento para norte, caracterizando movimentação do gele 
para norte durante a época de deposição 

2 1 O - Alcalinas Fecho dos Morros 

2 1 O 1 - Generalidades 

As rochas alcalinas do Fecho dos Morros situam-se a cerca de 
25 km a norte da cidade de Porto Murtinho, às margens do rio Para
guai. 

Foram primeiramente mencionadas na literatura geológica por 
Evans ( 1894) e classificadas como augita-sienitos Este mesmo au
tor aventou a possibilidade destas rochas terem idade mínima pós
carbonífera, caso fosse comprovada sua similaridade com os sieni
tos da borda leste da Bacia do Paraná 

Derby ( 1898, apud Lisboa, 1909), ao estudar as amostras cole
tadas por Evans ( 1894), achou-as semelhantes a certos augita
sienitos e nefelina sienitos do leste do Brasil 

Lisboa ( 1 909) realizou uma coleta de amostras confiadas ao 
geólogo E Hussak, que as classificou como sienito augítico, sienito 
nefelínico, tonalito e bostonito 

Oliveira & Leonardos ( 1943) admitiram idade rética para estas 
ocorrências de rochas alcalinas. 
- Moraes (1958b) enviou amostras para serem classificadas por 

Guimarães (1958), cujos resultados confirmaram aqueles obtidos 
antenormente por Derby (1898, apud Lisboa, 1909) e outros 
Apresentou também pequeno esboço da geologia da área, posicio
nando as alcalinas ocorrentes de um lado e outro do rio Paraguai. 

Milton & Eckel ( 1959) consideraram o macico sienítico denomi
nado Pão de Açúcar como sendo um pequeno c'one vulcânico, rela-
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tivamente jovem, semelhante à caldeira de Acahay {Paraguai), po
rém consideravelmente modificado pela erosão Sugeriram idade 
terciária para a intrusão. 

Mais recentemente Putzer & Boom (1962) realizaram uma série 
de análises petrográficas e químicas em rochas sieníticas, situadas 
na República do Paraguai, associando-as àquelas que ocorrem no la
do brasileiro e defendendo para elas idade cretácea, relacionadas 
que estariam com os magmas basálticos que deram origem aos 
trapps da Bacia do Paraná 

Amaral et a/ti ( 1966) dataram um sienito oriundo do Pão de Acú
car pelo método K/Ar, obtendo idade de 238 MA, o que vem sit~á
lo no fim do Permiano e início do Triássico 

Durante a realização deste trabalho foram coletadas amostras 
em diversos corpos das Alcalinas Fecho dos Morros 

1 2 1 O 2 - Distribuição na área 

Os mais importantes afloramentos de rochas alcalinas situam-se à 
margem esquerda do rio Paraguai, a cerca de 25 km a montante da 
cidade de Porto Murtinho Estes afloramentos constituem uma série 
de pequenos morrotes, à exceção do Pão de Açúcar, normalmente 
abaulados, de pouca expressão topográfica, circundados pelos se
dimentos recentes da Formação Pantanal e Aluviões Atuais (Fig 
1 64). 

A maior expressão topográfica, o Pão de Açúcar, eleva-se acima 
da planície do Pantanal, com cerca de 400 m de altitude É consti
tuído por alguns tipos petrográficos, tais como nefelina sienitos, au
gita sienitos e traquitos 

1 2 1 O 3 - Posição estratigráfica 

O posicionamento destas rochas com relação às encaixantes não 
pode ser visualizado, visto que seus contatos acham-se encobertos 
pelas Aluviões Atuais e pela Formacão Pantanal 

Lisboa ( 1909) supôs para e'stas rochas idade pós-permiana, 
baseando-se exclusivamente na sua composição Outros autores, 
tais como Carnier (1911 ), admitiram uma provável idade terciária. 

Representam estas rochas uma das mais antigas manifestacões 
alcalinas ocorrentes na borda ocidental da Bacia do Paraná, c~mo 
resultado de uma reativação da plataforma Sul-Americana no Triás
sico 

1 2 1 O 4 - Geocronologia 

O Maciço Alcalino do Pão de Açúcar, pertencente às Alcalinas Fe
cho dos Morros, foi estudado geocronologicamente através de três 
datações K/Ar, reportadas em Amaral et alii (1967) e Comte & Hasui 
(1971) 

Estas análises foram executadas uma em biotita, outra em felds
pato potássico e a terceira em rocha total Duas datacões referem
se à mesma amostra, o nefelina-sienito MT-96 (Tab 1. XVII), sendo 
obtidas idades próximas a 235 M.A para a biotita e 200 MA para o 
feldspato potássico Adicionalmente foi datado um fonolito (amos
tra MT -1 3 2) pertencente ao mesmo corpo, que indicou a idade 
209 ± 11 MA em rocha total, conseguindo-se uma boa concor
dância entre as idades K/Ar obtidas. 

Apesar do pequeno número de datações disponíveis, pode-se 
estabelecer uma época próxima a 2 20 MA para a formação do ma
ciço intrusivo das Alcalinas Fecho dos Morros qúe constitui, até o 
momento, a mais antiga das intrusões alcalinas marginais à Bacia 
do Paraná 

1 2 1 O. 5 - Petrografia 

Das rochas sieníticas que constituem os maciços das Alcalinas Fe
cho dos Morros, algumas são portadoras de feldspatóides tais como 
nefelina e sodalita; outras têm como características a natureza do 
mineral máfico presente, tais como aegirina, augita, arfvedsonita, 
biotita e hornblenda 

A amostragem realizada durante a execução deste trabalho re
velou a existência de nefelina, sienitos, traquitos, biotita-aegirina 
sienitos, aegirina-arfvedsonita sienitos, latito andesitos e traquitos 
pórfiros 

Os nefelina sienitos são de coloracão cinza a cinza-claro, isótro
pos, às vezes orientados, com fenocrÍstais de ortoclásio (até 2 em). 
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imersos em matriz fina, constitulda por ortoclâsio, nefelina, bioti ta, 
piroxênio e anfibólio. Ao microscópio, o ortoclásio aparece em cris
tais euédricos a subédricos, micropertiticos, maclados segundo a lei 
de Carlsbad, geralmente encurvados por alteração a argilo-minerais. 
Contém numerosas inclusões de nefelina e máficos. As bainhas al
biticas são comuns. Os clinopiroxênios ocorrem em cristais zona
dos, às vezes irregularmente, prismáticos, hipidiomórficos a xeno
mOrficos, com núcleos verde-pálido de augita e auréolas verde· 
esmeralda mais escuras de aegirlna-augita. Aparecem às vezes co
mo inclusões no ortoclásio e nos intercrescimentos albita-nefelina e 
também na matriz, onde se acham quase sempre envolvidos pelo 
anfibólio. A nefelina aparece em prismas hexagonais e em grandes 
cristais subédricos, hipidiomorfos, dispersos na matriz; em alguns 
fenocristais, a nefelina ocorre intercrescida com feldspato, ap.aren· 
temente albita. Altera-se a cancrinita e zeólitas. Os anfibólios são 
representados por um mineral fortemente pleocróico em tons de 
castanho, com tonalidades amareladas e esverdeadas, provavel· 
mente tratando·se de hornblenda hastingsltica. Outras amostras re· 
velaram a presença de cristais zonados, com núcleo marrom
avermelhado pleocróico a marrom-amarelado, e as bordas azul
esverdeadas pleocrólcas a cinza-azulado, correspondendo respecti
vamente a barkevikita e arfvedsonita: às vezes, a auréola externa é 
constituída por hornblenda verde, pleocróica; os cristais silo em ge· 
ral poiquillticos. incluindo cristais de nefelina, ortoclésio, opacos. 

zircão e aegirina-augita. A biotita ocorre em lamelas finas nas inter· 
faces dos opacos com ortoclásio; às vues em raros cristais isola· 
dos marrom-avermelhados. É fortemente pleocróica em tons de 
castanho; as lamelas contêm numerosas inclusões de opacos, zir· 
cllo e apatita, e envolvem grãos de piroxênio e anfibólio. A albita 
forma estreitas e descontínuas bainhas em torno do ortoclásio e da 
nefelina. Os minerais acessórios são constituidos principalmente 
por opacos que ocorrem ora em cristais anédricos, de cristalização 
1ardia, ora em grandes cristais poiquilfticos. A apetite se apresenta 
em prismas bem formados, inclusos em ortoclásio, nefelina e cl ino
piroxênio. Outros minerais menos freqüentes são o zircão, esfeno e 
zeólitas, es t.as formando agregados. às vezes radiados, nos espa
ços intersticiais. 

Os traquitos possuem textura que varia de afanltica a criptocris
talina. apresentando às vezes feições de fluxo. Em lâmina, a textura 
consiste de fenocristais de ortoclásio micropertitico. imersos em 
matriz traqultica composta de finos cristais ripiformes de feldspato 
potãssico. quase sempre dispostos em leque ou apresentando for
mas fibrorradiadas, indicando serem prováveis resultados de devi
triflcaçllo. Encontram-se ainda dispersos nesta matriz opacos, 
aegirina-augita e fragmentos de diversos tipos de traquitos (traquito 
fluida!, traquito porfirltico etc. I IEst. 1.XVI AI. As cores verde e ver· 
melha ou marrom-avermelhada devem-se à substituição de minerais 
máficos por minúsculas palhetas de clorita e limonita. 

GEOLOGIAJ83 



Os biotita-aegirina sienitos são de cor 1ósea, granulação grossa, 
isótropos. com textura hipidiomórfica granular, estando os crístais 
tabulares de ortoclásío dispostos ao acaso e geminados segundo a 
lei de Carlsbad O ortoclásío é o principal componente da rocha; 
apresenta-se em cristais tabulares, hípídiomórficos, fortemente en
curvados por alteração a material argiloso e por impregnação por li
monita; os cristais são micropertíticos e apresentam bainhas des
contfnuas dé albita. O clinopiroxênio é representado pela aegirina 
que é pleocróica em tons de verde e verde-amarelado, ocupando os 
espaços triangulares entre os cristais tabulares de ortoclásio; 
apresenta-se freqüentemente intercrescida com biotita Ângulo de 
extinção np !\ c ::::: 3 o. A biotita apresenta-se fortemente pleocróica 
em tons castanho-escuro e amarelado; ocorre em grãos isolados ou 
intercrescida com aegirina e, outras vezes, corroída, com formação 
de opacos e epídoto em suas bordas. A albita foi um dos últimos mi
nerais a se formar Ocorre em formas triangulares ocupando inters
tícios ou formando bainhas descontínuas em torno do ortoclásio. Os 
minerais acessórios são representados por opacos, apatita e zircão 

Os aegirina-arfvedsonita sienitos são rochas de cor rósea, maci
ças, isótropas, de granulação grossa A textura é granular xenornór
fica a hipidiomórfica, consistindo em ortoclásio tabular disposto ao 
acaso, estando os demais minerais (quartzo, opacos e rnáficos) 
ocupando os espaços triangulares deixados pelo feldspato potássi
co Os principais minerais componentes são o ortoclásio em cristais 
tabulares xenomórficos a hipidiomórficos, maclados segundo a lei 
de Carlsbad, fortemente encurvados por argilização, o que lhe cor. 
fere uma tonalidade castanha; os cristais são micropertíticos, apre 
sentando ocasionais bainhas descontfnuas de albita A aegirina 
ocorre em pouca quantidade em cristais pleocróicos, verde a verde
amarelado, ocupando espaços triangulares. O anfibólio é represen
tado por arfvedsonita em prismas esfarrapados, corn pleocroísmo 
verde-azulado, verde-pálido, acinzentado-pardo-azulado, ocupando 
interstfcios entre os cristais de ortoclásio, frequentemente associa
dos a aegirina O quartzo está presente também em proporcões re
duzidas Os cristais são de forma triangular, dispostos ent1 e. os cris
tais de ortoclásio Os acessórios são representados por opacos, zir
cão e biotita. 

Os latito-andesitos são rochas de coloracão marrom
avermelhada, com pórfiros de plagioclásio atingindo 'até 1, 5 mm e 
máficos menores, dispersos em matriz microcristalina Em lâmina, 
os pórfiros possuem formas euédricas, tabulares, revestidas por 
feldspato potássico; mostram-se alterados em argila-minerais, rara
mente estando maclados. Os pórfiros de máficos são também eué
dricos, ocorrendo em cristais tabulares substituídos por biotita e 
opacos e contendo inclusões de apatita. Biotita verde acha-se pre
sente em inúmeras lamelas diminutas. A matriz mostra-se alterada, 
sendo constituída por ripas de plagioclásio, também revestidos por 
feldspato potássico, comumente formando agregados fibrorradia
dos e arborescentes (Est 1 XVI B) interconectados, pontilhados 
por opacos oxidados e diminutas !ameias de biotita verde. A apatita 
ocorre em cristais prismáticos euédricos. 

Os traquitos pórfiros são rochas castanho-escuras, avermelha
das, isótropas, com fraturas plano-paralelas espaçadas A textura é 
inequigranular, com matriz afanítica contendo numerosos fenocris
tais bem formados de feldspato potássico (até 1 crn) Em lâmina, a 
textura consiste de fenocristais de ortoclásio micropertítico imerso 
em matriz traquítica, composta de finos cristais ripiformes de felds
pato potássico, quase sempre dispostos em leque ou apresentando 
formas fibrorradiadas, indicando ser o provável resultado de devitri
ficação; como acessórios, observam-se opacos, apatita e raros mi
nerais máficos, substituídos quase que inteiramente por minúsculas 
palhetas de clorita e por limonita Limonita está í.ambém dissemina
da na matriz, tal como a clorita, e ainda nas clivagens dos fenocris
tais, o que é a causa da cor marrom-avermelhada da rocha. 

1.2 11 - Grupo São Bento 

1 2 11 1 - Generalidades 

White (1908), em seu relatório final para a "Comissão de Estudos 
das Minas de Carvão de Pedra do Brasil", foi quem usou pela primei
ra vez o termo Série São Bento para designar as rochas eruptivas da 
Serra Geral, o grés São Bento e as camadas vermelhas do Rio do 
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Rasto, correspondentes respectivamente às formações Serra Geral, 
Botucatu e Rio do Rasto. 

Washburne ( 1 930, apud Mendes & Petri, 1971). estudando a 
região oeste do Estado de São Paulo, colocou no topo da Série São 
Bento uma nova unidade denominada por ele de Arenito Caiuá 

Maack (1947) incluiu na Série São Bento a fácies Pirambóia, o 
Arenito Botucatu, que chamou de Arenito São Bento inferior, lavas 
da Serra Geral, ou trapp do Paraná, e o arenito superior ou Caiuá 

Ainda utilizando o termo Série São Bento, Almeida (1954) in
cluiu o Arenito Botucatu e soleiras e diques de diabásio como repre
sentantes da coluna clássica de White, na região do alto C!-lrso do rio 
Araguaia no centro-leste mato-grossense, e o mesmo Almeida 
(1956), estudando o planalto basáltico de toda a Bacia do Paraná, 
considerou como constituintes da Série São Bento os arenitos eóli
cos Botucatu e as lavas eruptivas da serra Geral 

Beurlen (1956) considerou, ainda usando a classificação de sé
rie. os arenitos da Formacão Botucatu e os derrames de rochas ba
sálticas da Formação Serra Geral como pertencentes ao Grupo São 
Bento para a região de Mato Grosso do Sul, em substituição à Série 
Maracaju, até então utilizada para o Complexo Gondwânico da 
área. 

Muhlmann et alii ( 1 97 4) descreveram o Grupo São Bento como 
constituído essencialmente de arenitos finos a médios e basaltos de 
idade jurocretácea, situados estratigraficamente acima das Forma
ções Pirambóia e Rosário do Sul, englobando as Formações Batuca
tu, Serra Geral e Caiuá 

Corrêa et a!ii (1976) separaram o Grupo São Bento, no Estado 
de Mato Grosso do Sul, em duas formações. A primeira, inferior, re
presentada pelos arenitos eólicos Botucatu, e superiormente os der
rames basálticos com arenito eólico intertrapeano da Formação Ser
ra Geral 

Atualmente o Grupo São Bento é aceito pela maioria dos autores 
como constituindo-se do pacote formado pelos arenitos eólicos da 
Formacão Botucatu, na base, e basaltos da Formacão Serra Geral 
com le.ntes de arenitos intertrapeanos na porção su'perior 

1 2. 11 . 2 - Formação Batuca tu 

1 2.11.2 1 - Generalidades 

Campos (1889, apudMúhlmann etalii, 1974) foi quem utilizou pe
la primeira vez na literatura geológica da Bacia do Paraná o nome 
Botucatu, utilizando-se para definir o Grés de Botucatu arenitos 
aflorantes na serra de Botucatu, no Estado de São Paulo, cuja seção 
tipo foi descrita ao longo da ferrovia que liga as cidades de Conchas 
e Botucatu. Nesta primeira descrição feita por Campos os arenitos 
inferiores da Formação Pirambóia e os arenitos intertrapeanos per
tencentes a Formação Serra Geral foram considerados como Botu
catu. 

Descrevendo como um grés muito maciço, vermelho, algumas 
vezes conglomerático, muitas vezes cozido e vitrificado pelo conta
to com os grandes lençóis de diabásio, White ( 1908) chamou de 
grés de São Bento os arenitos da Formação Botucatu. 

Beurlen ( 1956) considerou a falta de um termo inferior para o 
Arenito Botucatu em seu trabalho na região de Mato Grosso do Sul, 
bem como do Arenito Pirambóia, que é bastante espesso em São 
Paulo e norte do Paraná e também no Rio Grande do Sul, onde tem 
como co1 respondente o Rosário do Sul O Arenito Botucatu estaria 
representado na Série São Bento, na região, por pequenas intercala
ções entre os diversos lençóis basálticos 

Biga relia & Sala muni ( 1959), estudando os estratos cruzados da 
formação, concluíram ser as direções predominantes dos ventos 
que depositaram os arenitos N e NNE em Minas Gerais e São Paulo, 
tomando, no Paraná, direções SO e O 

Segundo Loczy (1966) o Arenito Botucatu cobre a maior parte 
da Bacia do Paraná, o Paraguai Oriental e o nordeste da Argentina, 
perfazendo uma área de mais de 1 300 000 km2, e constitui uma 
das maiores deposicões áridas do mundo 

Gonçalves & Schneider (1970) consideraram a formação na re
gião centro-leste de Mato Grosso como sendo, talvez, a mais difícil 
de ser caracterizada. Devido à friabilidade de suas rochas, 
decompõe-se formando espesso solo arenoso que mascara o conta
to com as formações subjacentes, não aparecendo sob forma de 
quebra do relevo 



Na Folha SF.21 os arenitos mostram-se de modo geral bastante 
alterados, com bem poucos afloramentos mostrando as caracterís
ticas dos mesmos. 

1.2.11 2.2 - Distribuição na área e espessura 

Com uma superfície aflorante de aproximadamente 5.000 km 2 , a 
Formação Botucatu se apresenta na Folha Campo Grande como 
uma faixa com :'300 km de extensão e largura média de 1 7 km. En
tre as cidades de Bela Vista e AntOnio João, tem direção norte até 
Jardim, onde inflete para NE adentrando na Folha SE.21 Corumbá, 
já com largura aflorante de 40 km. 

Nos poços perfurados pela PETROBRÁS, a maior espessura en
contrada para a formação foi de 505 m no poço 2-SD-1-MT (São 
Domingos), segundo Northfleet, Medeiros e Mühlmann (1969). 

Na área mapeada, Corrêa et a/li' ( 1976) constataram, próximo à· 
cidade de Bela Vista, espessuras num valor máximo de 60 m e esti
maram um aumento da possança destes estratos para norte 

O alto Qrau de alteracão dos arenitos da Formacão Botucatu en
contrado ;a área e a própria escala de trabalho não. permitiram a ob
tenção de dados mais precisos a respeito dos mesmos Pelos aca
mamentos horizontais e suborizontais observados, pelas cotas em 
que foram encontrados estes arenitos e ainda por dados obtidos em 
trabalhos anteriores calcula-se a espessura para a formação em tor
no de 120m. 

1 . 2. 11 2 3 - Posição estratigráfica 

Na área mapeada, a Formação Botucatu assenta-se em discordân
cia erosiva sobre a Formação Aquidauana, sendo recoberta pelos 
basaltos da Formacão Serra Geral. O contato inferior com os sedi
mentos da Formaç.ão Aquidauana, embora de difícil observação no 
campo devido à similaridade litológica em algumas áreas e ao grau 
de alteração das rochas, não apresenta qualquer dúvida quanto ao 
caráter discordante erosivo, devido ao longo período em que os se
dimentos permocarboníferos ficaram expostos ao processo erosivo. 
Já o contato superior com os derrames basálticos apresenta contro
vérsias quanto ao seu caráter ser discordante erosivo ou concordan
te interdigitado 

Determinações geocronológicas efetuadas nos basaltos colo
cam a Formação Serra Geral entre o Jurássico Superior e o Cretáceo 
Inferior (Cordani & Vandoros, 1967), e a contemporaneidade dos 
arenitos com a ptividade vulcânica é aceita sem ressalvas 

A idade triássica para a formação é fundamentada na fauna rep
tiliana encontrada na Formação Santa Maria no Rio Grande do Sul 
No entanto Goncalves & Schneider ( 1970) comentaram ser o Botu
catu discordant~ com as litologias denominadas Santa Maria, es
tando estas relacionadas com o Grupo Rio do Rasto. 

Idade jurocretácea para a Formação Botucatu é aceita unanime
mente na literatura geológica. 

Mühlmann et alii (1974) citaram o conceito de Blackwelder que 
considera discordância o contato entre dois corpos de origens dife
rentes, ou seja, sedimentos-ígnea. 

Soares (1975) comentou as dificuldades no contato basal da 
Formação Serra Geral em diversas partes da Bacia do Paraná, consi
derando difícil uma definição segura para toda a bacia Propôs uma 
divisão estratigráfica para o Mesozóico em que considerou o conta
to Botucatu-Serra Geral como interdigitado. Citou a deposição de 
65 m de areia eólica após o início da atividade vulcânica, conside
rando este fato suficientemente demonstrativo de que a deposição 
eólica persistia à época do vulcanismo 

Evidências de campo, principalmente no trecho Bela 
Vista-AntOnio João, mostram discordância erosiva e interdigita
mento, este pelas evidentes lentes intertrapes encontradas na serra 
de Maracaju próximo a AntOnio João. 

1 2 11 2.4 - Litologias 

Os arenitos da Formação Botucatu na Folha SF.21 Campo Grande, 
embora não se apresentem em bons afloramentos, mostram-se ao 
longo de toda a faixa mapeada com algumas exposições bem carac
terísticas, principalmente nas calhas dos rios que cortam a região 
Dentre estas, as melhores exposições estão nas margens do rio 
Aquidauana, ao norte de Terenos e rio Nioaque, próximo à cidade 

homônima. Os arenitos mostram estratificações cruzadas de médio 
a grande porte, bem caracterizadas; granul~ção média a fina, com 
boa seleção e arredondamento e marcante característica eólica na 
superfície fosca dos grãos No geral, os arenitos mostram-se como 
extensos chapadões arenosos, totalmente desagregados formando 
solos arena-argilosos sem os caracteres da rocha original 

Num estudo geomorfológico efetuado em extensa área de Goiás 
e Mato Grosso, Almeida ( 1 948b) descreve o Arenito Botucatu co
mo um sedimento bastante homogêneo, equigranular, de composi
ção química bastante simples e uniforme Na região do alto Ara
guaia cita a acentuada tendência para se desfazer em extensos 
areais, cobrindo formas de relevo precocemente maturas e suaviza
das. 

Beurlen (1956) caracterizou o Arenito Botucatu no Estado de 
Mato Grosso do Sul como sendo constituído quase que exclusiva
mente de grãos de quartzo de granulação média, bem rolados e ar
redondados, com superfície lisa ou mesmo polida Grãos de feldspa
to são muito raros e na maioria das vezes faltam completamente 
Predominam cores claras, rosadas ou amareladas, às vezes verme
lha pela alteração da lava basáltica 

Para a geologia do centro-leste de Mato Grosso, Gonçalves & 
Schneider ( 1970) consideraram a Formação Botucatu constituída 
em sua quase totalidade por arenitos eólicos típicos e, na porção su
deste da região, por arenitos com características de deposição su
baquosa, que entretanto foram mapeados numa única unidade 

Na revisão estratigráfica da Bacia do Paraná, Schneider et a/ii 
(1974) descreveram os arenitos Botucatu constituindo-se de areni
tos avermelhados, finos a médios, normalmente bimodais, friáveis, 
grãos foscos e geralmente bem arredondados Estratificação cruza
da tangencial em grandes cunhas, na parte basal; estratificação 
plano-paralela e cruzada acanalada são as estruturas sedimentares 
mais comuns 

Ribeiro Filho et alii (1975) descreveram a Formação Botucatu 
como sendo constituída, essencialmente, de arenitos vermelhos, 
friáveis, pouco argilosos (caoliníticos), feldspáticos, geralmente 
médios a finos, grãos bem arredondados a subarredondados, esferi
cidade boa, seleção má no conjunto, sendo boa ao longo das abun
dantes e extensas lâminas que seguem os planos de estratificações 
cruzadas eólicas. 

1 2.11.2 5 - Ambiente de sedimentação 

Parece não haver divergências quanto à deposição eólica em am
biente desértico para a Formação Botucatu Em áreas com a coluna 
geológica do Botucatu mais completa, foram observados sedimen
tos de ambiente deposicional fluviolacustre em sua porção basal, o 
que não ocorre na faixa de afloramentos desta formação na Folha 
SF.21 CampoGrande 

Almeida ( 1 9 54) admitiu o Arenito Botucatu como produto de 
grandes ergs de um ambiente desértico, onde as dunas eram movi
das por ventos que sopravam do norte, direção esta que o autor de
terminou estatisticamente em 1952 

Schneider et alii ( 1 97 4) consideraram as características litológi
cas e sedimentares da formação como indicadoras de deposição eó
lica em ambiente desértico com contribuição, na parte basal, de se
dimentação fluvial 

O!ivatti & Ribeiro Filho ( 1976), em trabalhos na região centro
oeste de Mato Grosso, chegaram à conclusão que todos os arenitos 
com características eólicas, até então descritos, pertencem a uma 
época bem marcada, quando na região imperava um clima desérti
co. 

A deposição eólica em ambiente desértico é aceita para a área 
da Folha SF 21 Campo Grande, embora poucos afloramentos repre
sentativos tenham sido observados Quanto à porção basal que al
guns autores admitem contribuição fluvial, não foi encontrada na 
área 

1.2 11 3 - Formação Serra Geral 

1.2 11 3.1 - Generalidades 

Os derrames de rochas basálticas da Formação Serra Geral formam 
a unidade superior do Grupo São Bento Inúmeros estudos, tanto 
sobre a origem como a composição química, número de derrames e 
outros. foram feitos 
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White (1908) utilizou pela primeira vez o termo Serra Geral em 
seu "Relatório Final da Comissão de Estudos das Minas de Carvão 
de Pedra do Brasil", observando as exposições que ocorrem ao lon
go da estrada Lauro Muller-São Joaquim no Estado de Santa Cata
rina. Correlacionou o que ele chamou de eruptivas da Serra Geral 
com os derrames de basaltos e diabásio doleríticos conhecidos na 
África do Sul e Índia, considerando-os contemporâneos 

Leinz ( 1949) fez um estudo bastante interessante desses basal
tos, comentando sobre a superfície e espessuras, número de derra
mes, petrologia, tectônica e intrusivas associadas. 

Almeida (1956) citou a existência de milhares de diques asso
ciados ao vulcanismo basáltico Serra Geral com espessura variando 
de decímetros até mais de ·1 00 m São geralmente subverticais, po
dendo, os maiores, apresentar extensões conhecidas superiores a 
30 km São abundantes no sul de São Paulo, no Paraná e em Santa 
Catarina, porém muito raros na maior parte do Estado de São Paulo, 
Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul 

Também Beurlen (1956) comentou a falta completa de diques e 
sills de diabásio fora do próprio derrame basáltico e citou a existên
cia de um grande hiato entre a Série Aquidauana e a Série São Bento 
e a não deposição do Arenito Botucatu na área Considerou a serra 
de Maracaju como o elemento morfológico mais típico e importante 
na região de Mato Grosso do Sul, formada pela escarpa basáltica 
Definiu-a como uma escarpa de formação não tectônica, modelada 
exclusivamente pela erosão regressiva. 

Extensas áreas com cobertura de solos basálticos totalmente al
terados foram observadas em toda porção recoberta pela Formação 
Serra Geral a leste da escarpa formada pela serra de Maracaju Es
tas áreas mostram relevos bastante peneplanizados, apresentando 
variações altimétricas de apenas 5 a 1 O m em pontos algumas ve
zes distantes mais de 1 00 km 

1 . 2 11 3 2 - Distribuição na área e espessura 

Na Folha SF 21 Campo Grande, aproximadamente 40 000 km2 
formam a superfície recoberta pelos derrames basálticos da Forma
ção Serra Geral 

Em seu trabalho sobre os derrames basálticos no Sul do Brasil, 
Leinz ( 1949) citou áreas de ocorrências das efusivas tanto no Brasil 
como nos países adjacentes, como também teceu comentários so
bre sua similaridade com os derrames do sul da África e oeste da Ín
dia. 

Minioli, Ponçano e Oliveira ( 1971) propuseram um vulcanismo 
basáltico afetando área mais extensa que a dos limites atuais da Ba
cia do Paraná Em dados obtidos por análises geocronológicas com 
amostras além dos limites determinados pela área dos derrames, 
sugeriram que os eventos vulcânicos ocorridos no Cretáceo Inferior 
tivessem tido escala continental e afetado pelo menos toda a parte 
oriental da Plataforma Brasileira Neste mesmo trabalho aventaram 
a possibilidade da existência de dois ciclos efusivos com diferença 
da ordem de 20 MA 

Quanto à espessura do pacote basáltico, Leinz ( 1 949) não pos
suía dados de sondagem para avaliação mais precisa da espessura 
do derrame, porém, em seus estudos, observou terem ocorrido vá
rias corridas de lavas, chegando a mostrar 1 3 derrames sucessivos 
num perfil medido entre Três Forquilhas e Tainhas, a nordeste do 
Rio Grande do Sul, com espessuras de 50 a 130 m cada derrame, 
tendo a espessura total 1 000 m. 

Observações feitas por Beurlen (1956) em Mato Grosso do Sul 
mostraram maior espessura para os basaltos no sul da área, na re
gião das cabeceiras dos rios Apa, Miranda e Nioaque, a leste dos 
municípios de Bela Vista e Nioaque e no municíp;o de Maracaju, on
de chega a 250 m Para norte, em direção a Sidrolândia e Campo 
Grande, a espessura diminui moderadamente para mais ou menos 
200 m e chega a menos de 50 m ao sul da cidade de Camapuã, já 
na Folha SE 21 Corumbá O autor também fez referência à ocorrên
cia, na zona entre a Cabeceira do Apa e Campo Grande, de pelo me
nos 5 lençóis separados, correspondentes a 5 fa'ses de efusão de la-
v a. 

Nos poços executados pela PETROBRÁS na região (Northfleet; 
Medeiros; Muhlmann, 1969), foram obtidos valores, em espessu
ras, de 360 m no poço 2-D0-1-MT (Dourados-MS) e 145 m no po
ço 2-CG-1-MT (Campo Grande-MS) 
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Por diferenças de cotas medidas nos caminhamentos efetuados 
ao longo de estradas que cortam a Formação Serra Geral, foram ob
tidas para a área espessuras do pacote dos derrames basálticos 
com valor máximo de 320 m, no sul, próximo a Antônio João 

1 2 11 3 3 - Posição estratigráfica 

As rochas efusivas da Formacão Serra Geral na área estão assenta
das sobre os arenitos eólicos da Formacão Botucatu e cap.eadas pe
los arenitos continentais fluviais e lacu.stres da Formação Bauru O 
contato superior com a Formação Bauru na área, ou outras forma
cães no restante da Bacia do Paraná, do tipo discordante erosivo, é 
~ceito unanimemente Quanto ao contato inferior com a Formação 
Botucatu, alguns autores aceitam-no como discordante erosivo, ou
tros, pela contemporaneidade das duas formações, como um con
tato concordante e interdigitado Em observações de campo, me
lhor caracterizadas no sul da área, entre as cidades de Bela Vista e 
Antônio João, os dois tipos de relação puderam ser observados (Fig 
1 65) 

Os intertrapes arenosos comprovam a simultaneidade das depo
sicões dos arenitos, em épocas de possíveis interrupcões das ativi
dádes ígneas Após estas interrupções, os arenitos s~riam recober
tos por novos derrames 

Quanto à interpretação de um contato do tipo discordante erosi
vo, a superfície bastante irregular de deposição das lavas basálticas 
no trecho Bela Vista- Antônio João mostra, por medidas de altitu
des obtidas na área, um relevo irregular, onde se tem contato entre 
arenitos e basaltos em cotas variando, ora para mais, ora para me
nos, em torno de 40 m, num perfil de poucos quilômetros 

Estudando a geologia pós-algonquiana do Estado de Mato Gros
so do Sul, Beurlen ( 1 956) considerou ausente, do Grupo São Bento, 
o Arenito Botucatu e colocou os basaltos em contato com os areni
tos superiores do que ele chamou de Série Aquidauana. Todo o Are
nito Botucatu, da zona em apreço, estaria restrito a pequenas inter
calações entre os diversos lençóis basálticos 

Minioli, Poncano e Oliveira ( 1971 L estudando a extensão do 
vulcanismo oc~rrido além dos limites determinados pela área de 
derrames basálticos da Bacia do Paraná, observaram perto de uma 
centena de determinacões de idade e concluíram terem as manifes
tações vulcânicas atingido seu ponto culminante entre 11 5 a 
130 MA 

Schneider et alii (1974) consideraram o contato inferior com a 
Formacão Botucatu discordante litológico, usando o conceito de 
discordância para designar o contato entre dois corpos de origens 
diferentes, e o superior com a Formação Bauru discordante erosivo 
Situaram a Formacão Serra Geral no Cretáceo Inferior (120-
1 30 MAL através de dados radiométricos 

Três análises geocronológicas para os basaltos da Formação 
Serra Geral na Folha SF 21 Campo Grande foram apresentadas por 
Melfi ( 1967) e forneceram resultadÓs próximos a 1 20 MA (Tab 
1.XVIII) Comte & Hasui (1971) indicaram uma idade K/Ar, obtida 
em amostra de basalto coletada na região de Cerro Corá, no Para
guai, com 1 40 MA aproximadamente Estas idades encaixam-se 
perfeitamente no esquema da reativação mesozóica wealdeniana 
(Almeida, 1967) que afetou toda a plataforma sul-americana 

1 2 11 3 4 - Litologias 

A Formação Serra Geral, na área, apresenta suas melhores exposi
cões nas frentes de cuestas da serra de Maracaju, que se estendem 
desde sudoeste da Folha SF 21 Campo Grande, nas cabeceiras do 
rio Apa, onde o desnível chega a 300 m, e, tomando rumo aproxi
mado NNE, adentram a Folha SE 21 Corumbá ao norte, sendo que 
nesta porcão setentrional tais cuestas se mostram suavizadas com 
desníveis 'em torno de 1 00 m É interessante notar que estas que
bras no relevo mostram-se recuadas em relação ao contato entre as 
Formacões Serra Geral e Botucatu, detalhe melhor ressaltado a oes
te de Campo Grande, onde na imagem de radar sobressai com dire
cão aproximada NE-SO 
. Sem marcantes variacões litológicas, quando frescos, os basal
tos mostram-se geralme~te com aspecto maciço, afaníticos ou fi
namente faneríticos, cores predominantes cinza-escuro a preto .e 
esporadicamente com amígdalas preenchidas por quartzo ou calei
ta Nos afloramentos observados, os basaltos estão frequentemen-
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Fig 1 65 _ Perfil geológico esquemático Bela Vista-Antônio João Contato discordante erosivo entre a Formação Bauru e a Formação Serra Geral e entre esta e a Formação Botucatu, 
também do tipo discordante erosivo 

TABELA 1 XVIII 
Dados anaHticos K/Ar - Eruptivas da Formação Serra Geral 

* N ° campo 

38 00-1-MT 
38 00-1-MT-A 
39 00-3-MT 

Referência: 4- Mel!i (1967) 
* Plotados na Fig 1 2 

Folha Litologia N "lab 

SF21-X-O Basalto 0369 
SF21-X-O Basalto 0495 
SF 21-X-0 Diabásio 0388 

te semi-alterados, apresentando coloração amarelo-esverdeada e 
esfoliação esferoidal, formando matacões comumente arredonda
dos 

Almeida ( 1946a) comentou as intercalações de arenitos nos 
derrames basálticos como sendo constituídas por camadas com 
poucos metros de espessura e grande persistência horizontal Os 
arenitos interbasálticos no Mato Grosso do Sul apresentar-se-iam 
sempre com espessura bem reduzida, em geral não superior a 1 O m 
e frequentemente com 1 ou 2 m somente. Neste mesmo trabalho, 
Almeida cita a freqüência, na descida da serra de Maracaju, de qua
tro grupos de derrames, separados por delgadas camadas de areni
to, e a grande escassez de diques e sil/s aflorando entre os sedimen
tos mais antigos 

Leinz ( 1949) já havia comentado as possíveis variações minera
lógicas, texturais e químicas das rochas, mais especificamente a di
ferença de alguns basaltos encontrados no Rio Grande do Sul, pos
suindo composição química mais ácida e alcalina, semelhante à que 
Guimarães ( 1 933) descreveu como leidleito Estes termos mais áci
dos fariam parte dos últimos derrames e deveriam ocupar, no míni
mo, várias dezenas de metros de espessura. 

Ainda Almeida (1956) subdividiu grosseiramente os derrames 
em parte basal, de rocha maciça, de textura afanítica fina, com jun
tas horizontais; mediana, de textura mais grosseira, com importan
tes juntas colunares, e superior, ressurgindo as juntas horizontais, 
sendo a rocha muito vesiculada ou amigdalóide. 

Szubert, Grazia e Shintaku ( 1979) citaram o conhecimento de 
pelo menos quatro faixas axiais de rochas ácidas (riodacíticas): 
uma, de grande extensão, na porção meridional do planalto basálti
co do Rio Grande do Sul; outra, bem menor, na parte oeste de Santa 
Catarina, entre os municípios de Xanxerê e Ponte Serrada; uma ter
ceira, na porção central do Paraná, na serra de Guarapuava, e a 
quarta a SO de São Paulo, entre os municípios de Durinhos e Pirnju. 

Nas áreas mapeadas da Formação Serra Geral no Estado de Ma
to Grosso do Sul, não foram observadas tais variações petrográfi
cas, tendo sido descritas tão-somente rochas básicas Lentes de 
arenitos descontínuas e não muito espessas são frequentes na por
ção meridional da Folha, como intertrapes de fácies arenosa na For-
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mação Serra Geral, com boas exposições na escarpa a oeste da ci
dade de Antônio João 

1.2 11 3.5 - Origem 

Almeida ( 1 946a) descreveu o ambiente gerador da Formação Serra 
Geral com seus intertrapes arenosos, como um ambiente desértico, 
coberto de dunas de areia fina, vermelha, em área muito grande e 
sujeita, periodicamente, a inundações extensas de lava basáltica 
extremamente fluida, produzida por injeções abissais a partir do 
substrato basáltico, através de fissuras abertas na crosta, sendo 
mais abundantes a oriente que a ocidente da bacia sedimentar Em 
épocas em que diminuía a atividade vulcânica ou cessava tempora
riamente, os ventos formavam novas dunas, que eram recobertas 
com a reativação dos basaltos. Sugeriu também a localização dos 
principais centros vulcânicos na borda oriental da Bacia do Paraná, 
devido à menor espessura dos basaltos em Mato Grosso e à escas
sez de diques e sills cortando as formações antigas. 

Em outro trabalho, Almeida ( 1956) descreveu a gênese da For
macão Serra Geral como um vulcanismo basáltico que se processou 
sob'retudo através de imensas geoclases de traçado sub-retilíneo 
que no sul de São Paulo, no Paraná e em Santa Catarina têm dire
cões vizinhas de N45°0. 
· As grandes efusões basálticas, segundo Beurlen (1956), seriam 
mais ou menos contemporâneas em toda a Bacia do Paraná Teriam 
ocorrido por um tectonismo de distensão que produziu grandes fen
das abertas, possibilitando assim a efusão de lava. Considerou tam
bém a existência de muitas fendas de extravasamento de lava e 
mais de um centro principal de efusões. Próximo a estas grandes 
fendas de extravasamento, os perfis seriam mais completos e con
siderou o perfil do Rio Grande do Sul-Santa Catarina correspon
dente à fenda principal de extravasamento da linha 
Torres-Posadas. 

Mi.Jhlmann et alii ( 1 9 7 4) consideraram a Formação Serra Geral 
como resultado de intenso magmatismo de fissura, iniciado quando 
ainda perduravam as condições desérticas da Formação Botucatu 

Szubert, Grazia e Shintaku (1979) propuseram um esquema in
terpretativo para a evolução geológica das rochas vulcânicas mesa-
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zóicas da Bacia do Paraná, baseado em estudos petrográficos que 
demonstraram um acentuado contraste composicional entre os der
rames riodacíticos superiores e os termos basálticos dominantes da 
base deste pacote ígneo. Consideraram os basaltos corresponden
tes a um estágio inicial fissura I, os termos intermediários (islanditos) 
a um estágio de vulcanismo de escudo e as lavas ricas em sflica a 
um estágio dõmico (cumu/o-volcano) final 

1.2.12 - Formação Bauru 

1.2.12.1 - Generalidades 

Extensas planícies arenosas caracterizam a Formacão Bauru na Fo
lha SF.21 Campo Grande. Trabalhos mais detalhados sobre os are
nitos foram feitos principalmente no Estado de São Paulo, tanto pe
la maior área aflorante naquele estado quanto pelas melhores expo
sições que lá se apresentam 

O termo Bauru foi empregado inicialmente por Gonzaga de Cam
pos (1905, apud Almeida, 1946a), que descreveu com o nome de 
grés de Bauru os sedimentos a reno-calcários do planalto do rio Para
ná, em São Paulo. 

Três anos após, Lisboa (1909), em trabalhos na região de Mato 
Grosso, referiu ao grés de Bauru os depósitos de Serrinha, próximo 
às cidades de Água Clara e Três Lagoas, mas considerou todos os 
sedimentos arenosos não calcários que originaram os grandes 
areais do planalto de Mato Grosso do Sul como pertencentes ao 
Arenito Botucatu 

Almeida (1946a) referiu-se ao Arenito Bauru como depósitos 
pertencentes ao Cretáceo e que, por sua desagregação, formam ex
tensos areões ou morrotes de cascalho tão freqüentes no divisor 
Paraná-Paraguai. 

Beurlen ( 1956) observou, em estudos feitos em Mato Grosso do 
Sul, uma capa profundamente decomposta, com o Arenito Bauru 
transformado em areia clara, até mesmo branca. Em nenhuma loca
lidade pôde ver afloramentos bem preservados, nem mesmo litolo
gia ou seqüência de camadas. É provável que este pronunciado grau 
de decomposição tenha contribuído para uma difícil solução quanto 
à classificação e comparação dos arenitos, que nesse trabalho fo
ram caracterizados como Formação Bauru. 

Segundo Soares et alii ( 1980), para a divisão estratigráfica so
bre o Bauru, diversos trabalhos escritos "consideraram-no Série 
(Freitas, 1955), Grupo (Almeida e Barbosa, 1953; Barbosa et alii, 
1967) ou Formação (Washburne, 1930; Arid, 1967; Suguio, 
1973; Mezzalira, 1974; e outros)". Nesse mesmo trabalho, Soares 
et alii (1980) propuseram que a Formação Bauru passasse à cate
goria de Grupo constituído de quatro formações, que definiram e ca
racterizaram como Formação Caiuá (inferior), Formação Santo 
Anastácio, Formação Adamantina e Formação Marflia (superior). 

Como esta divisão só se mostra bem caracterizada ou estudada 
de maneira restrita ao Estado de São Paulo, noroeste do Paraná e 
extremo sudeste de Mato Grosso do Sul, estando o restante da área 
coberto pela Bauru, sem uma correlação com a área estudada por 
Soares et alii ( 1980), optou-se pelo agrupamento num único paco
te, com a denominação de Formação Bauru. 

1.2.12.2 - Distribuição na área e espessura 

A Formação Bauru distribui-se de modo irregular na Folha SF.21 
Campo Grande, cobrindo uma superfície com aproximadamente 
30 000 km2. Aflorando em todo o extremo leste da Folha e de mo
do mais·acentuado no canto SE, cobrindo 90% da Folha SF.21-Z-D, 
adentra a Folha SF 22 Paranapanema. Uma pequena mancha entre 
sul de Maracaju, Cabeceira do Apa e Ponta Porã, limites com o Para
guai, completa a área de exposição da formação 

Em seu trabalho sobre os depósitos mesozóicos do planalto de 
Maracaju, Almeida (1946a) comentou a dificuldade de se diferen
ciar a região cretácea da eruptiva, devido ao solo espesso que esta 
produz, oferecendo maior ou menor mistura com areia proveniente 
dos sedimentos cretáceos. Devido à deposição das areias quando 
da erosão dos basaltos, o solo originado teria certa porcentagem de 
argila e magnetita. 

Esta dificuldade de separar no campo algumas áreas de contato 
entre os solos de alteração dos basaltos da Formação Serra Geral e 
dos arenitos argilosos da Formação Bauru permaneceu quando da 
utilização das imagens de radar. A remobilização destes solos, tan-
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to pela erosão como pelo cultivo agrícola, homogeneizou grandes 
faixas de transição entre as duas formações, sendo os contatos 
geológicos inferidos em função dos contornos morfológicos obtidos 
pelas imagens radargramétricas, com adicionais dados de campo. 

A maior espessura perfurada na Formação Bauru (Mühlmann et 
alii, 1974) foi de 222 m, obtida pelo Instituto Geográfico e Geológi
co do Estado de São Paulo na localidade de Pirapozinho, e em super
fície foi medida espessura parcial de 227 m, nas proximidades de 
Poxoréo (MT). 

Almeida ( 1946a) citou os sedimentos cretáceos da serra de Ma
racaju como constituídos por um pacote com 250m de espessura 
de arenito, argilas e conglomerados. 

O nível de trabalho realizado pela equipe técnica do Projeto RA
DAMBRASIL permitiu o levantamento da espessura desses sedi
mentos, baseados principalmente em diferenças de cotas obtidas 
no campo. Devido ao alto grau de desagregação em que se encon
tram na região de Mato Grosso do Sul, avaliou-se em torno de 
1 20 m a espessura máxima dos sedimentos cretáceos. 

1.2 12.3 - Posição estratigráfica 

Almeida (1946a) considerou os arenitos que cobrem o planalto de 
Maracaju, de sedimentação análoga à de certas áreas cretáceas de 
São Paulo e Minas Gerais, baseado nas lentes de conglomerados 
comuns à Formação Bauru. Citou também a riqueza em fósseis que 
ocorrem no Arenito Bauru em São Paulo, Triângulo Mineiro, sudeste 
e centro de Mato Grosso, onde ocorreriam répteis, principalmente 
dinossauros, cuja idade cretácea superior, senoniana, foi admitida 

Segundo Gonçalves & Schneider (1970), no Estado de São Pau
lo, onde a formação está bem desenvolvida, foram encontrados rép
teis fósseis, principalmente do gênero Titanosaurus, que Huene atri
buiu idade cretácea superior. Os mesmos autores consideraram dis
cordante o contato sobre as formações subjacentes e marcado por 
espesso conglomerado basal, depositado numa superfície de erosão 
imatura. 

As observações de campo na Folha SF.21 Campo Grande não 
mostraram relações de contato nítidas devido ao grau de desagre
gação dos arenitos da Formação Bauru que comumente estão mis
turados com basaltos alterados da Formação Serra Geral inferior 

Quanto à ocorrência de fósseis, não foram observadas e nem 
mesmo se têm notícias de descobertas fossilíferas na área mapea
da. 

1.2.12.4 - Litologias 

A Formação Bauru, embora apresente grande diversidade litológica, 
mostra-se homogênea em seus diversos níveis. 

Almeida (1946a) descreveu os sedimentos cretáceos da serra 
de Maracaju como constituídos de arenitos, argilas e conglomera
dos, apresentando-se quase horizontais, com mergulho homoclinal 
para oriente. Os arenitos têm granulação fina a média e mostram-se 
com cores pálidas: avermelhada (mais freqüente); amarelada, cre
me ou mesmo branca Os conglomerados formam lentes, muitas 
das quais com várias centenas de metros de comprimento, podendo 
ter pouco mais de uma dezena de metros de espessura Mostram 
seixos com perfeito arredondamento e uniformidade mineralógica 
Ocorrem sempre arenitos idênticos aos que constituem os areões 
do planalto de Maracaju, tanto acima como abaixo das lentes de 
conglomerado As argilas foram observadas em pontos restritos, 
sem estratificação nítida, em cores que parecem secundárias 

Gonçalves & Schneider (1970), em área mais ao norte da Folha 
SF.21 Campo Grande, conseguiram separar a formação em dois 
membros mapeáveis. O membro inferior é formado por conglomera
dos espessos e grosseiros constituídos principalmente de seixos ar
redondados de basalto muito alterado e matriz areno-argilosa ver
melha e por arenito róseo, médio, calcífero com intercalações de 
calcário arenoso e calcário branco cristalino O membro superior é 
formado por arenito róseo, médio, mal classificado, estratificado 
plano-paralelamente, com nfveis ou lentes de conglomerado, 
apresentando-se geralmente muito silicificado Observaram grande 
variação litológica de uma região para outra, devido a mudança de 
área-fonte e tectonismo local contemporâneo da sedimentação 

Mühlmann et alii ( 1974) caracterizaram a Formação Bauru para 
toda a Bacia do Paraná como conglomerados de seixos arredonda-



dos de basalto, rochas sedimentares (principalmente argilitos) e me
tamórficas e matriz arena-argilosa.' Os arenitos são róseos e aver
melhados, médios, grãos arredondados, calcfferos, intercalando ho
rizontes conglomeráticos. Os argilitos e siltitos vermelhos são maci
ços, com grãos de areia disseminados irregularmente, e os calcários 
apresentam-se com coloração branca, cristalinos e englobando 
fragmentos de arenitos e argilitos. Também descreveram estratifi
cação cruzada de pequeno e médio porte, estratificação plano
paralela e estruturas de corte e preenchimento como principais es
truturas sedimentares. De maneira geral, os conglomerados predo
minariam na parte basal, calcários, argilitos e arenitos calcíferos na 
porção inferior da formação e arenitos com leitos conglomeráticos 
na parte superior. 

Coimbra (1976) fez um estudo dos arenitos da Formação Bauru 
no Estado de São Paulo e Triângulo Mineiro, procurando caracteri
zar as áreas-fonte destes arenitos, e subdividiu-os em três fácies. A 
fácies A (inferior) provindo fundamentalmente da erosão de rochas 
básicas da Formação Serra Geral, com contribuição secundária de 
rochas metamórficas (xistos). As fácies B (intermediária) e C (supe
rior) provindo de fontes diversificadas, com contribuição de rochas 
metamórficas, retrabalhamento de sedimentos paleomesozóicos da 
Bacia do Paraná e rochas básicas da Formação Serra Geral. 

Pelas próprias características dos sedimentos da Formação Bau
ru, mostrando-se como extensos areais peneplanizados, com lentes 
conglomeráticas, com espessuras variando de alguns centímetros 
até 2 a 3 m e grau de alteração elevado, não foi tentada qualquer 
separação mais sistemática na área mapeada. Os arenitos se mos
tram predominantemente finos, quartzosos, com matriz argilosa, 
seleção regular, grãos subarredondados e as lentes conglomeráti
cas com seixos de até 3 a 5 em, arredondados, predominantemen
te quartzíticos. 

1.2.12.5 - Ambiente de sedimentação 

A área mapeada não mostrou afloramentos da Formação Bauru com 
feições ou estruturas sedimentares que permitissem uma avaliação 
de seu ambiente de sedimentação. Apenas lentes de conglomera
dos grosseiros, bastante freqüentes no trecho de Antônio João a 
Ponta Porã, quebram a monotonia causada pelos extensos areais 
que caracterizam a formação na área, sem contudo dar indicações 
de seu ambiente deposicional 

Almeida (1946a) classificou a Formação Bauru, com base em 
caracteres litológicos dos depósitos cretáceos, como uma sedimen
tação continental, em parte subaérea, onde afloram rochas mais an
tigas, com contribuição, em menor escala, de deposição lacustre. 
Indicam ainda clima tropical, com caráter semi-árido mais ou menos 
acentuado, em que não faltavam ações eólicas. Também admitiu 
que no ambiente de sedimentação da Série Bauru existiram condi
ções climáticas e topográficas que permitiram o desenvolvimento 
local de dunas arenosas, mas sem que tenha havido propriamente 
um regime desértico, tipo do indicado pelo arenito de Botucatu. 

Para a região centro-leste de Mato Grosso, Gonçalves & Schnei
der ( 1970) consideraram os sedimentos da Formaçao Bauru resul
tantes da deposição continental fluvial e lacustre (planícies de inun
dação, canais e deltas fluviais). 

Mühlmann et alii ( 1 97 4) analisaram as características litológicas 
e sedimentares aliadas ao conteúdo fossilífero, concluindo por um 
ambiente de origem continental para a deposição da Formação Bau
ru, comentando ainda ser o ambiente fluvial e lacustrino admitido 
pela maioria dos autores 

Dividindo a Formação Bauru em dois pacotes, Soares (1975) 
considerou o inferior com características de depósitos fluviais de 
rios meandrantes e o superior lembrando sedimentos fluviais de rios 
anastomosados, faltando apenas os depósitos de inundação. 

Coimbra ( 1976) descreveu um clima úmido alternado com fases 
secas no início da sedimentação e para o topo as fases secas setor
naram mais freqüentes e mais rigorosas. 

1 2.13 - Depósitos Detríticos 

De\' Arco et alii (1982) englobaram sob esta denominacão os sedi
mentos colúvio-aluviais, as eluviões e as lateritas ferru.ginosas, si
tuados nas encostas das zonas topograficamente mais elevadas. 
Para os referidos autores, estas acumulações constituem depósitos 

quaternários antigos, formados sob condições climáticas distintas 
das atuais, estando sua origem ligada, provavelmente, à abertura 
da Depressão do Rio Paraguai e à elaboração do Pediplano Pliopleis
tocênico, ocasião em que imperava na região um clima semi-árido 
sujeito a chuvas torrenciais. 

Na área, estão representados principalmente por sedimentos 
colúvio-aluviais, estando sua única ocorrência situada na parte 
norte-nordeste da Folha, nas encostas da serra de Maracaju, abran
gendo uma faixa de aproximadamente 25 km de extensão por 5 de 
largura Constituem depósitos conglomeráticos com matriz arenosa 
e cimento ferruginoso, contendo fragmentos de tamanhos variados 
desde a fração seixos até matacões. Estes fragmentos são consti
tuídos principalmente de quartzo, metassedimentos do Grupo Cuia
bá e arenitos da Formação Furnas; subordinadamente são encontra
dos fragmentos de rochas graníticas Verifica-se um maior selecio
namento na fração rudácea dessas acumulações, à medida que se 
afasta do sopé das elevações. 

À semelhança da Folha SE 21 Corumbá, a escala do presente 
mapeamento não permitiu a separação entre os depósitos eluviona
res e os coluviais, sendo por isso mesmo tratados como um conjun
to único. 

1 2 14 - Formação Xaraiés 

1.2.14.1 - Generalidades 

A Formação Xaraiés foi primeiramente definida por Almeida 
( 1 943). que a descreveu, na escarpa da cidade de Corumbá, como 
uma seqüência eminentemente calcária Nesse local, o autor ano
tou 5,5 m de conglomerados com cimento calcário, recobertos por 
9 m de calcários concrecionários Posteriormente, Almeida 
(1945b) voltou a descrever esta formação, aflorante entre Porto 
Aurora e Ladário. Esse autor justificou o nome Xaraiés como sendo 
originário da denominação aplicada por Azara, em 1 550, às planí
cies inundadas do pantanal e que também era o nome de uma tribo 
indígena que habitava a região. Salientou a importância desta for
mação tanto no aspecto genético como pelo seu conteúdo fóssil 
muito bem preservado. Distinguiu quatro principais tipos litológicos: 
tufa calcária com vegetais fósseis; tufa calcária leve, muito espon
josa; travert~o com gasterópodos e conglomerados com cimento 
calcário. 

Almeida (1964a) descreveu, às faldas da serra das Araras, de
pósitos de tufas calcárias e travertinos com variada porcentagem 
de material detrítico idêntico ao da região de Corumbá, espesso de 
quase 100 m. Almeida (1965a) voltou a se referir a depósitos de 
travertinos da Formação Xaraiés, ocorrentes nos vales dos rios 
Aquidabã, Formoso e outros, na região da serra da Bodoquena. 

Figueiredo et alii ( 1 97 4) se referiram a esta unidade aventando a 
hipótese de ser mais antiga do que a Formação Pantanal, uma vez 
que o seu topo acha-se aplainado, representando provavelmente o 
3 o nfvel de erosão, enquanto a Formação Pantanal acha-se ligada 
ao 4° e último nível erosivo 

Olivatti & Ribeiro Filho ( 1976) e Luz et alii (1978) mencionaram 
a Formação Xaraiés como sendo constituída por tufas calcárias po
rosas e cavernosas, com os espaços vazios contendo calcita recris
talizada 

Nogueira et alii ( 1978) incluíram nesta unidade os calcários de
positados em zonas pantanosas e planícies semi-alagadas, por exi
birem leitos de travertinos e tufas calcárias 

De\' Arco et alii ( 1 982) e Barros et alii ( 1982) também cartogra
faram ocorrências desta unidade nas Folhas SE 21 Corumbá e 
SD.21 Cuiabá, respectivamente. 

1. 2. 14.2 - Distribuição na área 

Na área do presente trabalho, foram cartografadas três principais 
ocorrências da Formação Xaraiés. A primeira localiza-se na termina
ção sul da serra da Bodoquena, na cabeceira do rio da Prata; a se
gunda situa-se a norte da primeira, no vale do rio Formoso, e a ter
ceira na parte centro-sul da serra da Bodoquena, na cabeceira do rio 
Perdido 

No decorrer dos trabalhos de campo, foram verificadas outras 
ocorrências de tufas calcárias e travertinos, nos vales dos rios que 
drenam as áreas onde afloram rochas carbonatadas do Grupo Co-
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rumbá, que não sao passíveis de representação na presente escala 
de trabalho 

1 .2.14.3 - Posição estratigráfica e cronoestratigráfica 

As rochas da Formação Xaraiés recobrem, na área, discordante
mente o Grupo Cuiabá e as Formações Cerradinho e Bocaina do 
Grupo Corumbá. 

Segundo Almeida ( 1945b), o material fóssil desta unidade é 
constituído por plantas e gasterópodos, estes últimos exibindo es
pécies ainda hoje existentes, embora não tenham sido até o mo
mento encontrados na área. Salientou ainda que as plantas têm as
pecto muito recente Baseado no conteúdo fóssil, Almeida (op. cit.) 
atribuiu à Formação Xaraiés idade provavelmente pleistocênica, 
sem contudo excluir a idade pliocênica 

De I' Arco et alii (1982) também posicionaram esta unidade no 
Pleistoceno, sugerindo porém seu inicio de deposição no Pliopleisto
ceno, por considerarem-na um depósito de pedimento antigo, surgi
do ao mesmo tempo ou logo em seguida à abertura da Depressão do 
Rio Paraguai 

Neste trabalho, considera-se também a idade pleistocênica para 
a Formação Xaraiés. 

1 2 1 4 4 - Litologias 

Na área em epígrafe, a Formação Xaraiés é representada por tufas 
calcárias e travertinos, depositados ao longo dos vales das drena
gens 

As tufas calcárias exibem cor creme-amarelado com manchas 
esbranquiçadas, granulação variando desde criptocristalina até cris
talina grosseira. Normalmente apresentam-se consolidadas, poden
do ocasionalmente ser friáveis. É comum portarem boa porosidade 
e aspecto esponjoso, resultado da dissolução parcial das partes car
bonáticas, bem como da desintegração de restos vegetais e ani
mais, englobados durante a deposição. 

Quanto aos travertinos, apresentam a mesma coloração, sendo 
normalmente maciços e pouco porosos Ocasionalmente apresen
tam estratificação, dada por intercalações de tufas calcárias No
gueira et alii ( 1978) fizeram referências a partlculas geradas por in
fluência vegetal, tais como os fragmentos tubulares encontrados no 
fundo de algumas drenagens, em especial no rio Formoso, resultan
tes da deposição de carbonato sobre talos de gramíneas. Ainda se
gundo o referido autor, a decomposição da parte vegetal dá origem 
a numerosos tubos com dimensões de 1 em de comprimento por 
1 mm de diâmetro. 

1.2.14. 5 - Ambiente de sedimentação 

Sem dúvida, a fonte de material dos depósitos desta unidade reside 
nas rochas carbonatadas dos Grupos Cuiabá e Corumbá. Segundo 
Almeida ( 1945b), as águas dissolvem os calcários e dolomitos, por 
conseguinte, saturando-se em CaC03 , para em seguida os precipi
tar, devido à agitação e talvez em parte devido à ação de organis
mos, formando um cimento com material elástico e restos orgâni
cos. 

De I' Arco et alii ( 1982) relacionaram a deposição das rochas des
ta unidade à abertura da Depressão do Rio Paraguai e à elaboração 
do Pediplano Pliopleistocênico·, que ocorreu sob clima árido. 

1.2.15 - Formação Pantanal 

1.2.15.1 - Generalidades 

Smith ( 1884, apud Oliveira & Leonardos, 1943), tecendo conside
rações a respeito do pantanal, afirmou constituir-se de uma área cu
ja sedimentação se processou sem qualquer influência marinha. 

Evans ( 1894) relatou a ocorrência de camadas ricas em caramu
jos do gênero Ampullaria aparentem•mte das mesmas espécies que 
vivem nos pântanos atuais, em barrancas dos afluentes do rio Para
guai. 

Oliveira & Leonardos ( 1 943) descreveram o pantanal como sen
do uma planície quase sem nenhuma ruga; localiza-se na bacia do 
alto Paraguai, contando com uns 400 km de extensão e 250 km de 
largura, sujeita a inundações periódicas. Os referidos autores consi
deram como Formação Pantanal os depósitos de vasas, arenitos e 
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argilas que jazem nesta planície, formando uma capa relativamente 
delgada sobre o fundamento paleozóico da bacia do alto Paraguai. 

Almeida ( 1 945b) descreveu os sedimentos desta unidade como 
depósitos aluviais que na sua maioria foram depositados, ou ainda o 
estão sendo, pelos rios recentes, durante o atual ciclo geomórfico. 
São constituídos de areias finas ou siltes, contendo restos de gas
trópodos pulmonados que ainda hoje vivem na região. Almeida 
(1964a) salientou o caráter diamantífero e aurífero destes sedimen
tos na região da Província Serrana, onde raramente contêm casca
lhos e, quando os têm, são originados da removimentação, pela dre
nagem atual, de fragmentos de veios de quartzo que cortam o Gru
po Cuiabá. Posteriormente, Almeida ( 1965a) relatou a ocorrência 
de restos de mamíferos fósseis na zona norte do pantanal, fato que 
o levou a concluir que a formação ainda se encontra em processo de 
deposição, pelo menos desde o Pleistoceno. Ainda Almeida (1969), 
em trabalho sobre a diferenciação tectônica da Plataforma Brasilei
ra, considerou a bacia do Pantanal, com até cerca de 500 m de es
pessura de sedimentos quaternários, como sendo "produtos neo
tectOnicos, ecos tardios da reativação mesozóica". 

A Comissão Interestadual da Bacia Paraná-Uruguai ( 1971} 
executou mapeamento geológico na escala 1 :50.000 em uma fai
xa de 1 O km ao longo dos rios Paraguai (de Cáceres a Corumbá), 
Cuiabá e São Lourenco. Nesse trabalho, executado com base em 
fotografias aéreas na "escala 1 :40 000, foram individualizadas três 
unidades aluvionais quaternárias. A mais nova, denominada Q1 , 

corresponde às aluviões atuais; a 0 2 é a segunda unidade, formada 
por sedimentos fluviolacustres predominantemente síltico
argilosos, constituindo o pantanal propriamente dito; a terceira uni
dade, denominada Q3 é a mais antiga, sendo constituída de areias 
muito finas e siltes 

Figueiredo et alii ( 1974) dividiram a Formação Pantanal em três 
níveis O nível QP1 constitui a Planície Aluvial Antiga, com topogra
fia levemente alçada, sendo formado por areia inconsolidada de gra
nulação média a fina e conglomerados O nível QP2 é representado 
pelos Terraços Aluviais sub-recentes, constituídos de silte, argila e 
bolsões de areia muito fina, apresentando topografia plana. A na tu· 
reza de sua sedimentação fornece depósitos lenticulares de areia fi
na a muito fina, intercalados com siltitos e argilas. O Qp3 constitui 
as Aluviões Recentes, que estão sendo transportadas e depositadas 
atualmente nas calhas dos rios. Corrêa et alii ( 1976), Nogueira et 
alii ( 197 8) e Luz et alii ( 1 980 a e b), a exemplo de Figueiredo et alii 
(1974), também dividiram esta formação em três unidades. 

De I' Arco et alii ( 1982), baseados em observações de fotogra
fias aéreas, imagens de radar e Landsat, observaram que a denomi
nação Formação Pantanal, tal como definida por Oliveira & Leonar
dos ( 1 943), deve ser aplicada tão-somente aos depósitos sedimen
tares das áreas interfluviais, correspondente à unidade QP2 de Fi
gueiredo et alii (1974) As unida{les QP1 e QP3 denominaram res
pectivamente Depósitos Detríticos e Aluviões Holocênicas. 

No presente trabalho, a Formação Pantanal, tal como a entende
ram Del' Arco et alii (1982), diz respeito aos sedimentos situados 
nas áreas interfluviais periodicamente inundáveis da planície panta
neira, correspondendo à unidade QP2 de Figueiredo et alii (1974). 
Por outro lado, nas áreas não inundáveis periodicamente, ocorrem 
sedimentos colúvio-eluviais situados nas encostas das zonas topo
graficamente mais elevadas. Estes depósitos, que correspondem à 
unidade QP1 de Figueiredo et alii (op cit), são aqui tratados no item 
Depósitos Detríticos, pois exibem características que permitem si
tuar sua deposição em época mais antiga, sendo por conseguinte 
possível sua individualização. Finalmente, as faixas de aluviões 
ocorrentes ao longo dos principais canais, ou seja, o rio Paraguai e 
de seus tributários, possuem características típicas de planície flu
vial, sendo neles identificados depósitos de barra em pontal, diques 
marginais, meandros colmatados e em colmatagem, que são regis
tros da evolução dos rios. Em vista disto, configuram-se como de
pósitos holocênicos bem caracterfstícos, distintos da Formação 
Pantanal, e, por isso mesmo, tratados separadamente no item Alu
viões Atuais. 

1 2.15.2 - Distribuição na área 

Na Folha SF 21 Campo Grande, a Formação Pantanal tem sua prin
cipal área de ocorrência situada na parte ocidental, em forma de 
uma faixa de direção norte-sul, acompanhando o curso do rio Para-



guai, com largura média de aproximadamente 50 km, que vai se 
alargando no sentido norte. Ocorrências de destaque também são 
detectadas a N-NO dos municípios de Miranda e Aquidauana e a NE 
do povoado de Morraria. Nos dois primeiros, os sedimentos formam 
duas áreas com forma aproximadamente triangular, que se afunilam 
para sul e alargam-se para norte, onde adentram no pantanal pro
priamente dito Já a NE de Morraria, esta unidade ocorre no interior 
da serra da Bodoquena, em uma área arrasada de forma ligeiramen
te alongada. Estes sedimentos unem-se aos que estão situados a 
NO de Miranda através do vale do rio Salobra, onde formam uma 
faixa que acompanha grosseiramente o curso deste rio 

Com respeito à espessura do pacote sedimentar da Formação 
Pantanal, os dados de que se dispõe apresentam uma gama extensa 
de variação, que é resultado da irregularidade do embasamento on
de jazem estes sedimentos 

H ales ( 19B 1 ), analisando o resultado de dois perfis aeromagne
tométricos de direções aproximadas N-S e E-0, na região do panta
nal, notou que são bastante semelhantes aos executados na ilha do 
Bananal Os resultados destes perfis mostraram que o embasamen
to magnético exibe uma tectônica de natureza horst-graben. 

Dei' Arco et alii ( 1982), estudando estes mesmos perfis aero
magnetométricos, afirmaram que não é possível identificar quais as 
unidades sedimentares que recobrem o embasamento magnético, 
entretanto, estimaram para a Formação Pàntanal uma espessura 
provável de 250 m 

Davino (1968) executou, no trecho compreendido entre Albu
querque e Carandazal, cinco sondagens elétricas visando a estabe
lecer as espessuras dos sedimentos da Formação Pantanal Basea
do nessas sondagens, ele concluiu que, a partir de Albuquerque e 
Carandazal, o embasamento se aprofunda em direção ao eixo do rio 
Paraguai e que a cobertura sedimentar pode atingir até 200 m. O 
autor salientou ainda que o fato do embasamento do pantanal se si-. 
tuar, nesta região, a aproximadamente uma centena de metros 
abaixo do nível do mar corrobora a idéia de uma certa subsidência 
ter influído no processo de formação do pantanal (Almeida, 1965a) 

Weyler ( 1962) apresentou os resultados finais de oito perfura
ções rasas executadas pela PETROBRÁS na região do pantanal 
mato-grossense. Desse total cinco furos atravessaram toda a se
quência, atingindo calcários e argilitos do Grupo Corumbá. Os três 
furos restantes atravessaram parcialmente a seqüência. Estas per
furações mostraram o pacote sedimentar com espessura variando 
de 32 m, em Cáceres, a 302,4 m, em Porto de São José, sendo es
te último parcial, pois o furo não atravessou todo o pacote. 

Corrêa et alii (1976) citaram espessuras variando de 36 ní e 
60 m, constatadas, respectivamente, na cidade do Porto Murtinho 
e a 25 km a sul-sudeste dela. Fizeram ainda referências a espessu
ras maiores de 1 00 m para estes sedimentos, detectadas em poços 
para captação de água subterrânea 

1 .2.1 5 3 - Posição estratigráfica e cronoestratigráfica 

Os sedimentos desta formação jazem em dis'cordância litológica an
gular e erosiva sobre as rochas do Complexo Rio Apa, os metassedi
mentos do Grupo Cuiabá e os sedimentos clástico-carbonáticos do 
Grupo Corumbá. 

A primeira informação a respeito do conteúdo fossilífero da For
mação Pantanal deve-se a Evans ( 1894), que relatou a existência 
de caramujos do genêro Ampul!aria em barrancas dos afluentes do 
rio Paraguai. 

Leme ( 1 911) citou a ocorrência de ossos de mamíferos pleisto
cênicos no ribeirão das Flechas, situado fora da área abrangida pelo 
presente trabalho 

Oliveira ( 1915) também relatou a existência de " .. ossos de 
grandes animais da época pleistocênica" na estrada de Cáceres pa
ra Cuiabá, Folha SE 21 Corumbá, estando sua principal ocorrência 
situada no local denominado Flexas ou Sangradouro Grande. 

Almeida ( 1 96 5a) admitiu que a deposição desta unidade ocor
reu pelo menos desde o Pleistoceno. Para tal assertiva, baseou-se 
na ocorrência de vestígios de mamíferos fósseis na zona norte do 
pantanal mato-grossense. 

Dei' Arco et alii ( 1982) citaram informações verbais a respeito 
da existência de materiais fossilizados na Formacão Pantanal. Estes 
mesmos autores afirmaram que, além da presenÇa de fósseis mamí
feros pleistocênicos, outro elemento indicativo da posição cronoes-

tratigráfica da Formação Pantanal é sua localização nas porções 
mais internas da Depressão do Rio Paraguai. Esse fato indicaria sua 
idade mínima como sendo posterior à abertura dessa depressão 

1 2 1 5.4 - Litologias 

A Formacão Pantanal é constituída por sedimentos arenosos, 
"síltico-arg.ilosos e argilosos, inconsolidados e semiconsolidados, po
dendo conter alguma matéria orgânica. Em sua maior parte predo
mina a fração arenosa, variando a granulação de fina a média. Na 
parte mais inferior, a fração arenosa torna-se grosseira, com grãos 
subarredondados a subangulosos, tornando-se localmente conglo
merática Os sedimentos argilosos se depositam na época das 
cheias, principalmente, nas áreas das planícies atingidas pelo extra
vasamento. 

Weyler ( 1962) descreveu a ocorrência, no poço SssT-1-MT, 
perfurado pela PETROBRÁS na localidade de Porto São José (MT), 
de um conglomerado parcialmente consolidado, branco-cinza par
dacento, pouco consistente, maciço, com esparsos seixos angula
res a subangulares de quartzo e raros fragmentos de feldspatos em 
matriz sfltico-arenosa, localmente caolinítica, sendo comum ainda a 
ocorrência de leitos argilosos intercalados no pacote essencialmen
te arenoso Weyler (op. cit.) fez ainda referências à ocorrência em 
vários níveis de arenitos canguíferos, marrom-avermelhados, finos 
a médios, friáveis, com cimento ferruginoso a argila-ferruginoso. 

Almeida ( 1945b) mencionou a ocorrência de material compac
to, na fazenda Espírito Santo, em Nhecolândia, resultado da cimen
tação de grânulos arenosos por sais alcalinos que se depositam à 
superfície do solo quando da evaporação da água Estes sedimen
tos, expostos à insolação intensa, apresentam mud cracks, sendo 
sua compacidade o resultado de um cimento salino ou limonítico O 
mesmo autor fez também referências a estratos horizontais de 
areias e argilas inconsistentes nas barrancas do rio Paraguai e seus 
afluentes São constituídos por lâminas submilimétricas de material 
sfltico ou arenoso, contendo, por vezes, estratificação típica de cor
rente 

Dei' Arco et alii (1982) citaram a ocorrência de horizontes con
crecionários normalmente de composição limonítica, em diversos 
níveis, sendo mais frequentes nos locais ligeiramente elevados, de
nominados de "cordilheiras" Atribuíram sua maior freqüência nes
tes locais ao lençol freático ser mais baixo e conseqüentemente a 
zona de aeração maior, favorecendo a lixiviação 

1 2. 1 5 5 - Ambiente de sedimentação 

Moura (1943) relatou as primeiras descrições sobre a região do 
pantanal, datadas de 1 555, ocasião em que o historiador alemão 
Schmidel denominou-a de lago dos Xaraiés. A partir do século XVIII 
a idéia de Schmidel, de tratar-se de um lago, já não foi aceita pelos 
jesuítas que iniciaram a exploração da região e aventaram a hipóte
se de um mar doce interior. 

Smith (apud Moura, 1 943) afirmou que '' .. o Pantanal é uma 
área que não esteve coberta pelo mar, senão que foi profundamente 
erodida, dando o material necessário à colmatagem do mar mediter
râneo que lhe ficava ao sul, na zona do Chaco e planície do rio do 
Prata". Seu pensamento era que o rio Paraguai seria o principal 
agente de erosão, transportando e depositando o material no Chaco 
e planícies do rio do Prata. 

Essa hipótese é frontalmente rejeitada por Almeida ( 1959), que 
afirmou constituir o pantanal " .. uma das maiores planícies de nível 
de base interior do globo ainda em processo de entulhamento" 

Outro fator de bastante influência na sedimentação da Forma
ção Pantanal foi a orogenia andina, que ocasionou, segundo Almei
da (op. cit.), diversos abatimentos na região. As irregularidades do 
substrato do pantanal, atualmente observadas, são o resultado de 
falhamentos em bloco, muitos deles reativados, gerando assim as 
atuais variações de espessura. 

Penteado-O relia na (informação verbal apud Dei' Arco et alii, 
1982), baseado nas características morfológicas da área, mencio
nou evidências de efeitos tectônicos e de subsidência recentes, ci
tando como exemplo desta última a pouca definição da foz do rio 
Taquari, situada na Folha SE.21 Corumbá 

Ainda Dei' Arco et alii (1982) referiram-se a que, quando da 
abertura da Depressão do Rio Paraguai, predominava na região um 
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clima semi-árido, que favoreceu o aparecimento do pediplano plio
pleistocênico da Formação Xaraiés e dos Depósitos Detriticos, que 
são testemunhos de uma deposição torrencial Para os referidos au
tores, as alternâncias de camadas arenosas e sHtico-argilosas da 
Formação Pantanal, próprias de deposição em ambiente fluvial e/ou 
fluviolacustre, são mais ou menos espessas, em função das oscila
ções climáticas que ocorreram durante o Pleistoceno. 

No que diz respeito às lagoas salinas, estas ocorrem principal
mente a norte da área do presente trabalho, na região da Nhecolân
dia, na Folha SE.21 Corumbá. Cunha (1943) estudou as lagoas 
dessa região, concluindo existirem não apenas lagoas salgadas mas 
também lagoas alcalinas. Atribuiu sua origem não somente a depó
sitos salinos primários mas também a reações com rochas alcalinas 
que " ... sustentem ou se intrometam na região do pantanal mato
grossense'' 

Del' Arco et alii ( 1982) contradizem essa hipótese, alegando que 
as rochas do embasamento aflorante mais próximo, a sul, são me
tassedimentos do Grupo Cuiabá e calcários do Grupo Corumbá. Pa
ra eles, a melhor explicação é a de Cunha (1981 ), que afirmou que 
todas essas lagoas eram salinas, em clima seco anterior ao atual. 
Como conseqüência das inundações que passaram a ocorrer, as la
goas se comunicaram com os corixos e vazantes, perdendo sua sali
nidade. Somente aquelas que permaneceram isoladas conservaram 
sua salinidade. 

No presente trabalho considera-se a Formação Pantanal como 
depositada e ainda se depositando em ambiente fluviolacustre, cor
respondendo à parte da planicie pantaneira periodicamente alagá
vai, estando sua deposição intimamente relacionada à subsidência 
gradativa do embasamento, através de falhas paralelas ao curso do 
rio Paraguai. 

1.2.16 - Aluviões atuais 

Estão incluidos nesta unidade os depósitos aluvionares que atual
mente estão sendo depositados nas margens e leitos dos rios e cór
regos que drenam a área. 

As ocorrências de destaque situam-se ao longo dos rios de maior 
porte, destacando-se os depósitos do rio Paraguai, onde existem 
acumulações de até 5 km de largura, e do rio Paraná, na extremida
de sudeste da área. São constituidos por cascalhos grosseiros mal 
selecionados, com seixos arredondados geralmente em um nivel in
ferior, sobrepostos por bancos essencialmente arenosos de granu
lação grosseira a fina, contendo niveis siltosos. Apresentam espes
suras as mais variadas, desde cent!metros até dezenas de metros. 

Em imagem de radar são facilmente identificadas por suas ca
racteristicas típicas de planicie fluvial, representadas por ilhas alu
viais, diques marginais, lagos de meandros em colmatagem, mean
dros abandonados colmatados e barras em pontal. 

Localmente, nos rios que drenam áreas calcárias, ocorre deposi
ção carbonática, muitas vezes englobando restos de plantas gaste
rópodas recentes, semelhantes aos depósitos da Formação Xa
raiés 

1.2.17 - Gabro Morro do Triunfo 

A primeira referência à ocorrência de rochas de natureza gabróide, 
variedade troctolito coronitico na região de Porto Murtinho, foi feita 
por Corrêa et alii ( 1 9 7 6). O acidente topográfico sustentado por es
tas rochas foi erroneamente denominado morro Jaraguá, visto que 
regionalmente o mesmo é conhecido como Morro do Triunfo, nome 
oriundo de pequeno afluente pela margem esquerda do rio Tererê, 
que contorna esse maciço rochoso pelas faces leste e norte. Devido 
a este fato, Araújo et alii ( 1 981) referiram-se às rochas que com
põem esse morro como Gabro Morro do Triunfo, denominação esta 
usada no presente trabalho. 

A única ocorrência destas rochas constitui um maciço rochoso 
de dimensões em torno de 6 km de comprimento por 3 km de largu
ra em média, que sobressai cerca de 500 m em relação aos sedi
mentos da Formação Pantanal que o circundam. Situa-se a 55 km 
para NE de Porto Murtinho, em terras da fazenda Emadicá, 20 km a 
norte da sede, nas proximidades do curso médio do rio Tererê, na 
Folha SF.21-V-D (Fig. 1.18). 

As relações de contato desta unidade com as demais litologias 
que compõem o arcabouço do Pré-Cambriano da região acham-se 
completamente cobertas pelos sedimentos cenozóicos da Forma
ção Pantanal. Esta o recobre lateralmente em nftida discordância do 
tipo litológico. No lado oeste, acha-se em contato por falha indiscri
minada com vulcânicas ácidas do Grupo Amoguijá. 

Três análises K/Ar em plagioclásio apresentaram idades concor
dantes em torno de 4.000 MA (Tab. 1.XIX). Esta idade, devido às 
dificuldades naturais para o estabelecimento das relações de cam
po, apresenta ainda interpretações duvidosas, podendo representar 
realmente a época da formação deste corpo e, a exemplo do que 
ocorre com os maciços básico-ultrabásicos de Goiás, poderia, pos
sivelmente, representar fragmentos da crosta primitiva da terra. A 
outra hipótese igualmente provável para explicar tal idade seria que 
o corpo gabróide, durante a sua ascensão, tenha assimilado uma 
quantidade de Ar40 radiogênica estranha, proveniente das rochas 
encaixantes, fornecendo, consequentemente, uma idade mais anti
ga do que a real. Por esses motivos essa unidade estratigráfica não 
está posicionada dentro da Coluna Geológica da Folha. 

O Gabro Morro do Triunfo, macroscopicamente, apresenta-se 
como uma rocha de coloração cinza-escuro, granulação média, ma
ciça, constitufda por plagioclásio e olivina. Ao microscópio, a rocha 
é uma olivina gabro coronítico, com a olivina ocorrendo em cristais 
anédricos, arredondados, alterados nas fraturas em serpentina, 
mostrando coroas de clinopiroxênio ou de ortopiroxênio, ou ambas, 
às vezes com inclusões de plagioclásio. O plagioclásio mostra cris
tais tabulares anédricos, zonados, geminados segundo a lei da Albi
ta e Albita-Carlsbad, mostrando, às vezes, coroas de clinopiroxênio, 
comumente microcisalhados, recortados por microfraturas, preen
chidas por carbonato; fraturas estas causadas pela expansão da oli
vina, em processo de serpentinização. 

TABELA 1 XIX 
Dados analrticos K/Ar- Gabro Morro do Triunfo 

. N o campo Folha Litologia Material 

36 403 7/EG-87/CH/6 5 SF.21-V-D Gabro Plagioclásio 
36 4037/EG-87/CH/65/Rep I SF 21-V-D Gabro Plagioclásio 
36 4037/EG-8 7/CH/6 5/Rep 11 SF21-VD Gabro Plagioclãsio 

Referência: NT - Neste Trabalho; * Plotado na Fig 1 2 

1 3 - ESTRUTURAS 

1 . 3. 1 - Generalidades 

A área compreendida pela Folha SF. 21 Campo Grande é constituída 
por partes de três unidades geotectônicas, assim representadas: 
Plataforma (Craton) Amazônica, Cinturão Metamórfico 
Paraguai-Cuiabá e Bacia do Paraná 

A Plataforma (Craton) Amazônica (Montalvão & Bezerra, 1 980). 
que congrega as unidades estratigráficas mais antigas da região, 
apresenta dois trends estruturais de direções NNE-SSO e NNO-SSE, 
que certamente refletem movimentos orogenéticos e epirogenéti-
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N' lab o/oK 40 CCSTP 
Ar radl --g- )x1o-6 % Aratm Idade IMAI Rei 

4640 0,1710 107,5 4,68 4152 ± 79 NT 
4725 0,1696 110,6 4,15 4208 ±50 NT 
4714 o, 1696 95,711 60,5 3975 ± 52 NT 

cos que atuaram na Plataforma. Acha-se representada, na área, pe
lo Complexo Rio Apa, pelo Grupo Amoguijá e pela Suíte Intrusiva 
Alumiador. O Complexo Rio Apa, que constitui o embasamento da 
plataforma, possui metamorfismo da fácies anfibolito; compõem-se 
principalmente por gnaisses, granitos, migmatitos, anfibolitos, xis
tos e quartzitos, apresentando suas foliações uma maior incidência 
para as direções NNE e NNO com mergulhos para SE e NE, respecti
vamente. O Grupo Amoguijá, representado por vulcânicas ácidas, 
apresenta-se bastante tectonizado, tectônica esta de caráter ruptu
ra I, que causou intenso cisalhamento em suas litologias. Comagma
ticamente associados a estas rochas ocorrem granitos da Surte In-



trusiva Alumiador, responsáveis também por uma tectônica ruptu
ra!, com grandes falhas dispostas em duas direções preferenciais, 
segundo NNO-SSE e NNE-SSO. Estas falhas são responsáveis por 
largas taixas de cataclasitos que se desenvolveram no contato com 
as encaixantes. As intrusivas são ainda responsáveis por certas es
truturas de forma aparentemente dOmica, parcialmente encobertas 
pelos sedimentos do Grupo Corumbá, ao longo da borda ocidental 
ia serra da Bodoquena 

O Cinturão Metamórfico Paraguai-Cuiabá constitui-se, na área 
da Folha SF. 21 Campo Grande, pelos Grupos Cuiabá, Corumbá e 
Jacadigo, dispostos submeridianamente, desde as proximidades do 
rio Apa, a sul, até além do limite norte da Folha. O Grupo Cuiabá 
apresenta um padrão de dobramentos com eixos mergulhantes. Isto 
pode ser visto a nordeste da cidade de Bonito, onde se nota, em 
imagem de radar, uma sucessão de sinclinais e anticlinais com eixos 
caindo para NO. Mais a oeste, estas dobras, não raro, tornam-se in
versas e fechadas, em virtude dos esforços compressivos orienta
dos de E para O, que lançaram as rochas do Grupo Cuiabá sobre os 
macicos dolomfticos do Grupo Corumbá Os xistos e filitos, que são 
as litÓiogias dominantes no Grupo Cuiabá, mostram duas xistosida
des bem visíveis, indicando terem sido afetados por, pelo menos, 
duas fases de dobramentos, sendo que em grande número de aflo
ramentos a xistosidade "S2 " é a mais conspícua, que crenula e 
transpõe "S 1", tornando-a, muitas vezes, totalmente obliterada. A 
partir das medidas de xistosidade efetuadas nestas rochas, foi con
feccionado um diagrama de freqüência (Fig. 1 66). que mostra a 
existência de duas zonas principais de concentracões de pólos (A e 
B). O centro geométrico da zona B indica uma atitude média 
N22 o O, 64 ° NE, que corresponde a grande número de medidas 
"S2 " efetuadas no campo O centro da zona A tem atitude NOB o E, 
42 o SE e provavelmente corresponde à xistosidade S 1 

O Grupo Corumbá apresenta o mesmo padrão de dobras inver
sas nas proximidades das falhas, tornando-se mais suaves e nor
mais à medida que se aproximam do craton posicionado a oeste 
Apresenta ainda dobramentos descontínuos localizados, muitas ve
zes estando secionados por falhas inversas, as quais posicionam-se 
principalmente na parte oriental da serra da Bodoquena, onde impri
miram nas rochas desse grupo um dobramento mais acentuado, 
com dobras assimétricas apresentando flancos invertidos com mer-
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Fig 1 66 - Diagrama de freqUêncla para as xistosidades (5 1 e s2 ) Grupo Cuiabá 
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gulhos de até 50° para NE e SE e eixos orientados submeridiana
mente. Mais para ocidente, estes dobramentos tornam-se normais, 
com os flancos mergulhando suavemente tanto para NE quanto pa
ra NO. Nas faixas mais tectonizadas, desenvolveram-se faixas cata
elásticas, onde foi notável a silicificação das rochas calcárias, ocor
rendo intensa rede de vênulas, preenchidas por calcita e sílica. As 
principais direções de falhamentos que afetaram o grupo são orien
tados segundo NNO e NNE, apresentando mergulho em geral para 
os quadrantes NE e SE, respectivamente. As fraturas são orienta
das principalmente segundo SO-NE, apresentando um padrão retilí
neo e bastante intenso. Outro aspecto estrutural importante que se 
verifica no Grupo Corumbá é a feição cárstica apresentada pelas 
suas rochas carbonatadas, evidenciadas em imagem de radar e veri
ficadas no campo pela presença de grutas, dolinas e drenagens sub
terrâneas. 

A Formação Urucum, do Grupo Jacadigo, localmente, 
apresenta-se dobrada e secionada por falhas indiscriminadas. 

A Bacia do Paraná, na região em pauta, compreende as Forma
ções Furnas, Aquidauana, Botucatu, Serra Geral e Bauru Posiciona
se em toda a parte leste da Folha, com mergulhos suaves em dire
ção ao centro da bacia. Com exceção da Falha do Tabaco, com ex
tensão aproximada de 1 00 km, a área recoberta pelos sedimentos 
da Bacia do Paraná mostra-se recortada por pequenos falhamentos, 
concentrados no extremo setentrional, próximo aos limites das Fo
lhas SF 21-X-A e SF. 21-X-B, onde as rochas se mostram melhor 
preservadas São pequenas falhas, com comprimento variando en
tre 1 O e 30 km, localizando-se, quase todas, próximo da borda da 
bacia, no contato com rochas pré-cambrianas No restante da área, 
apenas fraturas, concentradas próximas à borda da bacia, foram 
observadas Deste conjunto de fraturas pode ser ressaltada maior 
concentração numa faixa que acompanha aproximadamente a dire
ção da Falha do Tabaco para SSO, até os limites com o Paraguai. 
Representam, talvez, reflexos superficiais de rupturas crustais nu
ma continuidade do citado falhamento. Em alguns casos, os fratura
mentes são também evidenciados pela drenagem direcionada, co
mo no rio Aquidauana, a jusante da cidade homônima e continuando 
para SE da mesma, até o rio Taquarucu, formando extensas áreas 
de Aluviões Atuais · 

Com base nas interpretações de imagens de radar e apoiados em 
dados de campo, construíram-se diagramas de estruturas, repre
sentadas por falhas e fraturas, que mostram as direções principais 
(Figs 1 67 e 1 68). 

Diversos elementos estruturais foram identificados através de 
imagens de radar, fotografias aéreas e imagens Landsat, tendo os 

Complexo Rio Apo 

Foi h os Tolo! 63 Froluras Total 310 

Formoç;õo Bocoino 

Folhas Tolol 45 Fraturas Total· 90 

Fig 1 67 - Diagramas das feições estruturais Complexo Rio Apa e Formação Bocaina 
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Grupo Cuiabá 

Falhos Total 20 Fraturas Total 68 

SuÍte Intrusivo Alumiodor 

Folhas Total 31 Fraturas Total 97 

Grupo AmoguijÓ 

Fraturas Total 2 9 

Fig 1 68 - Diagramas das feições estruturais Grupo Amoguijá, Sufte Intrusiva Alumia
dor e Grupo Cuiabá 

trabalhos de campo confirmado a maioria dessas estruturas, as 
quais são descritas a seguir 

1 3 2 - Descrição das estruturas 

1 3 2 1 - Lineamento Bodoquena 

Este lineamento possui uma extensão de cerca de 70 km, 
estendendo-se no sentido sul-norte, desde as proximidades da BR-
267 até o limite norte da Folha, adentrando inclusive para a Folha' 
SE 21 Corumbá. É constituído principalmente por um sistema de fa
lhas de empurrão, responsáveis pelo cavalgamento das litologias do 
Grupo Cuiabá por sobre as rochas do Grupo Corumbá e pelo espes
samento local de suas camadas; ocorrem também, a elas associa
das, pequenas falhas de caráter indiscriminado. Os dois principais 
elementos que caracterizam esta feição são as Falhas de Guaicurus 
e Bonito, que desenvolveram ampla cataclase brechacão e silicifi-
cação nas rochas por elas afetadas ' · 

1 3.2 2 - Falha de Guaicurus 

Esta zona de ruptura é a mais importante dentre aquelas que defi
nem o lineamento Bodoquena. Seu nome deriva da estacão da Es
trada de Ferro Noroeste do Brasil situada a leste do seu tr~co A teta 
os Grupos Corumbá e Cuiabá, constituindo-se, para norte do rio Sa
lobra, o contato entre estes doi(> grupos. 

Do rio Salobra para o sul, ela se desenvolve essencialmente em 
rochas da Formação Cerradinho, sendo responsável pelo desenvol
vimento de brechas, silicificação e intensa xistosidade nos planos 
de cisalhamento, além de espessamento de camadas. 
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1.3.2 3 - Falha de Bonito 

Esta falha situa-se a oeste da cidade homônima, estendendo-se 
desde pouco a sul da referida localidade até a norte de Bodoquena 
(ex-Campão), no vale do rio Salobra Constitui, em toda sua exten
são, o contato entre os Grupos Cuiabá e Corumbá. Foi responsável 
pela marmorização parcial dos calcários do Grupo Cuiabá e intenso 
desenvolvimento de cataclasitos e brechas 

1.3.2.4 - Falha de São Lourenço 

Esta importante faixa ruptura!, de caráter indiscriminado, possui 
uma extensão de cerca de 20 km. Situa-se pouco a oeste da Colô
nia São Lourenço, local que lhe empresta o nome. Possui direção 
NNE-SSO, afetando rochas da Suíte Intrusiva Alumiador e do Com
plexo Rio Apa Ao longo de seu traço, desenvolveu-se ampla cata
clase, com o aparecimento de minerais tais como sericita e epídoto, 
característicos de processos diaftoréticos em zonas de cisalhamen
to. 

1 3.2 5 - Falha do Cachoeirinha 

Esta zona de fraqueza, de caráter indiscriminado, possui traço em 
superfície em forma de arco, com concavidade voltada para oeste e 
direção geral N-S Situa-se toda ela na Folha SF.21-X-A, com uma 
extensão de aproximadamente 1 5 km Afeta principalmente litolo
gias do Grupo Cuiabá, constituindo-se localmente no contato entre 
este grupo e a Formação Aquidauana Seu prolongamento para sul 
parece ter condicionado um trecho do curso médio do rio Miranda 
Seu nome é oriundo de pequeno afluente do rio Miranda pela mar
gem direita que a corta transversalmente 

1 3 2 6 - Falha do Tabaco 

Esta falha é do tipo de gravidade e apresenta uma extensão aproxi
mada de 1 00 km, estando 50 km na Folha SF 21-X-B e o restante, 
para norte, na Folha SF 21-Z-D Apresenta direção SSO-NNE, com 
a extremidade sul situada próxima ao rio Aquidauana; estende-se 
para norte, passando pelo vilarejo Cipolândia e a partir daí segue pe
la calha do rio que lhe empresta o nome, adentrando a Folha SE. 21 
Corumbá Afeta os sedimentos das Formações Aquidauana e Fur
nas. 

1 . 3 2 7 - Anticlinal de Guaicurus 

Ampla estrutura de caráter tectônico que afetou rochas do Grupo 
Cuiabá, com eixo posicionado submeridianamente e flancos inverti
dos, mergulhando cerca de 50° para leste Localiza-se a oeste da 
estacão da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil que lhe empresta o 
nom~ A sua proximidade com a falha de empurrão homônima suge
re uma origem através de esforços êompressivos dirigidos de leste 
para oeste. Possui uma extensão de 30 km, compreendida entre o 
rio Salobra a sul e a cobertura da Formação Pantanal, nas proximi
dades da estacão de Porto Carrero, a norte. Esta estrutura foi estu
dada primeiramente por Almeida ( 1965a). que a considerou como 
uma sinclinal, aventando a hipótese de sua extensão para sul, além 
do rio Salobra, local onde ela teria sido deslocada para oeste por 
uma falha de rasgamento 

1 3 2 8 - Anticlinal de Porto Carrero 

Esta estrutura foi primeiramente referida por Almeida (1965a), que 
a denominou, sem contudo entrar em detalhes sobre suas caracte
rísticas Corrêa et alii ( 1976) fizeram referências à ocorrência da 
Formação Puga, sotoposta à Formação Bocaina, no núcleo arrasado 
desta dobra Dei' Arco et alii ( 1982) contestaram esta posição, afir
mando existirem cerca de 40 m de sedimentos da Formacão Cerra
dinho intercalados entre as duas supracitadas Estes autores afir
mam ainda se tratar de uma braquianticlinal, o que pode ser bem vi
sualizado no exame das imagens de radar Possui eixo arqueado em 
forma de S, posicionado mais ou menos N-S, com cerca de 20 km, 
estendendo-se para a Folha SE 21 Corumbá 

1 3 2 9 - Anticlinal de Figueirinha 

Esta dobra posiciona-se paralelamente à anterior, no lado ocidental, 
e foi referida por Almeida ( 1965a) como uma braquianticlinal de for
ma lanceolada, com eixo orientado para NO-SE, infletindo para N-S 



em sua terminação setentrional. Del' Arco et alii ( 1982) a descreve
ram também como uma braquianticlinal, salientando a presença da 
Formação Puga em seu núcleo, fato este que foi comprovado tam
bém na Folha SF 21 Campo Grande. Possui uma extensão de apro
ximadamente 1 5 km. 

1.3 2 1 O - Anticlinal de Bonito 
Esta estrutura, cujo nome advém da cidade homônima, foi interpre
tada por Almeida ( 1965a), que a definiu como uma anticlinal de 
flancos invertidos, em cujo núcleo expunham-se litologias do Grupo 
Cuiabá. A dobra possui uma extensão de aproximadamente 4 km, 
com eixo orientado N-S e com plunge para sul. 

1.3.2 11 - Anticlinal de Anhumas 
Estrutura tectônica com cerca de 5 km de extensão, expondo, em 
seu núcleo, rochas conglomeráticas do Grupo Cuiabá. Situa-se a 
cerca de 12 km a oeste da cidade de Bonito, tendo eixo orientado 
segundo a direção N-S e flancos invertidos, mergulhando para leste, 
constituídos por calcários e ardósias do Grupo Corumbá 

1 3 2.12 - Anticlinal do Escondido 

Edificada sobre rochas do Grupo Corumbá, especificamente da For
mação Cerradinho, esta dobra possui flancos invertidos, mergulhan
do para leste Seu eixo possui uma extensão de cerca de 5 km, 
orientado na direção NNO-SSE Esta estrutura, como a grande 
maioria que afetou rochas do Cinturão Metamórfico 
Paraguai-Cuiabá, originou-se de esforços compressivos orienta
dos de NE para 50 A denominação Escondido deve-se a Corrêa et 
alii (1976). tirada de pequeno afluente do rio Salobra pela margem 
direita. 

1.3 2 13 - Anticlinal do Bananal 

É uma dobra antiforme que afeta rochas do Grupo Cuiabá Possui ei
xo orientado para NO com mergulho para NO, numa extensão de 
cerca de 1 5 km. Seu nome é oriundo de pequeno córrego afluente 
do rio Miranda pela margem esquerda (Fig, 1 58) 

1.3.2 14 - Anticlinal do Jenipapo 

Dobra antiforme verificada em rochas do Grupo Cuiabá, 
constituindo-se na anticlinal correspondente, a oeste da Sinclinal do 
Roncador Seu eixo mergulha para noroeste e possui uma extensão 
de mais de 40 km Sua denominação é herdada do córrego homôni
mo, que deságua no rio Miranda pela margem esquerda (Fig 1 58). 

1 3 2.1 5 - Sinclinal de Jandaia 

Afetando exclusivamente rochas da Formação Bocaina, esta dobra 
possui eixo posicionado segundo a direção N-S e uma extensão de 
mais de 1 5 km, com eixo mergulhando para sul Seu nome advém 
da fazenda homônima situada a oeste da estação de Guaicurus. Es
tá posicionada entre as estruturas anticlinais de Porto Carrero e Fi
gueirinha 

1 3.2.16 - Sinclinal do Rio Perdido 

Esta estrutura foi originariamente denominada por Corrêa et alii 
(1976). que a definiram como uma sinclinal normal Trabalhos de 
campo e interpretação de imagem de radar demonstraram ser uma 
sinclinal de flancos invertidos, mergulhando para leste Seu eixo, 
longo, de 8 km, possui p/unge para sul. Afeta essencialmente cal
cários e dolomitos da Formação Bocaina e condiciona parte do cur
so superior do rio Perdido. 

1.3.2.17 - Sinclinal do Roncador 

Estrutura tectônica gerada por esforços compressivos de E para O 
que dobraram as rochas do Grupo Cuiabá Situa-se a oeste da Anti
clinal do Bananal. Possui eixo orientado para NO, mergulhando para 
noroeste, numa extensão de mais de 40 km. Seu nome é oriundo de 
pequeno afluente pela margem esquerda do rio Miranda (Fig. 1.58). · 

1.3.2.18 - Sinclinal do Peixe 

Esta estrutura sinforme, assim denominada em virtude da proximi
dade do rio. homônimo, possui eixo também orientado para NO, nu
ma extensão de aproximadamente 1 ,5 km, mergulhando para NO 

Afeta rochas do Grupo Cuiabá. Situa-se paralelamente à Anticlinal 
do Jenipapo, a oeste (Fig 1.58) 

1 .4 - HISTÓRIA GEOLÓGICA 

A Folha SF.21 Campo Grande foi palco de vários episódios tectôni
cos, tectonomagmáticos e sedimentares, sendo caracterizada por 
parte de três entidades geotectônicas bem marcantes, Plataforma 
Amazônica, Cinturão Metamórfico Paraguai-Cuiabá e a Bacia do 
Paraná. 

As rochas mais antigas da região, que compõem o Complexo Rio 
Apa, o Grupo Amoguijá e a Suíte Intrusiva Alumiador, fazem parte 
da Plataforma Amazônica e ocorrem numa faixa grosseiramente 
norte-sul, na parte oeste da Folha. 

Constituindo a unidade estratigráfica mais antiga da coluna geo
lógica da área, o Complexo Rio Apa é composto dominantemente 
por gnaisses, granitos, migmatitos, anfibolitos, pegmatitos, xistos, 
quartzitos e rochas catsclásticas; os granitóides potássicos se apre
sentam ora foliados, ora isótropos. Trata-se de um conjunto de ro
chas polimetamórficas, principalmente da fácies anfibolito, em que 
atuaram processos sobretudo de remobilização e reomorfismo 
Quanto à idade, o Complexo Rio Apa é considerado como já forma
do no Pré-Cambriano Inferior a Médio, todavia, idade isocrônica 
Rb/Sr de referência, com razão inicial O, 706 ± 0,001 acusou 
1 680 ± 30 MA, que representa a época em que ocorreram intru
sões graníticas potássicas que provavelmente remobilizaram, reju
venesceram e migmatizaram as rochas mais antigas. Fica, portan
to, hipotética a idade de formação do Complexo Rio Apa Quartzi
tos, xistos, e gnaisses que ocorrem intercalando os polimetamorfi
tos do Complexo Rio Apa são posicionados por alguns autores co
mo um complexo à parte e tido como formado posteriormente. Ape
sar de no presente trabalho não se terem dados para tal, não se ex
clui a possibilidade destes metamorfitos serem restos de um cintu
rão metamórfico (ensiálico) formado sobre a crosta siálica preexis
tente. 

As movimentações do manto causaram uma tectônica ruptura! 
com subida e afundamento de blocos da crosta; ao longo dos falha
mentes que atingiram o manto subiram os magmas calcoalcalinos, 
bastante diferenciados, que atravessaram uma crosta muito espes
sa e extravasaram em forma de lavas e explosivas piroclásticas, 
bem como se alojaram a pouca profundidade Este paroxismo ígneo 
é constituído por derrames e intrusões consangüíneas, sendo as 
efusivas e piroclásticas pertencentes ao Grupo Amoguijá, enquanto 
as intrusivas pertencem à Suíte Intrusiva Alumiador. 

O Grupo Amoguijá, composto principalmente por riolitos, daci
tos, riodacitos, brechas vulcânicas, tufos vulcânicos e metavulcâni
cas, apresenta idade ísocrônica Rb/Sr de referência, 1 .650 ± 
63 MA, com razão inicial O, 702 ± 0,004, que justifica considerar 
esta idade como a época real de formação do conjunto vulcanico, a 
partir da diferenciação direta do manto. 

Os corpos intrusivos magmáticos, às vezes subvulcânicos, per
tencentes à Suíte Intrusiva Alumiador são formados por granitos, 
biotita-granitos, biotita-granitos foliados, granitos porfiríticos, mi
crogranitos pórfiros cataclasados, granófiros, granodioritos, biotita
hornblenda granodioritos, metamicrogranitos e metamicrogranitos 
pórfiros A isócrona Rb/Sr de referência registrou para essa suíte 
uma idade de 1. 600 ± 40 MA. com razão inicial de O, 707 ± 0,004, 
que deve ser interpretada como aproximadamente, a época do em
placement destes corpos graníticos; o alto valor da razão inicial jus
tifica um magma gerador destas rochas proveniente de refusão de 
rochas crustais, entretanto, devido à íntima associação com as ro
chas vulcânicas do Grupo Amoguijá, admite-se como tendo prova
velmente a mesma origem, ou seja, originou-se a partir da diferen
ciação do manto, tendo sofrido contaminação de Sr87 das rochas 
encaixantes durante a sua ascensão. 

No fim do Pré-Cambriano Superior, os movimentos no manto 
causaram arqueamentos em grande área da crosta, nesta 
desenvolvendo-se fraturas, seguidas de distensão, que deram ori
gem a uma imensa bacia ensiálica do tipo graben, que constituiu 
uma transição para o ambiente geossinclinal caracterizado como 
Geossinclíneo Paraguaio (Almeida, 1964a). Geossinclíneo 
Paraguai-Araguaia (Almeida, 1967) e Cinturão Metamórfico 
Paraguai-Cuiabá (Montalvão & Bezerra, 1980). Foram deposita
dos aí psefitos, psamitos, palitos e rochas carbonatadas, que, com 
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o fechamento da bacia, foram dobrados e metamorfizados na fácies 
xisto verde baixa, raramente média Fazem parte dessa unidade 
geotectõnica os Grupos Cuiabá, Corumbá e Jacadigo. 

O Grupo Cuiabá, constituído por metassiltitos, filitos, 
muscovita-quartzo xistos, c\orita-muscovita-quartzo xistos, biotita
calcoclorita-plagioc\ásio-quartzo xistos, mármores, calcários, dolo
mitos, metaparaconglomerados, metagrauvacas e milonitos, apre
senta uma polaridade tectônica para oeste; localmente, as dobras 
caem tanto para oeste como para leste. Este grupo, que ocupa a 
porção interna da faixa de dobramentos, contém a seqi.Jência sedi
mentar mais antiga, sendo considerado como formado no fim do 
Pré-Cambriano Superior; entretanto, deixa-se aqui a possibilidade 
do mesmo ter se formado já no Pré-Cambriano Médio e que a idade 
isocrônica apresentada, de 484 ± 1 9 MA, possa representar recris
talização ocorrida após a última orogênese que atuou na área. 

Após ou no fim da orogênese que deu origem ao Grupo Cuiabá, 
suplantando as forcas horizontais, ocorreram as forcas verticais 
com movimentação. de blocos e formação de bacias i~tramontana~ 
ou marginais, seguindo-se a sedimentação de rochas que corres
pondem à seqi.Jência "molássica", a qual teve início com a deposi
ção dos sedimentos glaciais da Formação Puga e os arenitos da For
mação Urucum, que neste trabalho são consideradas isócronas. 

A Formação Puga, composta por paracong\omerados epimeta
mórficos, representa uma fase marcante na evolução geológica re
gional Grada transicionalmente, em direção ao topo, para a Forma
ção Cerradinho, que é composta por arcóseos, arenitos, siltitos, ar
gilitos, calcários, dolomitos, margas, ardósias, metargilitos, metas
siltitos, metaconglomerados polimíticos, folhe\hos brechas dolomí
ticas e camadas irregulares de chert; parece indicar um episódio 
transgressivo, estando os arcóseos e conglomerados da base da se
qi.Jência normalmente localizados próximos ao Complexo Rio Apa. 
Enquanto se processava a transgressão, algumas partes da faixa de 
dobramento sofreram subsidência, onde se precipitavam calcários 
dolomíticos e dolomitos da Formação Bocaina As Formações Puga, 
Cerradinho e Bocaina fazem parte do Grupo Corumbá, do Pré
Cambriano Superior 

Enquanto se depositavam os sedimentos da Formação Puga, 
provavelmente havia a deposição, possivelmente em áreas deprimi
das do continente, próximas ao litoral, dos arenitos, arcóseos, meta
renitos, metarenitos arcoseanos, metarenitos conglomeráticos, me
ta conglomerados e metagrauvacas que compõem a Formacão Uru
cum do Grupo Jacadigo, de idade pré-cambriana superior · 

Terminada a sedimentação e o dobramento do Grupo Corumbá, 
que se apresenta muitas vezes secionado por falhas inversas e do 
GrupoJacadigo, a área sofreu novamente reativação, acomp~nha
da de Intrusões de rochas graníticas denominadas Granito Tabaco 
que apresentou idade isocrônica de refmência Rb/Sr, em amostra~ 
da Folha SE 21 Corumbá, de 490 ± 8 MA e razão inicial O 71 2 ± 
0,001 ' 

A área recoberta pelos sedimentos neopaleozóico-mesozóicos e 
lavas basálticas da Bacia do Paraná foi objeto de inúmeros estudos 
desde o final do século passado, alguns analisando sua evolucão 
geológica regional, outros enfocando eventos geolóqicos mais ;es-
tritos. -

A evolução histórica desta grande bacia deposicional é aceita, 
de modo generalizado, pelos inúmeros cientistas que a estudaram, 
com pequenas divergências quanto ao ambiente gerador de algu
mas formações que compõem o espesso pacote rochoso 

Segundo Northfleet, Medeiros e Mi.Jihmann ( 1969), a existência 
desta bacia como depressão deposicional evidenciou-se a partir do 
Devoniano Inferior, tendo alcançado sua máxima individualizacão 
no Permiano · 

Corrêa et a/ti' (1976) consideraram um longo período de abrasão 
que precedeu a deposição dos sedimentos da Bacia do Paraná Es
tes sedimentos apresentam suave mergulho para ESE, na região de 
Mato Grosso do Sul, em direção ao centro da bacia e no Cretáceo 
início do Terciário, toda a região teria sido submer'ida a processo~ 
ep1~ogenét1cos que resultaram nos falhamentos de gravidade e fo
ram responsáveis, em parte, pela atual linha de borda da Bacia do 
Paraná 

Uma das maiores transgressões marinhas registradas na Plata
forma marcou o início do Eodevoniano, incluindo boa parte do pe-
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ríodo Siluriano, recobrindo parcialmente o embasamento da bacia, 
representado, na área mapeada, pelo Grupo Cuiabá, quando então 
se depositaram os sedimentos da Formacão Vila Maria de idade si
luriana inferior, segundo Burjack & Popp (no prelo, apud Dei' Arco et 
alii, 1982). aflorantes na borda nordeste da bacia São representa
dos por diamictitos, intercalados com folhelhos fossilíferos, siltitos 
e arenitos micáceos, que documentam, baseados nas lito\ogias e 
fósseis coletados, um ambiente marinho transgressivo 

No final do Siluriano, ainda com ambiente marinho, teve início a 
sedimentação da Formação Furnas, cuja origem e ambiente de de
posição ainda guardam interrogações 

Northfleet, Medeiros e Mi.Jhlmann ( 1969) consideraram a For
mação Furnas como depositada em ambiente continental, numa de
pressão alongada na direcão NNO-SSE, sem influência tectônica 
durante a sedimentação, a·presentando grande homogeneidade \ito
lógica em toda a bacia 

No Devoniano Médio desenvolveu-se o Arco de Campo Grande, 
uma feição estrutural com eixo principal de direção noroeste
sudeste que, segundo Northfleet, Medeiros e Mi.Jhlmann (op cit ). 
teria afetado a Formação Ponta Grossa, não aflorante na área, que 
mostra, no poço 2-CG-1-MT, uma fácies muito arenosa, não carac
terística do ambiente marinho atribuído à citada formacão. Os mes
mos autores consideraram ter se atenuado nas formaÇões sobreja
centes o efeito desta estrutura e citam, durante o Devoniano, uma 
possível ligação com a Bacia do Parnaíba, pela região hoje percorri
da pelos rios Tocantins e Araguaia 

"A Bacia do Paraná, do Fameniano ao Westphaliano, ficou sub
metida a levantamento epirogênico com leve basculamento para 
norte, tendo havido durante esse tempo erosão das formacões de
vonianas e não deposição de sedimentos do Carbonífero l.nferior" 
(Northfleet; Medeiros; Mühlmann, 1969) 

No Carbonífero Superior (Andar Stephaniano), na região norte da 
bacia, segundo Northfleet, Medeiros e Mi.Jhlmann (op cit ). iniciou
se a sedimentação continental, enquanto que ao sul do paralelo 
24 oS continuou o processo de erosão das rochas devonianas e pré
devonianas Esta sedimentação, ao norte, representada pela Forma
ção Aquidauana, processou-se sob clima frio e influências glaciais 
localizadas, sem indícios de tectônica observável 

No Permiano Inferior houve ascensão da região ao norte do para
lelo 22 oS, persistindo no Permiano Médio, ocasionando, então, 
uma regressão do mar para sul e sudeste, quando se depositaram os 
arenitos da base da Formação Rio Bonito, não aflorante na área 

Segundo Daemon & Quadros ( 1969, apud Northfleet; Medeiros; 
Mi.Jhlmann, 1969). a transgressão marinha iniciada no fim do Per
miano Médio teria atingido, no início do Permiano Superior, regiões 
mais setentrionais da bacia, quando então os sedimentos neríticos 
da Formação Palerma recobriram discordantemente os arenitos da 
Formação Aquidauana, em Mato Grosso e Goiás 

Northfleet, Medeiros e Mi.Jhlmânn (1969), examinando mapas 
isópacos das Formacões Palerma, \rati e Serra Alta, observaram cla
ra tendência de bas~ulamento da bacia para leste, no início do Per
miano Superior, explicando parcialmente a imigração do ambiente 
marinho da Formação \rati em direção à região Sul Esta ingressão 
do mar no Permiano Superior foi seguida por uma sucessão de am
bientes cada vez mais rasos e mesmo continentais, restritos à por
ção central da bacia, que deram origem às Formações Serra Alta, 
Tere,zinha e Rio do Rasto 

No início do Mesozóico, no Triássico, houve reativacão da área 
seguida de intrusões e derrames de rochas alcalinas c'om nefelin~ 
sienitos, sodalita-nefe\ina sienitos, biotita-aegirina sienitos, 
aegirina-arfvedsonita sienitos, aegirina-augita-hornblenda-biotita
nefe\ina microssienitos pórfiros, traquitos e traquitos pórfiros, per
tencentes às Alcalinas Fecho dos Morros 

Não foram observados, na área da Folha SF.21 Campo Grande, 
sedimentos pós-Aquidauana até o Jurássico, quando passou a pre
dominar na bacia ambiente desértico, coni fortes ventos que depo
sitaram areias em forma de dunas, que, consolidadas, deram origem 
ao espesso pacote de sedimentos da Formação Botucatu 

Conseqi.Jência da tectônica germanótipa, que afetou a Bacia do 
Paraná no Jurássico Superior e Cretáceo Inferior, houve extravasa
mento de magma, espalhando-se sobre os arenitos Botucatu e for
mando a cobertura de basaltos com esporádicas intercalacões de 
arenito eólico · · 



O grande pacote de basaltos acentuou a subsidência do centro 
da bacia, dando lugar à formação de um mergulho regional centrípe
to, cuja parte norte controlou uma rede de drenagem responsável 
pelos depósitos fluviais e lacustres da Formação Bauru (Northfleet; 
Medeiros; Mühlmann, 1969). 

Segundo Del' Arco et alii ( 1982), nova ascensão regional provo
cou o fecho da deposição Bauru, registrando-se na época uma fase 
tectônica importante, cujos reflexos estão na reativacão de diver
sos falhamentos preexistentes. Diversos ciclos de diss.ecação e pe
neplanização são então inaugurados, marcando o término dos pro
cessos de deposição na bacia 

No Quaternário, durante o Pleistoceno, houve um reinício de de
posição em áreas subsidentes, formando, nas proximidades das 
áreas de rochas calcárias, os tufos calcários, travertinos e conglo
merados com cimento calcffero representantes da Formacão Xa
raiés. Também neste período acumularam-se os sediment.os con
glomeráticos e areno-siltosos, bem como os lateritos ferruginosos 
pertencentes aos Depósitos Detríticos. 

Como conseqüência da Orogenia Andina do final do Terciário e a 
de soerguimentos epirogenéticos, formou-se a Depressão do Rio 
Paraguai, que engloba as Planícies e Pantanais Mato-Grossenses, 
onde se formaram os depósitos fluviais e lacustres, em áreas perio
dicamente inundáveis e/ou sujeitas a inundações ocasionais, cons
tituídos por sedimentos arenosos, síitico-argilosos e areno
conglomeráticos, pertencentes à Formação Pantanal. A acumula
ção desses sedimentos se desenvolveu em um substrato irregular 
formado por um sistema de blocos falhados, do tipo Horst-Graben, 
em que os soerguiment0s e afundamentos respondem pelos dife
rentes valores de espessura dessa formação. 

A rede de drenagem instalada no Holoceno é responsável pelas 
areias siltes, argilas e cascalhos pertencentes às Aluviões Atuais, 
que se desenvolvem principalmente ao longo dos grandes rios da re
gião 

1. 5 - GEOLOGIA ECONÓMICA 

1.5.1 - Generalidades 

A Folha em tela apresenta-se deficiente com relação aos conheci
mentos mínero-econômicos e metalogenéticos, sendo coberta de 
trabalhos quase totalmente na escala de reconhecimento regional 
com poucas pesquisas específicas no campo da geologia econômi
ca. Existem grandes reservas de rochas carbonatadas já conheci
das, enquanto para outros bens minerais ocorrem condições local
mente favoráveis à mineralização. 

Campos ( 1 969) discorreu sobre a indústria extrativa mineral do 
antigo Estado de Mato Grosso, salientando, no âmbito desta Folha, 
os calcários da serra da Bodoquena e as pesquisas da mineralização 
cupro-uranffera no município de Bonito. 

Corrêa et alii ( 1976). no Relatório Final do Projeto Bodoquena, 
teceram considerações a respeito da geologia econômica da área, 
reportando ser grande seu potencial mineral, tendo sido constatada, 
pelos autores, a ocorrência de jazidas de grande porte de calcário. 
Quanto às outras espécies minerais, genericamente, foram aventa
das boas perspectivas de concentrações econômicas com relação 
aos corpos alcalinos (Fecho dos Morros), às extrusivas ácidas e pi
roclásticas (Quartzo-Pórfiros do Amoguijá) e às seqüências carbo
náticas dos Grupos Cuiabá e Corumbá, além de terem sido registra
das ocorrências de menor importância de cobre, chumbo, urânio e 
grafita. 

Nogueira et alii ( 1978), durante a execução do Projeto 
Bonito-'-Aquidauana, tiveram como uma das metas a avaliacão das 
potencialidades em metais não-ferrosos, prata e ouro nos m~tamor
fitos do Grupo Cuiabá e também nas seqüências carbonáticas do 
Grupo Corumbá. Para consecução dos seus propósitos, os autores 
procederam ao reconhecimento geoquímico regional, por meio de 
sedimentos de corrente e concentrados de bateia Como resultado, 
foram selecionadas algumas áreas para estudos de detalhe, visando 
à prospecção dos metais acima referidos Porém, concluíram os au
tores residir nas rochas carbonatadas do Grupo Cuiabá e das Forma
ções Cerradinho e Bocaina a maior importância mínero-econômica 
da região, como fonte quase que inesgotável de matéria-prima para 
indústrias do cal, de corretivo de solos e cimenteira. Os mapas pre
visionais obtidos por esse projeto permitem destacar o Grupo Cuia-

bá como favorável à ocorrência de depósitos de cobre, zinco, chum
bo, prata e ouro, e a Formação Cerradinho à prospecção de cobre, 
chumbo e zinco. Finalmente, esse projeto cadastrou três ocorrên
cias de cobre, uma de cobre e urânio, uma de chumbo, uma de grafi
ta e rochas grafitosas, e uma de calcita 

Figueiredo & Valderano (1977) reportaram trabalhos de pros
pecção e pesquisa na região imediatamente a norte da cidade de Bo
nito, onde constataram a presença de depósitos de rocha fosfática, 
capazes de serem economicamente aproveitáveis. 

Schobbenhaus Filho & Soares (1979) na Carta Geológica do 
Brasil ao Milionésimo, Folha SF. 21 Rio Apa, cadastraram ocorrên
cias minerais na área em apreço, entre as quais, duas diamantífe
ras, sete de cobre, uma das quais também apresentando indícios de 
urânio, uma de chumbo, diver:;as de calcário, calcário dolomítico e 
dolomito, além de outras de grafita, calcita, mármore e argila 

Durante a realização do presente trabalho foram visitadas diver
sas ocorrências minerais. Dentre os resultados obtidos destacam-se 
os seguintes itens que serão apreciados mais amiúde em tópicos es
pecíficos: 
- foi identificada uma ocorrência manganesífera a leste de Aqui
dauana, na porção sul da serra de Santa Bárbara, em terrenos da 
Formação Aquidauana Trata-se de "manchas" enriquecidas em 
matéria manganesífera amorfa, localmente cristalizada 
- calcários, dolomitos e mármores foram constatados em diferen
tes estações geológicas situadas no contexto dos Grupos Cuiabá e 
Corumbá. Em diversas localidades da região explotam-se ou 
explotaram-se calcário (destinado à obtenção de cal e pó calcário 
para corretivo de solos) e mármore Algumas dessas lavras são pri
mitivas, enquanto outras estão organizadas por empresas de mine
ração, destacando-se a Mineração Vale do Rio Aquidauana Ltda., 
Calcário Bonito Ltda (CALBON) e a Mineração Bodoquena Ltda. O 
grupo empresarial Camargo Corrêa, no momento, desenvolve proje
to de aproveitamento do calcário para a fabricação de cimento na 
área do povoado de Bodoquena no municlpio de Miranda; e 
- na região estão estabelecidas várias olarias concentradas nas vi
zinhanças da cidade de Miranda, formando uma constelação de in
dústrias cerâmicas, abastecedoras de grande parte do mercado 
consumidor de telhas e tijolos do Estado de Mato Grosso do Sul. 

Pesquisas de detalhe, a realmente restritas, têm sido executadas 
em diferentes pontos da Folha, a exemplo das efetuadas pela Co
missão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), no morro do Cobre, 
município de Bonito, e pela Companhia Mato-<Srossense de Minera
ção - METAMAT, em várias localidades Quanto às pesquisas da 
CNEN no morro do Cobre, após levantamentos radiométricos de de
talhe sobre o terreno, abertura de trincheiras e trabalhos de sonda
gem, foi concluído pela inexpressividade no que diz respeito à ocor
rência de minerais radioativos No mesmo prospecto, os trabalhos 
de detalhe da MET AMAT visando a mineralizações cupríferas tam
bém concluíram pela negatividade econômica dos "indícios". 

1.5.2 - Ocorrências minerais 

Até o momento não se conhece na área uma diversificação qualita
tiva numerosa de espécies minerais cujas concentrações atinjam 
expressão econômica. Os principais bens da geologia econômica lo
cal estão representados pelos calcários e dolomitos, os quais vêm 
sendo economicamente explotados, porém, a níveis não correspon
dentes às suas reais potencialidades 

Chama-se a atenção para um fato de relevante interesse referen
te ao elemento estanho nesta Folha. Ocorre que, muito embora não 
tenham sido localizadas ocorrências visíveis de mineralização, al
guns resultados analíticos obtidos pela equipe deste relatório em 
amostras litogeoquímicas atingiram valores fortemente elevados, 
ou seja, entre 28 e 78 ppm. Em vista disso, pode-se admitir uma 
potencialidade de mineralização estanífera nessa porção da área, 
onde as litologias locais estão representadas ou pelas rochas graní
ticas do Complexo Rio Apa ou por aquelas da Suíte Intrusiva Alu
miador. 

Quanto aos minerais de interesse, discriminam-se abailco, em or
dem alfabética, iniciando-se pelos metálicos seguidos pelos não
metálicos e materiais de construção, refletindo o nível atual de co
nhecimento a respeito dos mesmos. 
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1.5 2.1 - Minerais metálicos 

1.5.2.1.1 - Cobre 

As ocorrências cuprfferas conhecidas na área estão associadas aos 
corpos metabásicos principalmente do Complexo Rio Apa e às zo
nas de falhamento ou cisalhamento no âmbito dessa unidade estra
tigráfica e do Grupo Cuiabá. 

Moraes ( 1958a) comentou a respeito da ocorrência de cobre lo
calizada no rnunicfpio de Bonito, na área da fazenda Figueirinha. Se
gundo esse autor o minério encontra-se em veios que cortam o 
"calcário Bodoquena" (postfilriormente mapeado como Grupo Cuia
bá), constando de impregnações esverdeadas de malaquita, ou pre
tas de calcosita e tetraedrita, bem como manchas amareladas no 
minério que foram identificadas como fosfato de urânio. Acrescenta 
ainda o mesmo autor que na continuação dessa zona na fazenda Fi
gueira, Beurlen encontrou idêntica mineralização, e mais ao norte, 
na serra do Roncador, entre os rios Aquidauana e Miranda, o "cal
cário Bodoquena" foi observado cortado por veios cuprfferos aver
melhados ou esverdeados 

No Relatório Final do Projeto Bodoquena, Corrêa et alii (1976) 
cadastraram uma ocorrência de cobre na região e<~tre as fazendas 
São Carlos e Esmeralda na Folha SF.21-V-B, a oeste da serra da Bo
doquena, associada a ortoanfibolitos intrusivos no que chamaram 
Complexo Basal, cujos afloramentos mineralizados estão alinhados 
na direção NO-SE, contendo calcopirita disseminada, que foi identi
ficada microscopicamente. A mesma área foi alvo de visitação pela 
equipe deste relatório, não tendo sido possível constatar a minerali
zação no local. Os mesmos autores informaram a respeito de outra 
ocorrência de cobre na Folha SF 21-V-B, ao sul do rio Aquidabã, no
roeste da serra da Alegria, onde afloram anfibolitos, metabasitos, 
dacitos e andesitos (neste relatório incluídos no Complexo Rio Apa), 
os quais encontram-se impregnados de malaquita nas zonas de ci
salhamento orientadas na direção NO-SE. 

Ainda Corrêa et alii (op cit ) fizeram menção à ocorrência de ma
laquita, azurita e torbernita no morro do Cobre, próximo à fazenda 
Figueirinha (Folha SF.21-X-A) com acesso pela estrada 
Bonito-Aquidauana (MS-738), com entrada à direita a aproxima
damente 43 km de Bonito. A mineralização foi descrita como estan
do associada a calcita em brecha calcária, em uma zona de falha
mente atravessando calcários e filitos do Grupo Cuiabá. Em termos 
de possibilidades econômicas o relatório em questão apontou as ro
chas gabróicas e troctolíticas do morro Jaraguá (neste relatório en
globadas na unidade estratigráfica Gabro Mono do Triunfo) a no
roeste da serra de São Francisco, na Folha SF 21-V-D, onde ocor
rem raras impregnações de calcopirita (área cadastrada por Schob
benhaus Filho & Soares ( 1979) como ocorrência cuprífera) Tam
bém foi recomendada atenção especial às rochas ácidas extrusivas 
de Amoguijá, na serra de Santa Cruz e áreas adjacentes da Folha 
SF.21-V-D, representadas por quartzo-pórfiros, riolitos, riodacitos e 
piroclásticos, favoráveis à mineralização de metais-base. 

Nogueira et alii ( 1978) cadastraram ocorrências de cobre asso
ciadas a rochas do Grupo Cuiabá e a anfibolito, atribuído à Associa
ção Metamórfica do Alto Tererê (neste relatório subordinada ao 
Complexo Rio Apa) e também mais duas de cobre restritas a uma 
zona de falha, encaixadas em rochas que chamaram Complexo Ba
sal (também subordinado ao Complexo Rio Apa) Os autores 
reportaram-se à ocorrência do morro do Cobre, na rodovia 
Bonito-Aquidauana, constituindo mineralização cuprífera em zona 
de falha, restrita à brecha de mármore do Grupo Cuiabá e mineralo
gicamente representada por malaquita e azurita, com calcita e tor
bernita associadas Quanto à viabilidade econômica da ocorrência é 
citado que a Companhia Mato-Grossense de Mineracão - META
MAT, após trabalhos de pesquisa em áreas de alvarás. da Coordena
ção de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso- CODEMAT 
concluiu pela negatividade. Porém, nas recomendações do Projet~ 
Bonrto- Aqurdauana, seus autores optaram pela sugestão de novos 
trabalhos, "visto terem sido encontradas anomalias de 2 a ordem 
para este elemento", obtidas pelos levantamentos geoquímicos 
Com referência à área do morro do Cobre, no presente relatório, 
observou-se que em trincheira aberta aflora na base de um morrote 
calcário cinza, fino a maciço A meia encosta encontra-se brechad~ 
com massas e filmes centimétricos de calcita pronunciados e serici
ta (?) parcialmente desenvolvida No topo do morrote evidencia-se 

98'/GEOLOGIA 

nítida orientação (N50,75NE) tomando aspecto de filitos ou filoni
tos. A minera lização cuprífera citada nessa região não foi observada 
pela equipe do Projeto RADAMBRASIL embora os trabalhos efetua
dos anteriormente sejam diagnósticos aceitos. 

Nogueira et alii ( 1978) citaram também as ocorrências cuprífe
ras da fazenda Tarumã e das fazendas Alencastro e Potreiro. A pri
meira localiza-se a cerca de 4,5 km a sudeste da fazenda Tarumã, a 
sul do povoado de Morraria, na Folha SF.21-)(-A, apresentando-se 
disseminada com cristais de pirita e calcopirita em anfibolito inter
calado em quartzitos da Associação Metamórfica do Alto Tererê, 
dos referidos autores Anomalias geoquímicas de 1.' e 2.' ordens 
para cobre foram individualizadas nas proximidades, atingindo um 
máximo de 700 ppm do elemento. A segunda área mineralizada, 
das fazendas Alencastro e Potreiro, nas imediações da margem es
querda do rio Perdido, ocorre também disseminada, a malaquita, 
em rochas cataclásticas associadas a uma zona de falha E-0 e verti
cal, sobre rochas gnáissicas do Complexo Basal. Na área reportada 
existem dois pontos com idênticas características, uma delas com 
mineralização de 5 m de espessura e concentrações atingindo até 
30% da rocha, em malaquita. Próximo às ocorrências também veri
ficaram a presença de rochas andesíticas, o que poderia explicar a 
gênese da mineralização cuprífera. Foi também aventada a hipótese 
da existência de soluções que migraram da seqüência carbonática 
da Formação Cerradinho através dos planos de falhamento que cor
tam essas rochas e, nesse caso, as áreas-fonte seriam promissoras 
para cobre, chumbo e zinco de acordo com os autores epigrafados. 

1 5 2 1.2 - Chumbo e zinco 

Corrêa et alii ( 1 976) referiram-se à ocorrência localizada próximo à 
estrada MS-738 (Bonito-Aquidauana) a 4 km a sul do morro do 
Cobre, na Folha SF 21-X-A, constituída de pequenos cubos de gale
na e hematita especular associados a cristal de rocha, em veios hi
drotermais de quartzo, encaixados em micaxistos do Grupo Cuiabá 
Acrescentaram ainda que, superficialmente, a ocorrência constitui 
apenas um "indício de mineralização". 

Nogueira et alii ( 1 978) cadastraram a mesma ocorrência de ga
lena supra mencionada nas proximidades da fazenda Santa Rita, cu
jo modo de ocorrência e jazimento representam-se por "cristais Je 
galena e pirita, incrustados em fragmentos de quartzo, pr ovenien
tes de veios, provavelmente hidrotermais, que cortam filitos do Gru
po Cuiabá" O local já foi garimpado e está, pelos autores do relató
rio em epígrafe, recomendado a trabalhos posteriores de pesquisa, 
correspondendo a anomalias de 2 ' ordem, detectadas através de 
levantamentos geoquímicos São ainda ressaltadas pelos autores 
anomalias geoquímicas que se relacionam aos metamorfitos do 
Grupo Cuiabá e ao domínio calcodolomítico do Grupo Corumbá. As 
anomalias de chumbo e prata julgadas mais promissoras em toda a 
área, estão situadas na parte centro-noroeste da área do projeto, ao 
sul do distrito de Bodoquena (ex-Campão), onde as litologias são fi li
tos e mármores do Grupo Cuiabá sobrepostos, por falhamentos in
versos, às litologias clástico-carbonáticas do Grupo Corumbá. Con
centrações anômalas para chumbo, zinco e prata também estão 
restritas às zonas de contato entre as unidades do Grupo Corumbá e 
o Complexo Basal e a Associação Metamórfica do Alto Tererê, 
ocorrendo descontinuamente em quatro pólos isolados, segundo a 
direção N-S, desde a nascente do rio da Prata, no sudoeste do refe
rido projeto, até as nascentes do córrego Salobinha na Folha SF.21-
)(-A Outra anomalia para zinco destacada pelos autores acima cita
dos localiza-se a noroeste da cidade de Bonito (Folha SF.21-X-A) no 
âmbito do Grupo Cuiabá 

Ainda no mesmo relatório os autores reconheceram a seqüência 
clástico-carbonática da Formação Cerradinho, situada na sua borda 
oeste com freqüentes variações faciológicas e caracteres paleogeo
gráficos de linha de costa, como ambiente propício à formação de 
depósitos de chumbo e zinco do tipo stratabound. 

1 5 2 1 3 - Manganês 

Foram constatadas no presente trabalho, a leste de Aquidauana, na 
porção sul da serra Santa Bárbara (Folha SF.21-X-A), grandes expo
sições de arenitos vermelhos, médios a grosseiros, regra geral bem 
classificados, da Formação Aquidauana. Nessa área, na margem di
reita do córrego das Antas, ao norte da estrada entre Vila Camisão e 



Piraputangas (com entrada a 9 km da primeira) sobressaem por
ções (manchas) enriquecidas em minério manganesífero. No seio 
dessa massa escura sedimentos da unidade em questão' acham-se 
por vezes bastante preservados. As manchas manganesíferas são 
em geral amorfas, localmente denotando maior grau de cristaliza
ção, parecendo serem derivadas da substituição da matriz do areni
to por óxidos de manganês. Segundo informações locais outras 
ocorrências na área foram alvo de pesquisa em tempos passados, 
com percentuais variando de 42% a 48% de Mn, também provavel
mente derivadas de substituição parcial do arenito, talvez controla
das pelo fraturamento. 

1.5.2.1 4 - Ouro 

A única ocorrência cadastrada do metal consta dos trabalhos de 
Corrêa et alii ( 1976) e localiza-se em aluvião no córrego Divisa, no 
distrito de Jabuti, município de Bonito, Folha SF.21-X-A. 

No levantamento geoquímico regional executado por Nogueira 
et alii ( 1 978) os valores anômalos para ouro foram mais realçados 
nos concentrados de bateia, predominando nas faixas centro-leste 
e centro-noroeste da área daquele projeto Nessa região as anoma
lias de ouro estão geralmente associadas àquelas de arsênio e anti
mônio no âmbito das litologias xistosas e filitosas do Grupo Cuiabá, 
cortadas comumente por veios de quartzo. Foi sugerido também um 
relacionamento com as rochas metabásicas do mesmo grupo. 

Correia Filho et alii (1980) no Relatório Final do Projeto Ouro no 
Centro-Oeste Brasileiro (Etapa I) referiram-se às anomalias detecta
das por Nogueira et alii ( 1978) e concluíram que o Grupo Cuiabá é a 
unidade mais prospectável para ouro nesta área. Foram recomenda
dos pelos autores estudos geoquímicos mais detalhados através de 
concentrados de bateia nas áreas anômalas do Grupo Cuiabá na zo
na Bonito-Miranda e também estudos preliminares no âmbito da 
Associação Metamórfica do Alto Tererê. 

1.5 2 1.5- Urânio 

Campos (1969) referiu-se a pesquisas realizadas em 1958, no mu
nicípio de Bonito (Folha SF.21-X-A), as quais revelaram a presença 
de mineralização uranífera 

A mesma área da fazenda Figueirinha e circunvizinhanças, na lo
calidade de morro do Cobre, foi alvo de pesquisa de detalhe, levada 
a cabo mediante convênio firmado entre a Comissão Nacional de 
Energia Nuclear (CNEN) e a Companhia de Pesquisa de Recursos Mi
nerais (CPRM), com o objetivo de avaliar a ocorrência de minerais 
radioativos uraníferos lá existentes. Bittar et a/ii ( 1973) autores do 
Relatório Final do Projeto Figueirinha apresentaram comentários re
ferentes aos trabalhos de sondagem wagon dri/1 e às perfilagens de 
raios-gama, executados Quanto à gênese da mineralização não são 
citados dados de interesse, e afirmaram os autores: "Tendo em vis
ta que os trabalhos efetuados pela CPRM para o Projeto ... foram 
concentrados totalmente nas atividades de sondagem, este relató
rio não tecerá considerações sobre paragênese ou mesmo em rela
ção ao mineral de urânio existente na área. Fica apenas esclarecido 
que a sondagem realizou-se no contato entre filitos e calcários, com 
ocorrência de malaquita e azurita, associada a minerais 
radioativos" 

Posteriormente, Corrêa et alii (1976) e Nogueira et alii (1978) 
teceram breves comentários a respeito da ocorrência uranífera do 
morro do Cobre, associada a uma zona de falhamento nas rochas do 
Grupo Cuiabá (vide 1 5.2 1 1 - Cobre). 

O trabalho de reconhecimento executado pela equipe do Projeto 
RADAMBRASIL não foi suficiente para apreciar as questões mais 
complexas, como por exemplo a gênese da mineralização Em todo 
caso, sabe-se que houve condições para geração de minerais uraní
feros, contudo ainda não se identificaram acumulações economica
mente interessantes 

1.5.2.2 - Minerais não-metálicos 

1 5.2.2.1 - Calcários e mármores 

Corrêa et alii ( 1976) citaram a importância atingida pelas rochas 
carbonáticas que integram os Grupos Cuiabá e Corumbá, variando 
os litótipos de calcários puros a dolomitos e mármores. Foram apre
sentadas análises químicas das amostras coletadas, incluindo 33 

no Grupo Corumbá desta Folha, com predominância de calcários 
calcíticos, magnesianos e dolomíticos, e 8 no Grupo Cuiabá, princi
palmente nos termos dolomíticos Segundo os autores a silicifica
ção das rochas carbonáticas do Grupo Corumbá aumenta no rumo 
norte, enquanto os calcários puros predominam ao sul, por exemplo 
na área a norte da Vila Gaúcha (Folha SF. 21-X-C) As rochas carbo
natadas distribuem-se numa faixa alongada de direção N-S com 
ocorrências isoladas em outras áreas, como aquela próxima a~ Des
tacamento Militar de lngazeiro na Folha SF.21-Y-B, onde a pequena 
elevação de calcário da Formação Cerradinho constitui uma conti
nuação dos morros de Vallemi na República do Paraguai, os quais 
estão sendo aproveitados na fabricação de cimento As principais 
ocorrências carbonáticas do Grupo Cuiabá localizam-se nas regiões 
de Miranda e Bonito (Folhas SF.21-X-A e SF.21-X-C) 

Para o aproveitamento industrial dessa matéria-prima, 
reportaram-se os autores à instalação da empresa Calcário Bonito 
Ltda., cuja finalidade volta-se à fabricação de corretivo de solos, e 
com o mesmo objetivo foi instalada outra indústria em Terenos, 
com suprimento de calcário da região de Miranda. Quanto ao fabri
co de cal por técnicas rudimentares destacaram os autores as caiei
ras Santa Terezinha e Nossa Senhora das Graças como as princi
pais Também foi mencionada a extração em pequena escala de al
gum mármore, o qual. apesar de fraturado, prestava-se ao polimen
to 

Nogueira et a/ii (1978) apresentaram análises químicas das ro
chas carbonáticas na área do Projeto Bonito-Aquidauamt, as quais 
foram separadas com base na unidade estratigráfica: 

Grupo Cuiabá - 25 análises de "mármores calcíticos" (calcá
rios e calcários magnesianos a levemente dolomfticos, com teores 
de MgO entre 0,2 e 4%) e 9 análises de "mármores dolomíticos" 
(dolomitos e dolomitos levemente calcíticos com teores de MÇJO en
tre 16,8 e 20, 7%). 

Grupo Corumbá - Formação Cerradinho: 1 O anÁlises do "Mem
bro Clástico-Calcítico" (calcários a calcários dolomíticos, com 0,2 
a 10,3% de MgO) e 11 análises do "Membro Clástico-Dolomítico" 
(dolomitos e dolomitos levemente calcíticos, com 15,5 a 26% de 
MgO). 

Grupo Corumbá - Formação Bocaina: 12 análises do "Membro 
Calcftico" (calcários a calcários dolomíticos, com teores de MgO 
mormente entre 0,5 e 1,6%) e 23 análises do "Membro Dolomíti
co" (principalmente dolomitos e dolomitos levemente calcfticos, 
com teores de MgO entre 11,7 e 21, 7%) 

Das análises químicas realizadas, os autores observaram que os 
calcários dos Grupos Cuiabá e Corumbá prestam-se ao fabrico de 
cal, reservados à indústria cimenteira os de maior grau de pureza. 
Além disso, há a possibilidade de utilização desses litótipos como 
brita, incluindo os termos dolomíticos Por suas características, os 
mais indicados para matéria-prima na indústria do cimento são os 
calcários da Formação Bocaina, tendo sido estimada uma reserva 
mínima de 600 x 1 os toneladas. Acrescentou esse trabalho o regis
tro de duas caieiras estando a principal delas localizada a 
25 km a sudeste de Miranda, denominada caieira Nossa Senhora 
das Graças, que utiliza o mármore calcítico do Grupo Cuiabá. A ou
tra caieira localiza-se no sítio São João, a cerca de 3 km a leste de 
Bonito, é menor e de processamento mais rudimentar 

Ainda os trabalhos de Nogueira et alii ( 1978) retiram-se informa
ções sobre o aproveitamento dos dolomitos dos Grupos Cuiabá e 
Corumbá, como principais fontes de matéria-prima para a obtenção 
de corretivo de solos na região, e cuja utilização também se presta à 
produção de pedras britadas para a construção civil. As maiores re
servas de rochas dolomíticas encontram-se na Formação Bocaina, 
tendo sido estimadas 2 50 x 1 Q9 toneladas. O teor de Si02 local
mente elevado constitui um entrave para o aproveitamento dessas 
rochas, sendo a silicificação parcial e heterogênea nos dolomitos do 
Grupo Corumbá, e provavelmente de origem metamórfica nas ro
chas do Grupo Cuiabá. Na época da execução do projeto, três em
presas eram responsáveis pela produção de pó corretivo, nomeada
mente: Moinho de Calcário Bonito Ltda., Moinho de Calcário Bodo
quena Ltda. e Moinho de Jardim Também na fazenda Brasilândia 
era extraído dolomito do Grupo Cuiabá, cujo produto era enviado, 
para moagem, à cidade de Maracaju. Citaram ainda os mesmos au
tores outras ocorrências dolomíticas pertencentes a Mineração Mi-
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randa Ltda., na área de Morraria e estratigraficamente posicionada 
na Formação Bocaina. 

Durante a execução do Projeto Bonito-Aquidauana 
registraram-se inúmeras ocorrências de mármore, tanto no Grupo 
Cuiabá quanto no Grupo Corumbá. Segundo seus autores, as ocor
rências do último grupo acham-se relacionadas as zonas de falha
mantos e são pouco aproveitadas como pedras ornamentais devido 
ao intenso fraturamento. Por suas possanças, duas ocorrências me
receram destaque naquele trabalho: uma delas, é a da Mina de Már
more Tonetti S/A, situada a cerca de 30 km a norte de Bonito, na 
Folha SF. 21-X-A, onde é lavrado o mármore calcítico do Grupo 
Cuiabá, de granulação cristalina grosseira, coloração branca, com 
tonalidades rosadas e acinzentadas; e a segunda é a da Mina de 
Mármore de Arco-f ris, localizada a 1 O km a noroeste de Bonito, sen
do explotado o mármore dolomítico da Formação Bocaina, de gra
nulação cristalina grosseira, coloração branca com tonalidades 
acinzentadas e rosadas. Para ambas as ocorrências não foram obti
dos dados confiáveis sobre as reservas. 

Durante a execução do presente trabalho foram visitadas diver
sas ocorrências de rochas carbonatadas atual ou antigamente em 
explotação. Ao longo da estrada a oeste da fazenda Bodoquena, na 
Folha SF 21-X-A, a pedreira abandonada da Calcário Bodoquena 
Ltda. (local também conhecido como fazenda Amaral Machado) 
mostra dolomito branco a cinza-claro, maciço, de granulação fina, 
com silicificação heterogênea incluindo veios e drusas de quartzo. 
Localmente foi observada laminação curvada semelhante a estrutu
ra estromatolítica. Na área afloram rochas da Formação Bocaina. 

A sudeste de Miranda, aproximadamente 8 km a sul da rodovia 
BR-262, na Folha SF 21-X-A, localiza-se a caieira do Sr R Vedora
to, arrendada à empresa Mineração Vale do Aquidauana, que desde 
1978 está em produção. Na pedreira o calcário dolomítico jo Grupo 
Cuiabá apresenta-se cinza-escuro, fino, fraturado e bem estratifica
do, com laminação planat e regular de escala milimétrica e com su
perfícies micáceas. Os estratos são uniformes (N15°0,20°NE) 
com suaves dobramentos no topo, e foram observados fraturamen
tos de atitudes N80°E, subvertical, e N10°E, 70°NO, bem como 
preenchimentos locais de sílica. A sudeste, na região da fazenda lm
bauval, e aparentemente na continuação da mesma faixa de rochas 
carbonáticas, o calcário dolomítico exposto numa pequena pedreira 
intercala-se em quartzitos micáceos, b~m estratificados 

Outra caie ira visitada localiza-se a nordeste de Bonito, a 1 00 m 
das margens da estrada Bonito-fazenda Passa Tempo, na Folha 
SF.21-X-C A rocha que predomina localmente é um dolomito do 
Grupo Cuiabá, cinza-escuro, de granulação fina a média, com apa
rência xistosa nos planos de acamamento 

A 7 km a sudeste de Bonito ao longo da estrada MS-7 3 8, 
encontra-se a pedreira explorada pela empresa Calcário Bonito Ltda. 
(CALBON). O calcário dolomítico, pertencente ao Grupo Cuiabá, 
tem cor cinza a negra, é maciço, de granulação fina e fraturado 
(N10°E e N80°E, subvertical), com veios irregulares de calcita e 
mais raramente de sílica, cujo afloramento atinge aproximadamente 
20 m de altura na frente de desmonte. As informações obtidas no 
local incluem os seguintes dados analíticos: CaO 30,41 %; MgO 
18,02%; Fe20 3 O, 13%; Al 20 3 0,06% e uma produção mensal de 
5.000 toneladas (pó). 

A 1 O km a noroeste de Bonito, no local denominado Mina Arco
f ris, ocorrem blocos retangulares extraídos de um mármore dolomí
tico branco, de granulação fina, brechado e maciço. Sílica bandeada 
em tonplidade cinza é observada preenchendo os espaços entre os 
fragmentos angulares e, porções quartzosas hialinas, ocupando as 
faixas centrais das zonas silicificadas. Encontra-se esta localidade 
incluída na área de afloramento da Formação Bocaina. 

Na estrada MS-738, 21 km ao sul de Bonito na Folha SF.21-X
C, na margem esquerda do rio da Prata (fazenda Brasilândia), 
salientam-se na topografia elevações regulares constituídas de cal
cários dolomíticos cinza a róseos, de granulação média e fina, fratu
rados. Numa pedreira abandonada nesse local, lâminas silicosas 
descontínuas desenvolvem-se aproximadamente paralelas à estrati
ficação (?) e também discordantes e irregulares. Nesse local são 
bem desenvolvidas três estruturas planares: N80°0,55°NE (pro
vavelmente estratificação); N80°E,55-60°SE e N10°0,60-
6 5o SO (fraturamentos). Essas rochas são consideradas como inte
grantes do Grupo Cuiabá. 
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Afastada 2 km para sul da rodovia BR-267, aproximadamente a 
16 km do entroncamento desta com a estrada que segue para Boni
to (MS-738), na Folha SF.21-X-C, localiza-se a pedreira explorada 
pela Mineração Bodoquena Ltda. O calcário dolomítico (Grupo Cuia
bá) é de cor cinza-escuro, rosada (raramente). de granulação fina, 
maciço, fraturado, com vênulas abundantes descontínuas e irregu
lares de calcita. É explorado em duas frentes de lavra com extensão 
de aproximadamente 200 m e altura de 7 a 1 O m. Segundo infor
mação obtida no local, os teores médios são da ordem de: CaO 
32%, MgO 15% e Si02 2%, com uma produção de 8 t/dia (pó). 

1.5.2.2 2 - Calcita 

Nos levantamentos realizados por Nogueira et alii ( 1978) foram ca
dastradas diversas ocorrências de calcita, destacando-se aquela lo
calizada na Folha SF.21-X-C nas cabeceiras do córrego Queima
Boca Esttuturalmente, situa-se na crista de uma anticlinal reversa, 
em dolomitos da Formação Bocaina, tendo sido sua gênese ligada, 
provavelmente, à fase tectônica que afetou o Grupo Corumbá, se
gundo os autores do projeto supracitado. A ocorrência apresentare
serva inferida superior a 5.000 toneladas, encontrando-se à época 
em caráter de pesquisa e regime de extração precário. 

1.5.2.2.3- Diamante 

Schobbenhaus Filho & Soares (1979) situaram duas ocorrências de 
diamante na área em apreço; uma localizada a aproximadamente 
5 km a oeste de Anastácio e da rodovia BR-419, no córrego Agogo, 
e outra no córrego Varadouro, a sudoeste de Campo Grande e a sul 
de Terenos, distanciada quase 20 km da estrada BR-060, para oes
te. 

1 5 2.2.4 - Fosfato 

Figueitedo & Valderano ( 1977) reportaram os trabalhos executados 
pela Rio Doce Geologia e Mineração S/ A- DOCEGEO, cujos objeti
vos foram a prospecção de fosfatos na área imedhtsmcmte a norte 
e noroeste da cidade de Bonito, onde, desde 1976, foram localiza
das ocorrências de rocha fosfática a 8 e 14 km a norte de Bonito, 
próximo à fazenda Colina, encaixados numa sequência pelftica do 
Grupo Corumbá. As análises químicas revelaram teores entre 4 e 
14% de P20 5 , atingindo eventualmente o índice de 34%. A área 
estudada estende-se por faixas a norte-noroeste de Bonito, com di
mensões de 1 7 por 1, 5 km e 5 por 2 km. Quanto à espessura máxi
ma observada os autores registraram 5 e 3 m tespectivamente. Na 
mesma região, além de fosfatos, foi constatada a presença de fluo
rita preenchendo fraturas dos calcários basais da Formação Socai
na, na porção das fazendas Três Morros e Baía das Garças. 

1.5.2 2.5- Grafita 

Corrêa et alii ( 1976) discorreram sobre a presença de lentes grafito
sas nos xistos do Grupo Cuiabá na área dos córregos Taquaruçu e 
Barro Branco, a nordeste de Bonito, na Folha SF.21-X-A 

Segundo Nogueira et a/ii (1978) as ocorrências de rochas grafi
tosas encontradas na área concentram-se nas zonas limítrofes das 
quadrículas SF 21-X-A-V-2, SF.21-X-A-II-3 e SF 21-X-A-11-4, onde 
se formam amplas faixas de xistos e quartzitos grafitosos, 
estendendo-se, grosso modo, por 20 km de comprimento, poden
do, localmente, atingir espessuras da ordem de 1 00 m, com poten
cialidade econômica. Os autores ressaltam ainda a ligação dessas 
faixas grafitosas com ocorrências de rochas metabásicas (anfiboli
tos). 

1.5.2.3 - Materiais de construção 

1 5 2 3 1 - Argila 

Nogueira et alii ( 1 9 7 8) cadastraram três ocorrências de argila nas 
proximidades do povoado de Agachi, a leste de Miranda, na Folha 
SF 21-X-A, associadas a aluviões recentes. Os depósitos de argila 
nessa área também foram citados por Corrêa et alii (1976) e vêm 
sendo comercialmente aproveitados por olarias na fabricação de ti
jolos e telhas. 

Essa área, na margem esquerda do rio Agachi, imediatamente a 
norte da rodovia BR-262, foi visitada pela equipe deste relatório 



verificando-se a ocorrência de argila de cor cinza-escuro, por vezes 
bastante arenosa, provavelmente pertencente à Formação Panta
nal No local situam-se as cerâmicas abastecedoras de quantidades 
substanciais de telhas e tijolos ao Estado de Mato Grosso do Sul In
formações obtidas durante as visitas em junho/1980 a duas cerâ
micas forneceram os seguintes dados gerais de produção: 

AI Cerâmica Bandeirante 
Produção - tijolos com 3, 6 e 8 furos e telhas francesa e paulisti
nha: 25.000 tijolos/dia e 6.000 telhas/dia 
Abastecimento - Campo Grande, Aquidauana, Miranda, Corumbá, 
etc. 

B) Cerâmica Santa Cecflia 
Produção - Apenas tijolos de 8 furos: 6 000 tijolos/dia. 
Abastecimento - Campo Grande. 

Nessa região, além das duas manufaturas citadas, existem mais 
quatro em atividade, de porte equivalente ao da Santa Cecilia. 

1.5.2.3.2 - Brita 

Embora não se tenha conhecimento do uso ostensivo de brita graní
tica na região, assevera-se que os plutons graníticos da Suíte Intru
siva Alumiador constituem excelente fonte desse material na área, 
bem como as vulcânicas do Grupo Amoguijá e os basaltos da For
mação Serra Geral, poderão fornecer brita de boa qualidade. Esta úl
tima fonte presta-se a abastecer a região de Campo Grande, como 
já vem ocorrendo. O DNPM dá conta ainda de quatro pedreiras em 
funcionamento na Folha SF.21 Campo Grande, as quais extraem e 
britam basaltos, estando localizadas nos municípios de Campo 
Grande (2). Rio Brilhante ( 1) e Dourados ( 1 ), conforme publicado no 
Balanço Minero-Econômico (Brasil. DNPM, 1980), para a região 
.Centro-Oeste 

Corrêa et alii ( 1976) e Nogueira et alii (1978) citaram uma única 
ocorrência quartzítica economicamente explotada, denominada pe
dreira de Duque Estrada, localizada próximo à estação ferroviária 
homônima, a leste de Miranda. Esses quartzitos foram identificados 
pelos autores como pertencentes ao Grupo Cuiabá e foram utiliza
dos na produção de brita durante a construção da estrada 
Aquidauana- Corumbá. 

1 5 3 - Possibilidades metalogenéticas 

As ocorrências minerais cadastradas, as unidades litoestratigrâficas 
e os ambientes geológicos reconhecidos na área indicam potencia
lidades com referência a algumas substâncias minerais Abaixo 
discriminam-se as possibilidades metalogenéticas por unidade es
tratigráfica 

AI Complexo Rio Apa 

- Columbita-tantalita, cassiterita, berilo, topázio, fluorita e turmali
na nos granitos metassomaticamente alterados e veios pegmatíti
cos. 
- Ouro associado aos veios de quartzo. 
- Cobre nos anfibolitos e associado às zonas de cisalhamento em 
xistos e gnaisses. 

B) Grupo Amoguijá 

- Cobre, chumbo e zinco em disseminações e jazimentos de sulfe
to maciço nas vulcânicas e piroclásticas. 
- Urânio nas brechas vulcânicas 

C) Suíte Intrusiva Alumiador 

- Cassiterita, wolframita, molibdenita, bismuto e ouro nas segre
gações quartzosas apicais. 
- Columbita-tantalita, berilo, fluorita e turmalina nas fases pegma
títicas. 
- Ouro nos veios de quartzo. 
- Urânio. 

DI Grupo Cuiabá 

- Cobre, chumbo e zinco nos termos carbonatados e filitosos, es
pecialmente nas zonas de falhamento. 

- Ouro nos veios de quartzo de origem hidrotermal ou segregados 
metamorficamente, e nos filitos e xistos grafitosos. 
- Grafita em lentes de filito grafitoso 
- Calcários, dolomitos e mármores 

E) Grupo Jacadigo 

I. Formação Urucum 

- Cobre nos metarenitos. 

Fi Grupo Corumbá 

I Formação Puga 

- Perspectivas metalogenéticas incertas 

11. Formação Cerradinho 

- Cobre nos termos elásticos 
- Chumbo e zinco nos calcários e margas 
- Lentes de fosfato. 

111. Formação Bocaina 

- Chumbo, zinco e fluorita nos termos carbonatados 
- Lentes de fosfato 
- Calcários, dolomitos e mármores. 

G) Granito Taboco 

- Columbita-tantalita, cassiterita, wolframita, molibderiita, berilo, 
ouro, topázio, fluorita e turmalina em zonas metassomaticamente 
alteradas e veios pegmatiticos. 
- Cobre, chumbo e zinco na zona de contato com metassedimen
tos (Grupo Cuiabá). 
-Urânio 

H) Formação Furnas (Grupo Paraná) 

- Diamantes em paleopláceres 

I) Formação Aquidauana 

- Enriquecimento manganesffero supergênico 

J) Alcalinas Fecho dos Morros 

- Fosfato, flúor, tório, urânio, zircônio, nióbio, tântalo, titânio, va
nádio e coríndon 

L) Grupo São Bento 

I Formação Botucatu 

- Perspectivas metalogenéticas incertas. 

11. Formação Serra Geral 
- Cobre nativo e ametista nos basaltos 
- Material de brita. 

M) Formação Bauru 

- Diamantes em paleopláceres 

N) Depósitos Detríticos 

- Ouro e urânio em concentrações supergênicas associadas aos la
teritos 

0) Formação Xaraiés 

- Calcários 

Pl Formação Pantanal 

- Argila, areia 

Q) Aluviões Atuais 

- Ouro, diamante, cassiterita e rutilo em pláceres. 
- Argila, areia, cascalho. 

RI Gabro Morro do Triunfo 

- Cobre em disseminações sulfetadas. 
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1 6 - CONCLUSÕES 

Com a elaboração do presente trabalho verificou-se novamente a 
grande utilidade das imagens de radar de visada lateral (SLAR) Isto 
porque fornecem uma visão regional, evidenciando as característi
cas morfológicas e estruturais concernentes às diversas unidades 
estratigráficas, bem como possibilitam observar suas relações es
tratigráficas Utilizando-se essa ferramenta, aliada às pesquisas bi
bliográficas e principalmente aos dados de campo é que organizou
se este trabalho Outro fator importante são as bases cartográficas 
que são elaboradas a partir do mesmo sensor, o que possibilita a 
plotagem das informações de campo com bastante precisão 

Foram identificadas vinte unidades estratigráficas distribuídas 
no intervalo compreendido entre o Pré-Cambriano Inferior a Médio e 
o Holoceno. 

O Complexo Rio Apa, que é a unidade mais inferior da coluna 
geológica, sofreu importantes eventos metassomáticos potássicos. 
Nesta unidade foram separadas restritas áreas em que dominam 
xistos, quartzitos e gnaisses intercalados, interpretados como relic
tos da potassificação, não sendo excluída a possibilidade de pode
rem representar restos de um cinturão metamórfico formado sobre 
a crosta siálica preexistente 

O Grupo Amoguijá e a Suíte Intrusiva Alumiador são considera
das unidades comagmáticas 

O Grupo Corumbá está representado pelas Formações Puga, 
Cerradinho e Bocaina A Formação Urucum, do Grupo Jacadigo, 
apresenta características diversas daquelas do local onde foi defini
da; neste trabalho é considerada como isócrona da Formação Puga 

As Alcalinas Fecho dos Morros representam importantes regis
tros da reativação, seguida de intrusões e derrames ocorridos no iní
cio do Mesozóico 

Nas áreas de exposições dos sedimentos e lavas basálticas da 
Bacia do Paraná, devido à escala de trabalho, não foram efetuadas 
mudanças cartográficas substanciais. Dificuldades de ordem logís
tica e exigüidade de tempo impediram um melhor levantamento dos 
diversos estudos efetuados na área, prejudicando o acréscimo de 
informações, que resultariam num trabalho mais rico e conclusivo. 

O Gabro Morro do Triunfo, que apresentou idades K/Ar em torno 
de 4 000 MA, está posicionado fora da coluna estratigráfica, devi
do a essas idades levarem a interpretações não conclusivas, poden
do representar realmente a época de formação deste corpo ou ter 
assimilado Ar40 radiogênico das rochas encaixantes durante sua as
censão 

No tocante à geologia econômica é evidente que a área ainda se 
apresenta pouco conhecida, restando ambientes quase inexplora
dos no campo da prospecção mineral, a exemplo das rochas Alcali
nas Fecho dos Morros, das vulcânicas do Grupo Amoguijá, das ro
chas graníticas do Complexo Rio Apa e da Suíte Intrusiva Alumia
dor Por outro lado, os Grupos Cuiabá e Corumbá foram apenas in
suficientemente explorados, no que concerne aos metais-base, 
fluorita e fosfatos. Reafirma-se a importância das rochas carbonata
das como a grande riqueza mínero-econômica da região e nesta 
condição continuarão por longo tempo A área é potencialmente 
auto-suficiente nos materiais básicos exigidos pela indústria de 
construção civil, como: argila, areia, brita, calcário e mármore As 
unidades da Bacia do Paraná que afloram nesta Folha podem ser 
consideradas, em geral, de escassas possibilidades metalogenéti
cas, não se olvidando, porém, da existência de concentracões man
ganesíferas supérgenas nos domínios da Formação Aquidauana 

1 7 - RECOMENDAÇÕES 

O Complexo Rio Apa merece um estudo mais acadêmico, principal
mente nas áreas em que ocorrem os xistos, quartzitos e gnaisses in
tercalados, para comprovar a origem dessas sequências. A Asso
ciação Metamórfica do Alto Tererê, de outros autores, foi incluída 
no Complexo Rio Apa pelo fato que na maioria das seções percorri
das pelos geólogos deste relatório, os xistos a muscovita e quartzi
tos eram rochas que faziam parte do complexo Muitos xistos são 
diaftoritos ou transformações metassomáticas de gnaisses e grani
tóides preexistentes Entretanto, faz-se necessário um estudo mais 
detalhado para verificação segura do contato entre os xistos e as ro
chas do Complexo Rio Apa, uma vez que alguns xistos podem cor-
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responder a restos de um "Cinturão Metamórfico" que se implan
tou discordantemente sobre o Complexo. Como podemos observar 
na fazenda Novo Capão, existe um pacote de quartzitos e anfiboli
tos cuja relação com as outras rochas do Complexo não é bem níti
da 

A Formacão Urucum, na área da Folha SF 21 Campo Grande, 
deve ser maÍs estudada em caráter científico, visando a definir se 
realmente faz parte da sequência observada na Folha SE.21 Corum
bá 

Um melhor conhecimento das unidades que compõem o pacote 
de rochas da Bacia do Paraná exige trabalhos de subsuperfície, devi
do ao alto grau de alteração em que se encontram na maior parte da 
área, sendo necessários estudos acadêmicos que esclareçam me
lhor suas relacões com as unidades correlatas, melhor conhecidas 
na região Sul-Sudeste Estudos de águas subterrâneas, mais especi
ficamente na Formação Bauru, poderiam ser executados por órgãos 
estatais, embora não haja interesse imediato, devido à baixa densi
dade demográfica na região 

Em consonância com as possibilidades metalogenéticas indica
das por unidades estratigráficas(vide 1 5 3 - Possibilidades meta
logenéticas), sugerem-se estudos mais aprofundados, tanto de ca
ráter acadêmico como prospectivo, no âmbito dos seguintes am
bientes: 
- para o elemento estanho no Complexo Rio Apa e na Suíte Intrusi
va Alumiador; 
- para cobre, chumbo, zinco e urânio no Grupo Amoguijá; 
- para fosfatos, flúor, tório, urânio, zircônio, nióbio, vanádio, etc , 
nas Alcalinas Fecho dos Morros; 

para metais-base e ouro no Grupo Cuiabá; e 
- para metais-base e fosfatos no Grupo Corumbá 

Quanto aos granitos altamente diferenciados da Suíte Intrusiva 
Alumiador, chama-se a atenção ainda para a possibilidade de mine
ralização em Mo e W 
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A - Complexo Rio Apa Bat\Co de quartzitos bem la minados com cerca de 1 00 m de espessura, com atitudes N40 • E. 
35"SE NO da fazenda NovoCapão Folha SF 21-V-0 Novembro/1980 

B - Complexo Rio Apa Granada-blollta-muscovita-quartzo xisto. com faixas quartzosas estiradas, formando bovdíns Pé tio 
da fazenda Volta Grande Folha SF 21-V-0. Agosto/1980 

ESTAMPA 1.1 
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ESTAMPA 1 11 

11 O/GEOLOGIA 

A - Complexo Rio Apa M lomarlto ostontanrfo dobras ptigm3ticas Proximidades do fazenda Campinas Folh3 SF 21·X·C 
• Agosto/1980 

8 - Complexo Rio Apa. Biotha gnai.sso~ apresentando estruturas do 1ipo mtJifion, com oté 0.5 m de di&mouo Sudeste da f a· 
zen<la Sant• Ottr.a Folha SF 21.V·O ll.gosto/1980 



A - Complexo Rio Apa Mtgmetito com escrutura acamada o pafeossome conshloldo por anfibolitos Estroda 
BOdoquona-Morraria Folha SF 21 ·X·A Novembro/1980 

B - Complexo Rio Apa Epldoto gnaosse. com microcllna tardia. 5ubstltuindo plagioclaslo Fácics an.libolito Fotomlcrogralla 
LP 2.5 x 8 Kpl x 1,25 Loitodo rioPerdido Estrada velha Jardim-PottoMurlonho Folha SF 21 ·X·C 

ESTAMPA 1 111 
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ESTAMPA 1 IV 

11 2/GEOLOGIA 

A - Grupo Amoguijâ Motarriodacito ou dacito recristalizado Fotomicrografia LP 2, 5 x 8 Kpl x 1,25 Serra de Santa Cruz 
Rodovia BR-267 Folha SF 2 1-V -0 

B - Grupo Amoguijá Metarriolito brechóide No centro, cristal de quartzo euédrico Fotomicrografia LP 2,5 x 8 Kpl x 1,25 
Norte da fazenda Florida Folha SF 21-V·D 



A _ surte Intrusiva Alumiador Granito rOseo. a bioti1a. in1fusivo no Complexo Rio Aps. mOstrando orien1aç;ão nas bordas 
Esuada de Bonito para fazenda Santa Otllia Folha SF 21-X-C Agosto/1 980 

B - $uita Intrusiva Alumiador Microgranito p<)rfiro eataclasado Fotomicrografla LP 2,5 x 8 Kpl x 1 ,f> Serra de $Ao Mi 
guel. prOximo à fazenda homOnima Folha SF 21-V-0 

ESTAMPA 1 V 
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ESTAMPA 1 VI 

114/GEOLOGIA 

A - Grupo Cuial>á ArdOsias suavemente dobradas apresentando duas direçOes de xi~tosidade Rodovi~ 
Bonito- Aquídauana Folha SF 21 ·X·A Novembro/ 1980 

8 - Grupo Cuiabâ Intercalações de calco-xistos verdes e sericit& xistos em calcários de cor rósea Rodovia 
Bonito-Aquidauana Folha SF 21-X·A Novembro/ 1980 



A - Grupo Cuiabá Aspecto do dobramento afetando quartzo xistos e ctorita·seticita·quartzo xisto Estrada Miranda - Posto 
lndlgena lalima Folha SF 21 -X·A Novembro/ 1980 

8 - Grupo Cuiabé Aspecto do dobra. 
mento em forma de chsvron. em mos
covita-quartzo Mistos Estrada Miranda 
-Posto lndlgena Lalima Folha SF 21 

· X-A Novembto/1980 

ESTAMPA 1 VIl 
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ESTAMPA 1 VIII 

11 6/GEOLOGIA 

A - Grupo Cuiabâ Metaconglomerado polimitico, com matriz grauvaqueana esverdeada e seixos de quartzo. quartzito e vul· 
c~nicas Próximo à fazenda Anhumas Folha SF 21-X-C Agosto/ 1980 

B - 9rupo Cuiabtl Dobra inversa em metassedimento do Grupo Culabâ destacando-se duas xistosidades Fazenda Maram· 
baia, norte de Bonito Folha SF 21 ' X·C Agosto/1978 



A - Grupo Cuiabá Crenulação na xistosídade em dorita·Quarlzo xisto Fotomicrografia LP 2.5 x 8 Kpl x 1,25 Próximo à 
fazenda São Paulo, NE de Bonito Folha SF 21-X-A 

B - Grupo Cuiabá Potfiroclasto pré·tectOníco de plagioclásio mostrando sombras de pressão e parcialmente ttansformado 
emcalcitaesericíta Fotomicrogrefi&LP2,5 x BKpl x 1. 25 SudestedeBodoquena FolhaSF 21 -X-A 

ESTAMPA I IX 
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ESTAMPA I X 

118/GEOLOGIA 

A - Formaçlo PURi Conqlomeredo epirnetamótfico dA cor cinze a mtmom, com seixos de ~1é 1 O em, prodomine•,ternentc 
de quartzito e calc6rlo Estraclo Guelcurus- rantanol dO riO Nebilequa F olho SF 21· V-B Maio/1981 

8 - · Formação Ce.rra<finhn lnterc,ataçt)os do me1argifit0$ amorekJs e cotê61ios cinza Observa·se m1crodobrernento intenso. 
Otiginando uma parciel bourllnage nos nl\lei• cole, rios. Rodovi<> 8odoquel'a · Morrarla FolhD SF 21-X·A Novc"'bt0!1980. 



A - Formação Cerradinho Brecha dolomltica sedimentar Sudeste de Morreria Folha SF 21·X·A Novembro/19BO 

B - Formaçlio Cerradinho Seqüência pelltica com nivelo de calc6rio onde se observa pequena falha de empurtêo com rejeito 
de aproximadamente 30 crn Estrada fazenda Bala das Garças-fazenda Alto Salobra Folha SF 21·X·A Agosto/1978 

ESTAMPA 1 XI 
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ESTAMPA 1 XII 

1 20/GEOLOGIA 

A - Formoçao Cerradinho Lente de calcário dolomrtico cremo, englobada por siltilos cinta-claro, micéceos e silexi tos cinza a 
negros, no envoltOrio mais externo Acha-se dobrada em poqvena t1nticlinal 2 km a sul do retiro dn fozollda Nhuverâ Folha 

SF 21 -X·A Moio/1981 

8 • Formaçao Cerradinho Conglomerado com seixos do até 50 em, principalmente de granito Matriz arcoseana fína a mé· 
dia. cor martom Apresento acamamento perccptlvet pela dispos-lçAo dos nJveis seixosos Estrada fuzonda Xatelodo--Posto 

lndlgenaAivesdeBarros FolhaSF 21-X-A Maio/1981 



A - Formação Bocaina Calcário finamente laminado A superffcia da alteração do calcário lembra um "casco da tartaruga" 
Norte do rio Perdido, entre a ponte o o bolicho Aio Novo Folha SF 21·X·C Agosto/1 980 

B - Formação Boca i na O obras assimétricas em dolomtto lamlnado em contato com dolomito maciço Proximidades da sede 
da fazenda Anhumas Folha SF 21·X·C Agosto/1978 

ESTAMPA 1 XIII 
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ESTAMPA 1 XIV 

A - Formoç&o Aquidauona Morro testemunho. leste de vila óe CipoiOndia Folne SF Z1·X·B 

8- F<>rmaç&o Aquidauana Furmas tabulares conse•vodos, leste da vtla de Cipolilndie FOII\a SF 2J-X·B 
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A - f.OrmeçiO Aquidauana Esllatoa 
plano-paraletoe horizontais de atanl· 
toe finos a m6dioe, mostrando pa· 
quenas fretures com aspecto da ve· 
nulaçOao mala deras Rodovia ~R· 
060. 14 km ao sul de Jarrlim. 

Folha SF 21·X·C. 

B - FormaçDo Aquidauana Leito do rio Apa, com sei•os polimlticos bem realçados em matriÍ slltiCO·aranosa (diamictitosl. 
- cruzamento com o rodovia MS·3B4. o NE da Bolo Vista Folha SF 21 · Z·A 

ESTAMPA 1 XV 
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ESTAMPA 1 XVI 
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A r Alcalinas Feche> dC>s Me>rre>s FeldspatOide euédrico e fragmentos de rocha em trequito com estrutura fluida I Fotomicro
grafiaLP2,5 x 8Kpl x 1,25 NortedePorto Murtinho FolhaSF 21 ·V·O 

8 - Alcalinas Fecho dos Morros Latito-andesito Matriz da rocha com Íelaspatos f ibrorradlados e arborescentes Fote>mlcro
grafialP2,5 x 8Kpl x 1.25 NortedePortoMurtinhC> FolhaSF 21.V·O 
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RESUMO 

Este relatório e o Mapa Geomorfológico anexo referem-se à Folha 
SF.21 Campo Grande, compreendida entre os meridianos 54°00' e 
58°30'WGr. e os paralelos 20° e 24°8, perfazendo um total de 
131.980 km2 • O relatório apresenta e analisa as soluções encon
tradas para o mapeamento geomorfológico sistemático em escala 
1:1 .000.000, com base em imagem de radar. Apoiando-se em pes
quisa bibliográfica, sumaria as idéias anteriores. De acordo com a si
militude de formas de relevo, o posicionamento altimétrico relativo 
e as caracterlsticas genéticas comuns, define na área cinco unida
des geomorfológicas: o Planalto da Bodoquena, o Planalto de 
Maracaju-Campo Grande, a Planlcie do Rio Paraná, a Depressão do 
Rio Paraguai e as Planlcies e Pantanais Mato-Grossenses. Descreve 
cada unidade separadamente, ressaltando suas caracterlsticas e 
peculiaridades. Analisa o relevo da área, reconhecendo a atuação 
de duas fases erosivas distintas. Atribui a mais antiga à Pediplana
ção Pós-Cretácica, que removeu parte da Formação Bauru de sobre 

o Planalto de Maracaju-Campo Grande, nivelou a Formação Socai
na, retirou parte dessa litologia, exibindo as rochas subjacentes da 
Formação Cerradinho, e promoveu o rebaixamento erosivo de gran
des extensões, resultando na abertura da Depressão do Rio Para
guai. Associa a fase erosiva mais recente à Pediplanação Neopleis
tocênica, que atuou no sentido de retocar a antiga superflcie erosi
va. Refere-se à ação da dissecação fluvial sobre as superflcies apla
nadas e ao papel da tectOnica como o elemento que expOs as estru
turas às atividades erosivas. Avalia as formas de relevo, objetivan
do seu aproveitamento econOmico mais racional. Sugere traçados 
de rodovias e ferrovias. Analisa os recursos energéticos, sugerindo 
sltios para a implantação de barragens reverslveis. Discorre sobre 
as possibilidades de desenvolvimento das atividades agropastoris. 
Incentiva a reativação de antigos centros urbanos e, por fim, indica 
pontos de atração turlstica. 

GEOMORFOLOGIA/127 



ABSTRACT 

This report and the annel,ed Geomorphological Map refet to the 
Sheet SF 2·1 Campo Gtande, which is comprised between meridians 
54°00' and 58°30'WGr. and parallels 20° and 24°5, totalizing 
131,980 squate kilometets. The report presents and analyzes the 
solutions that were found for the systhematic geomorphological 
mapping at the scale 1:1,000,000, based ond radar imagery 
Through bibliographical research. it sumarizes previous studies. 
According to the similarity of relief forms, the relative altimetric posi
tioning and genetic characteristics, it defines tive geomorphological 
units: Bodoquena Plateau (Planalto da Bodoquena), 
Maracaju-Campo Grande Plateau (Planalto de Maracaju-Campo 
Grande), Paraná River Plain (Planície do Rio Paraná), Paraguai River 
Deptession (Depressão do Rio Paraguai) and Plains and Swam
plands of Mato Grosso (Planícies e Pantanais Mato-Grossenses). 
Each one of these units is described and their characteristics and 
particularities ate pointed out. lt discusses the relief evolution, re
cognizing the imprints of two distinct erosional stages. The earlier 
one is attibuted to the Post-Cretacious Pediplaination, which has 
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partially removed the Bauru Formation from the Maracaju-Campo 
Grande Plateau and level!ed the Bocaina Formation, carrying out 
part of this lithology and exhibiting the subjacent rocks of the Cerra
dinho Formation; it promoted the erosionallowering of great areas, 
tesulting in the opening of the Paraguai River Depression. The more 
recent erosional stage is associated to the Neo-Pieistocenic Pedi
plaination, and was responsible for the reworl<ing of the earlier sur
face. The action of the fluvial dissection on the pediplained surfaces 
is refeted; it is discussed the tectunic influence as an element that 
has exposed the structures to erosive activities The landforrns are 
evaluated, regarding their more rational use Locations for roads 
and railways are suggested lt also analyzes energetic sources, indi
cating favourable sites for reversible dams. The possibilities of de
velooment of the agricultura! projects are discussed The reactiva
tion ·of historical urban nuclei is encouraged and, finally, areas that, 
due to their landscape particularities, permit touristic activities are 
proposed 



2..1 - INTRODUÇÃO 

O presente relatório e o Mapa Geomorfológico anexo correspondem 
à Folha SF.21 Campo Grande, do corte internacional ao milionésimo. 
Abrangem 11 Folhas a 1:250.000, posicionadas entre os meridia
nos 54 ° 00' e 58 ° 30'0 e os paralelos 20 ° e 24 ° S, perfazendo um 
total de 131 .980 km2. Compreendem a parte meridional do Estado 
de Mato Grosso do Sul. 

Historicamente, a área constituía a passagem dos exploradores 
que subiam o rio Paraguai ou que se dirigiam à região aurífera' de 
Cuiabá Atualmente acha-se colonizada por contingentes demográ
ficos oriundos, sobretudo, do Sul do País. Embora ainda apresente 
uma densidade demográfica geral baixa, cerca de 3,91 hab /km2, 
nota-se uma maior concentração sobre o Planalto de 
Maracaju-Campo Grande, tanto devido à presença de solos férteis 
de terra roxa quanto à maior facilidade de acesso, garantido pelas 
BR-262, BR-163 e BR-060, além de várias rodovias estaduais. Em 
decorrência, tiveram seu- crescimento acelerado cidades como 
Campo Grande e Dourados. Além dessas, observam-se sobre o pla
nalto outras cidades de relativa importância, como Ponta Porã, Ma
racaju, Naviraí e Amambaf. Na serra da Bodoquena dest!3cam-se a 
cidade de Bonito, na superfície rebaixada da Depressão do Rio Para
guai, as cidades de Aquidauana e Miranda, e nos Pantanais Mato
Grossenses, a cidade de Porto Murtinho 

No que tange ao clima, a área se caracteriza pela transieão dos 
climas tropicais quentes do Cerrado do Centro-Oeste br~sileiro, 
com duas estações bem marcadas, para os climas subtropicais sem 
período seco das regiões florestais do Sul do País 

O relevo é constituído por um extenso planalto que domina todo 
o leste da área, de cuja borda ocidental se estende vasta superfície 
rebaixada em direção a oeste, até atingir c rio Paraguai, principal ar
téria fluvial da área Em meio à superfície rebaixada erguem-se di
versos relevos residuais, dentre os quais a serra da Bodoquena. 

Dentro desse quadro físico, as litologias, os solos e a vegetação 
se apresentam bastante diversificados. 

O Planalto de Maracaju-Campo Grande compreende rochas ba
sálticas juracretácicas, capeadas em largos trechos pelos arenitos 
cretácicos da Formação Bauru, onde se desenvolvem, respectiva
mente, Latossolos Roxos e Latossolos Vermelho-Escuros sob ve
getação de Cerrado e, secundariamente, de Floresta Estadional Se
midecidual Em menor proporção ocorrem Areias Ouartzosas As 
áreas de solos férteis propiciaram o desenvolvimento de monocultu
ras de soja, cana e trigo, dentre as principais. Em contraposição, 
nas áreas de Latos solos Vermelho-Escuros domina a pecuária de ca
ráter extensivo. 

Na Depressão do Rio Paraguai, as litologias permocarboníferas 
afloram na parte oriental, enquanto nas demais áreas dominam ro
chas pré-cambrianas, eventualmente capeadas por sedimentos 
quaternários. Os solos são extremamente diversificados, porém a 
vegetação é dominantemente de Cerrado, a leste, passando a arbó
rea com intercalações secundárias de Parque, a oeste. Nessas áreas 
os solos menos férteis favoreceram o desenvolvimento de ativida
des criatórias do tipo extensivo. 

A serra da Bodoquena compreende litologias calcárias, sobre as 
quais se desenvolveram solos Rendzina com vegetação de Floresta 
Submontana. Além da exploração das reservas de calcário, a eco
nomia local baseia-se no aproveitamento dos trechos de relevo 
aplanado para a _implantação de atividades agrícolas e/ou past~ris 
de caráter rntensrvo, onde se percebe uma preocupacão com a me-
lhoria do plantei · 

No extremo oeste da superfície rebaixada observam-se áreas su
jeit?s a inundações periódicas, constituídas por sedimentos quater
n~rros, _onde se desenvolveram Solonetz Solodizados com vegeta
çao varrada. Trata-se da terminação meridional dos Pantanais Mgto
Grossenses. Essas áreas se caracterizam por uma dinâmica fluvial 
pec~liar que inte_rfere diretamente na sua capacidade de integração 
efetrva às-demars áreas produtivas do País 

Os detalhes sobre a constituição geológica, as características 
dos solos e a composição das associações vegetais estão referidos 
nas partes próprias dentro deste volume. Quando houver necessida
de_ de remissão a detalhes de geologia, solos e vegetação, ela será 
ferta pela 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 
classificação proposta por Howard (1967). 

2.2 - METODOLOGIA 

2.2.1 - Histórico da metodologia 

Em 1973 o Projeto RADAM lançou, juntamente com o volume n. o 

1, o primeiro Mapa Geomorfológico. Experiências pioneiras tinham 
sido feitas, mas a publicação em cores decidida em 1973 invalidou 
suas caracterfsticas essenciais. O mapa apresentou uma cartogra
fia inédita, criada pelas condições da região a ser mapeada - a 
Amazônia - e pelas características técnicas do material - o levan
tamento radargramétrico. A ausência de cartografias, brasileiras ou 
estrangeiras, dentro das condições citadas foi a um tempo uma difi
culdade e um estimulo à criação de uma representação gráfica es
pecial, adaptada a um levantamento sistemático de recursos natu
rais na escala 1 : 1 .000.000 

O ponto de partida básico desse mapeamento inicial foi o da fo
toidentificação de todas as formas de relevo, para depois grupá-las 
em unidades morfoestruturais. Isto constituía objetivos simples, po
rém suscetíveis de gradual melhoria de qualidade, desde que esta
v~m baseados em uma legenda aberta. Nestas condições foram pu
blrcados os três mapas que correspondiam à Bacia Sedimentar do 
Piauí-Maranhão Entretanto, quando o mapeamento atingiu a re
gião Amazônica, as imagens de radar mostraram formas de relevo 
aglomeradas e mais complexas O sistema de legenda aberta permi
tiu mapear esses complexos, porém o mapa tendia a um detalha
mento que prejudicava sua clareza na leitura e interpretacão Essas 
formas complexas criavam dificuldades na medida em q~e o domí
nio técnico sobre a imagem aumentava Isto provocava desequilí
brios nas operações, pois o tempo dedicado à elaboração do mapa 
era demasiado longo em relação àquele destinado ao relatório, en
tão elaborado dentro de uma estrutura muito simples A legenda, 
por sua vez, tendia a tornar-se muito extensa, apesar de adequada. 

Desde o volume n. o 1 até o de n ° 1 O essas dificuldades foram 
gradualmente eliminadas a cada Folha publicada Muitas dessas 
modificações podem ter passado imperceptíveis, mas melhoravam 
pouco a pouco o mapeamento Citam-se a retirada da letra d que an
tecedia todas as letras-símbolo dos relevos dissecados; a padroni
zação das definições das formas de relevo, o que permitiu melhor 
apresentação e discernimento da legenda, e um aumento da simbo
logia Da mesma forma, a estrutura do relatório acompanhava as 
modificações do mapa. A partir do volume n. o 7 elas podem ser me
lhor apreciadas 

Os aperfeicoamentos foram conseguidos aos poucos graças à 
adoção 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 conscientemente 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 interpreta
das ao mesmo tempo Desse modo as modificações mais sistemáti
cas só puderam ser introduzidas a partir do volume n. 0 11, apesar 
de já estarem equacionadas desde o volume n. o 9. O volume n. o 

11 apresenta um conjunto acumulàdo de experiências, principal
mente 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 
um objetivo final seria reuni-las em um painel que possibilitasse uma 
visão global da Amazônia. O acúmulo de dez Fblhas já publicadas 
não mais comportava, por sua dimensão, o agrupamento em um 
mesmo painel Mais importanta 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 difícil de ser montado. 

As modificações introduzidas no volume n o 11 permaneceram 
até o volume n. 0 18. Elas são expressivas e foram introduzidas em 
bloco, a saber: uma nova forma de utilização da cot para os relevos 
dissecados; uma sistematização, codificação e quantificação par-
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cial dos relevos dissecados; a modificação das cores utilizadas nos 
mapeamentos anteriores; a introdução de um quadro demonstrativo 
da extensão das áreas mapeadas e a maior integração com outros 
mapas do Projeto RADAMBRASIL. A nlvel de relatório não houve 
modificações estruturais profundas; apenas ampliou-se a ênfase a 
determinados itens. Operacionalmente a mais importante reformu
lação ocorreu na reorganização do trabalho, porque os mapas pude
ram ser elaborados em menor tempo sem perda da qualidade já con
seguida. O tempo ganho foi aproveitado para uma elaboração mais 
refinada dos relatórios. Isto estava sendo conseguido desde o volu
me n. o 7, mas se tornou mais nltido a partir do volume n. 0 11. 
Juntou-se, desse modo, uma alteração técnica a uma operacional 
para atender aos cronogramas de produção estabelecidos pelo Pro
jeto RADAM. 

Não obstante os senslveis melhoramentos introduzidos, não 
cessaram as pesquisas para se atingir nlveis de aperfeiçoamentos 
mais altos. Este fato foi importante porque em 1975 o Projeto RA
DAM, em vias de terminar o mapeamento da Amazônia, recebeu a 
incumbência de mapear o restante do território brasileiro. Uma rea
valiação global fOi então necessãria. Com novas atribuições, o Pro
jeto RADAMBRASIL teve sua estrutura técnico-operacional descen
tralizada, criando bases regionais para a elaboração de mapeamen
tos e relatórios. O aumento do corpo técnico necessário para as cin
co bases (Salvador, sede 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. o 11 foi 
então testada em outras regiões diferentes. Igualmente o relatório 
foi submetido aos testes dessas regiões e os resultados foram gene
ricamente satisfatórios. Mas um grande número de sugestões foi 
sistematizado e introduzido já nos primeiros mapeamentos extra
amazônicos. A compilação do conjunto destas sugestões foi impor
tante para que não se perdesse a homogeneidade técnica com a dis
persão das bases bem como os principias bãsicos adotados no ma
peamento. 

Os volumes publicados fora da região Amazônica representam o 
terceiro nlvel de modificações progressivas inseridas no mapeamen
to geomorfológico. Muitas delas resultam de estudos antigos que 
não puderam ser colocados em prãtica na região Amazônica A 
maior parte situa-se no âmbito da cartografia geomorfológica, como 
a representação de uma hierarquia altimétrica mais refinada; a intro
dução do conceito de unidades geomorfológicas e seu mapeamen
to, no lugar das unidades morfoclimáticas e morfoestruturais; uma 
reorganização 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 in
terpretação, entre outros. A introdução do conceito de unidades 
geomorfológicas no lugar das unidades morfoestruturais e morfocli
máticas encontra justificativas na ampliação da utilização das cores 
no mapa ao milionésimo e na inclusão de dados morfoestruturais e 
morfoclimãticos, ao lado de outras informações, em um conceito 
mais amplo. A ausência dos estudos de formações superficiais 
constitula uma antiga deficiência do mapa geomorfológico, assina
lada 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 infor
me dentro de suas próprias técnicas. Modificações menores resul
tam do processo geral de revisão a que foram submetidos os mapas 
e relatórios, dentro de um espirito critico e aberto às alterações. 

2.2.2 - Análise do material 

O material básico da pesquisa geomorfológic.a são as imagens de ra
dar, ou mosaico, impressas em papel cronapãquer, abrangendo 1 o 

de latitude e 1 o 30' de longitude na escala 1 :250.000, no total de 
aproximadamente 18.000 km2 cada mosaico. O imageamento é do 
tipo visada lateral e em banda X. O mosaico é semicontrolado e traz 
suas coordenadas impressas. É obtido por montagem de faixas am
pliadas dos diapositivos originais na escala 1:400.000. O diapositi
vo tem ótima qualidade sendo utilizado em câmara clara. A monta
gem das faixas no mosaico a 1:250.000 baixa a qualidade da ima
gem e acrescenta algumas distorções de ajuste e revelação. Estes 
defeitos foram, entretanto, analisados e conhecidos, podendo, por 
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isso, ser contornados. Raramente a informação fica ausente, mas 
quando isto ocorre a consulta 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, res
salta o relevo e tem importantes gradações de tons e texturas. Teo
ricamente sua capacidade de resolução é de sete metros, mas nem 
sempre isto é atingido. A granulação é adequada para a escala, o 
que permite distinções nltidas de tons e texturas, que são o~ ele
mentos da interpretação. Como o levantamento radargramétnco é 
feito com imageamento lateral na direção leste-oeste em algumas 
{ueas e norte-sul em outras, os relevos que têm direção igual ao re
cobrimento podem gerar sombras negras, onde se considera a infor
mação como ausente. Nenhum outro produto do levantam~nt~ p~
de sanar esta deficiência. Contudo, estas sombras são mUltO ute1s 
para definir alguns tipos de lineamentos e~truturais, emb_ora do pon
to de vista geomorfológico elas só permitam em condições espe
ciais 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 continuas 
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 agricolas também po
dem mascarar o relevo, principalmente quando ocorrem pequenas 
propriedades. 

Algumas dessas deficiências podem ser corrigidas com a este
reoscopia. Cada mosaico é utilizado com estereoscopia através de 
faixas de 1 5' de longitude e 1 o de latitude. Cada faixa cobre aproxi
madamente 27 km de largura e o recobrimento em estereoscopia é 
da ordem de 25o/o. Os eventuais desajustes entre as faixas criam os 
problemas comuns em estereoscopia, mas sem prejudicar os resul
tados. A estereoscopia é um recurso a mais do levantamento radar
gramétrico, sendo utilizada sistematicamente para que não se per
cam detalhes significativos. Trata-se de detalhes que muitas vezes 
não podem ser observados nem com lupa nem com a vista desar
mada. A lupa é um instrumento usual para uma exploração prelimi
nar e funciona também como um ampliador da escala, para exame 
de detalhes. As faixas de diapositivos, os mosaicos e as faixas este
reoscópicas formam um conjunto de elementos que se presta ade
quadamente à interpretação geomorfológica. A vantagem prelimi
nar é a visão de conjunto que se pode obter de uma área muito ex
tensa ( 18 000 km2) sobre uma Folha que mede aproximadamente 
44 x 65 em'. A esta visão de conjunto junta-se a distinção dos de
talhes já referidos. Os grandes conjuntos estruturais são nitidamen
te perceptiveis e formas de relevo de grande extensão são acompa
nhadas sem maiores dificuldades A drenagem pode ser acompa
nhada de modo preciso e seus padrões são claramente discerníveis. 
Linhas de ruptura podem ser traçadas, até mesmo aquelas que se
param os tipos de leitos de um rio. Foram estes elementos que leva
ram os mapas geomorfológicos a dividirem, com nitidez, o relevo 
em partes conservadas, geralmente superficies de erosão antigas 
ou relevos estruturais, e relevos dissecados O contraste entre es
tes dois tipos é claro quando ambos estão presentes em apenas 
uma Folha. 

Todavia é no campo dos relevos dissecados que a imagem de ra
dar pode oferecer contribuições mais efetivas. Pode-se definir, nes
tes relevos, um conjunto de colinas até uma dimensão de 250m de 
extensão cada uma Sob vegetação dispersa pode-se chegar até à 
medição de orientação de dunas ou restingas. Um conjunto de rede 
de drenagem e interflúvios pode configurar fácies de dissecação on
de inferências sobre a morfogênese podem ser tecnicamente con
troladas. Fácies de dissecação iguais são discernlveis em diferentes 
posições altimétricas. A homogeneidade do imageamento permite a 
compartimentação do relevo com precisão comparável àquela ba
seada em curvas de nlvel. Uma exploração adequada dos tons, con
siderando as direções do imageamento, permite um aumento de 
clareza nas fácies de dissecação ou de áreas de relevos conserva
dos. 

É ocioso comparar os dados fornecidos pela imagem de radar pa
ra a interpretação geomorfológica com outros tipos de aerolevanta
mento, pois cada um deles foi feito para fins diferenciados. Assim 
também, a resolução da imagem de radar é reduzida quando ela é 
utilizada como elemento de campo, pois a visão de conjunto afere-



cida pela imagem obscurece os detalhes vistos pelo pesquisador lo
calizado sobre o terreno. 

Assinaladas as limitações e qualidades da imagem como instru
mento de interpretação geomorfológica, constata-se que as quali
dades podem ser aumentadas com a utilização dos outros produtos 
obtidos do levantamento radargramétrico. 

Dos mosaicos a 1 :250.000 foram montados fotoindices na es
cala 1:1.000.000 (4° de latitude e 6° de longitude). Nesses fo
toindices obviamente perdem-se detalhes, mas eles são úteis para 
uma visão de conjunto de uma Folha referente ao corte cartográfico 
internacional seguido pelo Projeto RADAMBRASIL. Um fotoindice 
completo, pelo sistema de projeção UTM, abrange aproximadamen
te 290.000 km2. 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, por
que a granulação da imagem torna-se muito aberta. Os mosaicos a 
1 :250.000 disponiveis estão montados em cronapáquer e em có
pias impressas em offset. Estes dois tipos apresentam grandes dife
renças de qualidade e por isso .a impressão em offset não é utilizada 
na interpretação. Uma parte do público tem adquirido as cópias em 
offset, utilizando-as com métodos interpretativos comuns à foto
grafia aérea mas sem estereoscopia. Os resultados negativos então 
obtidos decorrem, por isso, mais do método utilizado e da ausên
cia de estereoscopia do que da qualidade intrinseca 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 le
vantamento de radaraltimetro e as fotografias multiespectrais. As 
fotos multiespectrais, na escala 1 :70.000, nos canais do azul, ver
de, vermelho e infravermelho, ocupando a parte central de cada fo
to infravermelho colorida, foram pouco utilizadas devido às restri
ções quanto à presença de nuvens e nevoeiro. O levantamento de 
radaraltfmetro, um elemento importante para a Geomorfologia, ofe
recia 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, espaçada a cada 27 km, não permitia uma 
confiabilidade proporcional ao nivel do mapeamento. O subuso des
tes elementos em relação ao custo justificou sua eliminação. 

Estes recursos não estão mais disponfveis a partir do recobri
mento feito em 1976 e sua ausência será compensada com a utili
zação de outros elementos informativos, como as cartas topográfi
cas e os levantamentos convencionais de aerofotos. Destes recur
sos destacam-se as cartas topográficas, já publicadas, para diver
sas 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 com
partimentação do relevo. Nas escalas menores podem complemen
tar 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 em
prego, por outro lado, de recursos não produzidos diretamente pelo 
recobrimento de radar modificam um pouco a função que o mosaico 
a 1:250.000 desempenhou no mapeamento da Amazônia. Naquele 
mapeamento a imagem representou o elemento mais importante e 
muito freqüentemente o único recurso disponivel. A mudança tende 
a transformar a imagem em um termo de referência ainda funda
mental, mas com a possibilidade de se lhe acrescentarem outros ti
pos de informes. Isto está condicionado pela maior densidade da re
de rodoviária, pela integração com os múltiplos dados fornecidos 
pelo satélite Landsat, pelo acúmulo de pesquisas geomorfológicas 
publicadas e pelas variadas coberturas de aerolevantamentos con
vencionais em diferentes escalas. 

Os registros das linhas de vôo do recobrimento radargramétrico 
de 1976, em conjunto com outras informações especificas, tais co
mo as condições meteorológicas e pluviométricas na época do reco
brimento, permitem uma análise comparativa dos regimes dos rios. 
Esta recomposição e a utilização das fotos de satélites abrem um 
caminho novo para equacionar, entre outros, problemas ligados à 
obtenção e uso de água, graves em certas áreas do recobrimento. 
As mudanças da cobertura vegetal, em muitos casos, poderão dar 
respostas a um problema importante, que é a pesquisa de padrões 
de imagem para o estudo das formações superficiais. 

Todo este material, já experimentado em áreas de cobertura flo
restal densa, e o aumento em quantidade e qualidade do corpo téc
nico permitem expectativa de melhor qualidade do mapeamento 
geomorfológico. 

2.2.3 - Principias básicos 

Os principias básicos da metodologia que amparam mapas e relató
rios estão fundados na idéia de se obter um quadro geral da Geo
morfologia do Brasil, dentro do qual estudos detalhados poderão ser 
desenvolvidos. Isto representa um acúmulo de conhecimentos, pro
porcionais ao nivel da escala, de cuja falta ? Brasil ainda se ressen
te. Como objetivo procura-se também um Instrumento de trabalho 
que possa, ao mesmo tempo, aumentar os conhecimentos cientifi
cas sobre a Geomorfologia do Brasil e servir a um número crescente 
de usuários, que têm no mapa e relatório informes úteis e finalida
des muito diversas. O atendimento a clientelas tão diferenciadas 
obrigou ao uso de linguagem descritiva na Introdução, uma lingua
gem técnica para a Evolução do Relevo_ e uma linguag~m m~nos 
técnica na parte do Aplicações da PesqUisa Geomorfológ1ca. Divul
gar pesquisas cientificas em linguagem e cartogra~ia acessiveis a 
um público amplo é uma idéia básica da metodologia. 

Os fatores limitantes da escala 1:1 .000.000 e o uso dos produ
tos do levantamento radargramótrico induziram à elaboração de um 
tipo de mapa diferenciado daqueles que usualmente são realizados 
por aerofotos convencionais. De acordo com a qualidade do mate
rial e com a área a ser mapeada, a representação cartográfica tende 
a evoluir de uma fotoidentificação para uma fotointerpretação. Fre
qüentemente as duas atitudes estão presentes em um mesmo ma
pa. Isto representa também um dos principias metodológicos: o 
desconhecimento do que se vai mapear evita que se faça uma fo
tointerpretação baseada em pressupostos teóricos. A fotointerpre
tação 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 aumen
ta a homogeneidade do mapeamento. Os trabalhos de campo e so
brevôos 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 ima
gem, por si só, não é capaz de fornecê-lo. 

Os sobrevOas, os trabalhos de campo e principalmente a redu
ção da interpretação de 1:250.000 para 1:1 .000.000 marcam o li
mite de intensidade e aprofundamento da pesquisa geomorfológica. 
Eles se destinam à correção dos pontos obscuros da interpretação 
preliminar e a recolher informes para relatórios. Não se pode esperar 
que o Mapa Geomorfológico contenha contribuições sistemáticas 
de um profundo trabalho de campo. A densidade da rede rodoviária 
é tão grande em algumas regiões que uma seleção de estradas é 
inevitável para satisfazer o nivel de reconhecimento que se impõe 
para o mapeamento. Já os sobrevôos podem ser mais úteis na me
dida em que atingem visualmente pontos de dificil acesso e buscam 
as relações imagem-terreno. 

Isso é importante porque a imagem de radar, devido aos seus 
principias de obtenção e caracteristicas técnicas, pode sugerir ao 
fotointérprete feições do modelado que deverão ser esclarecidas em cam
po 

Dentro desses princfpios básicos a metodologia aplicada pelo 
Projeto RADAMBRASIL assume um papel singular. Os mapeamen
tos geomorfológicos existentes no Brasil, e que podem ser compa
rados apenas ao nivel das escalas, foram quase todos de iniciativa 
do Conselho Nacional de Geografia, como o mapeamento do Vale 
do São Francisco, baseado em fotografias trimetrogon, e a elabora
ção dos Atlas Regionais. Nas universidades muitos mapas geomor
fológicos foram compostos a partir da interpretação de aerofotos 
com escalas em torno de 1:50.000. Esses mapeamentos são es
parsos e geralmente atingem regiões onde ocorrem fatos geomorfo
lógicos que mereçam, do ponto de vista acadêmico, um estudo par
ticularizado. Ainda assim, o que se dispõe no Brasil em matéria de 
mapeamento geomorfológico é bastante reduzido em extensão es
pacial e, sobretudo, não sistematizado. O mapeamento do Proje_to 
RADAMBRASIL não veio para preencher essas lacunas, mas s1m 
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 com
promisso 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 pro
dutos finais do Projeto RADAMBRASIL são realizados em curta du
ração para que medidas governamentais não sejam toma?as sem 
apoio de instrumentos de base, como o Mapa Ge~morfológ1co e o_u
tros produtos do Projeto RADAMBRASIL. A velocidade de produçao 
é, pois, um elemento 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 soluciona
das por metodologia eficaz. Um instrumento como a imagem de ra
dar•pode ser explorado de modo profundo e por um tempo muito 
longo Todavia os compromissos com os cronogramas fixaram na 
metodologia e nas etapas 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 suficiente
mente abertos, o Mapa Geomorfológico adquire a característica de 
reconhecimento, adequada à escala, e apresenta uma linguagem 
cartográfica aberta, para a qual convergem infqrmes científicos e 
pragmáticos. 

2.2.4 - Etapas de trabalho 

Estabelecidos os princípios gerais da metodologia, as etapas de tra
balho foram o modo decorrente encontrado para satisfazer àqueles 
princípios. Estas fases de trabalho garantem um tratamento homo
gêneo das imagens de radar. Esta homogeneidas:Je é necessária na 
medida em que o Mapa Geomorfológico é utilizado para a comple
mentação de outros produtos do Projeto RADAMBRASIL, e também 
porque as bases operacionais estão dispersas pelo Brasil O trata
mento homogêneo garante a integração dos Mapas Geomorfológi
cos entre si, os quais devem ser, portanto, um produto uniforme 

A experiência adquirida nos mapeamentos da Amazônia indicou 
que cada unidade de consulta, isto é, uma Folha a 1:1 000.000 
(4° x 6°), integrada por até dezesseis Folhas na escala 
1 :2 50.000 ( 1 o 00' X• 1 o 30'), pode ser mapeada com êxito e ho
mogeneidade na qualidade por uma equipe de três técnicos. Desse 
modo, uma base de operações pode mapear várias Folhas ao mes
mo tempo. 

Na seqüência operacional uma primeira fase consiste do levanta
mento dó 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 po
dem interessar em qualquer momento do fluxograma de trabalho. 
Uma exploração inicial sobre o mosaico a 1:1.000.000, e sobre 
aqueles que marcam seus limites, permite obter uma visão global. 
Um reconhecimento 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 vi
são integrada dessas Folhas entre si. As correlacões temáticas, 
quando disponíveis, são realizadas nesta fase Os ~apeamentos to
pográficos, geológicos e fitoecológicos, entre outros, são sempre 
buscados porque permitem que as relações mais diretas já sejam 
explicadas ou transformadas em hipóteses de trabalho. Ainda nesta 
fase são assinalados os defeitos de imagem e de revelação e defi
ciências tais como a presença de áreas sombreadas. Além disso, a 
equipe obtém outras hipóteses de trabalho e assinala pontos de in
terpr~tação mais obscuros. Esta vivência com a imagem é impor
tante para que os objetivos das equipes fiquem claramente defini
dos 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 
drenagem e das formas de relevo, em posicionamento preciso. Isto 
é efetivado sobre papel plástico transparente de baixa ou nenhuma 
deformação A delimitação das formas de relevo é concluída com o 
fechamento 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 
~apel cronapáquer, com estereoscopia. Para homogeneização das 
Interpretações há um Referencial de Padrões de Imagem, constitui-
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do 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 letras-símbolo diferentes. Simultanea
mente à interpretação prelimir.~ar, é preenchida uma ficha com os 
pontos de dúvida, indefinições de legenda e todas as demais obser
vações, sejam de ordem cartográfica, sejam de natureza geÇJmorfo
lógica. 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 
apenas com sobrevôos a baixa altura ou com percursos sobre o ter
reno, mas de modo geral os dois tipos são utilizados. As rotas a se
rem percorridas são escolhidas segundo as fichas preenchidas du
rante 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 permitem o controle imagem-terreno, a descrição do re
levo, a coleta de material das formações superficiais e de fotogra
fias e, principalmente, reunir mais elementos para averiguar as hipó
teses de trabalho anteriormente levantadas. Quando os trabalhos 
são realizados em percurso sobre o terreno eles permitem a obser
vacão de detalhes da geomorfogênese, do grau de equilíbrio das 
ve;tentes, 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 mapeamento, seja para o 
relatório, incluindo a seleção de padrões que aumentarão o Referen
cial de Padrões de Imagem, e a identificação de características das 
unidades geomorfológicas É importante que as operações de cam
po, principalmente nos sobrevôos a baixa altura, sejam organizadas 
de modo a que todas as unidades geomorfológicas sejam observa
das em visão global, para que cada uma delas seja plenamente iden
tificada nos mosaicos e no campo. Todos os informes colhidos nas 
operações de campo são incorporados ao mapeamento na etapa de
nominada reinterpretação. 

A fase seguinte tem o objetivo de preparar o mapeamento para 
impressão As Folhas reinterpretadas a 1 :250.000 são sucessiva
mente 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 eliminadas e as que podem ser agrupadas O proces
so automático de redução retira algum subjetivismo ocasionalmen
te incluído na interpretação. Após a montagem final trabalha-se so
bre a base cartográfica (b/ue-!ine) preparada pelas Divisões de Car
tografia e de Publicações, a qual recebe as informações geomorfo
lógicas em delicada operação de copiagem por transparência. Desta 
transposição de temas resulta a fidedignidade no exato posiciona
mento das formas e dos símbolos mapeatlos. Ela é feita pela equipe 
de técnicos e sofre dois processos de revisão internos antes que o 
blue-line seja encaminhado para a Divisão de Publicações, onde são 
feitas novas revisões e ajustes Todos os itens técnicos são cuida
dosamente revistos. Uma nova revisão é feita com a "prova quími
ca", já na fase de impressão do mapa. 

O preparo do relatório 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
BRASIL contém uma estrutura básica comum a todas as Folhas 
executadas em qualquer uma das bases. Suas partes essenciais 
são: . 
- Evolucão 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 Geomorfolo
gia. 

A primeira parte - Evolução dos Conhecimentos Geomorfológi
cos - tem por objetivo mostrar o nível de informações acumuladas 
sobre a área até o mapeamento geomorfológico do Projeto RADAM-



BRASIL. Pretende separar claramente o nlvel pré-RADAMBRASIL. 
Isto implica levantamento e critica da bibliografia disponfvel, ava
liando todas as contribuições, principalmente aquelas mais amplas, 
e mostrando o que foi confirmado e c;> que não foi, após o mapea
mento. Os trabalhos discutidos nesta parte, somados às citações 
pontuais em outras partes do relatório formam uma lista de referên
cias bibliográficas suficiente para o nfvel da pesquisa sobre a área 
A parte evolutiva deste item começa das primeiras idéias, mostran
do como cada uma delas evoluiu no tempo por acréscimo de novas 
contribuicões. O número de referências bibliográficas comentadas 
neste ite~ é menor que o total das referências bibliográficas, desde 
que o interesse é acompanhar a evolução de idéias ou interpreta
ções globais A linguagem é essencialmente técnica, porque o con
teúdo interessa particularmente aos especialistas em Geociências 

A parte seguinte denomina-se Unidades Geomorfológicas. Elas 
correspondem à compartimentação ampla do relevo mapeado e são 
identificadas por um conjunto de tons de uma mesma cor. A função 
desta parte é subdividir o relevo buscando unidades que permitam 
ser tratadas 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 pla
nejamento pode ser posta em prática sem se tornar inadaptada às 
condicões naturais da unidade Do ponto de vista geomorfológico, 
estas 'unidades são representadas no mapa através de dois elemen
tos sintéticos: um conjunto de formas de relevo que apresentam 
uma certa similitude ou relacionamento direto entre si; e tJma posi
cão altimétrica individualizada Estas duas caracterfsticas, obtidas 
diretamente do mapeamento geomorfológico, significam que os 
processos geomorfogenéticos que atuaram numa unidade são dife
rentes dos que agiram nas outras Significam ainda que alguns des
tes processos foram predominantes em decorrência de condições li
tológicás, estruturais ou climáticas A cobertura vegetal e os tipos 
de solos são também elementos definidores de uma unidade geo
morfológica 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 atingir 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 car
tas topográficas e pelos pontos cotados, estrategicamente plota
dos para se conseguir uma primeira idéia de hierarquia topográfica. 
A coleção e classificação das formas de relevo existentes nas uni
dades esboçadas podem, preliminarmente, definir a natureza da 
morfogênese em cada uma Isto também é obtido pelas relações en
tre as formas encontradas em uma unidade. A drenagem, por seus 
padrões e anomalias típicas, bem como pelos regimes de seus com
ponentes, revela condições de relacionamento com o clima e a geo
logia O conjunto de mapas produzidos dentro do Projeto RADAM
BRASIL- geológico, fitoecológico e pedológico- é igualmente su
perposto aos esboços preliminares. Ao lado dos elementos carto
gráficos utilizam-se ainda as informações bibliográficas e aquelas 
colhidas nas operações de campo. De posse de todas essas infor
mações, o relevo da Folha mapeada é subdividido em unidades. Os 
dados de campo podem permitir que outras informações geomorfo
lógicas sejam acrescentadas a algumas delas. Busca-se, desse mo
do, e obtenção de um maior número de elementos diferenciais entre 
as unidades geomorfológicas, através das inter-relacões de muitos 
indicadores. A adoção de múltiplos critérios para definir uma unida
de geomorfológica decorre da insuficiência de se usar apenas um ou 
dois, que nem sempre são capazes de esclarecer, por si sós, uma 
compartimentação adequada A delimitação de uma unidade geo
morfológica é, pois, um estudo detalhado que começa pelos dados 
de interpretação da drenagem e termina com a definição do grau de 
equilíbrio morfodinâmico Uma unidade geomorfológica não tem 
uma dimensão prefixada, mas evita-se ao máximo uma microcom
partimentação, uma vez que ela é montada de forma que uma sub
divisão em unidades menores seja possível, de acordo com as esca
las e os objetivos da utilização Após a divisão da Folha em unidades 
geomorfológicas elas são enquadradas dentro de uma classificacão 
taxonOmica dos fatos geomorfológicos · 

A denominação das unidades geomorfológicas obedece, via de 
regra, a toponímia regional, e quando esta não é signficativa a refe-

rência é feita pelos estudos do IBGE ou através de estudos regior~ais 
significativos. Essa denominação é precedida de termos geomorfo
lógicos amplos, tais como planfcie, planalto, dentre outros. No rela
tório essas unidades geomorfológicas são apresentadas em uma lin
guagem essencialmente descritiva, capaz de ser entendida facil
mente pelos usuários. Nesta descrição não se mencionam a ori, 
gem da unidade, sua evolução no tempo ou os processos morfoge
néticos que a caracterizam. 

A parte seguinte do relatório - Evolução do Relevo - constitui 
um estudo essencialmente geomorfológico e mais detalhado O as
sunto 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 ordenamen
to racional das várias etapas da morfogênese, a natureza das for
mações superficiais, as constatações morfoclimáticas e suas con
seqüências na organização do relevo. As unidades geomorfológicas 
podem ser tomadas como elementos de referência da evolução, 
mas isso não é necessariamente obrigatório. A linguagem é essen
cialmente 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 diferentes fontes utilizadas, mas o 
principal está representado no mapeamento ou deriva da i(lterpreta
ção dos mosaicos. 

A exploração conjunta dos Mapas Geológico, Geomorfológico, 
Pedológico e Fitoecológico, todos do Projeto RADAMBRASIL, per
mite, pois todos estão baseados em imagens de radar, compara
ções que levam a conclusões paleoclimáticas. Não raro essas con
clusões propiciam o estabelecimento de uma cronologia dos even
tos geomorfológicos. Na medida em que os estudos das formações 
superficiais forem sendo desenvolvidos, dados relativos à cronolo
gia absoluta podem aumentar bastante o nível de conhecimento so
bre o Quaternário brasileiro 

Esse não é o único momento em que se integram os ma
pas da série Levantamento de Recursos Naturais Por se tratar 
de um levantamento integrado, as consultas entre os técnicos dedi
cados a vários temas é permanente e a troca de informações é con
tínua, com uma crescente interação operacional e técnica. Essa 
segmentação entre parte descritiva das Unidades Geomorfológicas 
e linguagem explicativa da Evolução do Relevo resulta de uma idéi'l 
básica do trabalho: torná-lo acessível aos diferentes usuários do 
mapa e do relatório Para o público especializado em Geomorfologia 
esta segmentação não interfere no entendimento das duas fases, e 
a dificuldade de compreensão fica eliminada para os usuários não 
especializados 

A Evolucão do Relevo é uma parte do relatório que não serve 
apenas aos. gemorfólogos. Ela é utilizada também como embasa
mento científico da sexta parte essencial do relatório, intitulada 
Aplicações da Pesquisa Geomorfológica. Esta parte estuda, com 
base científica, as diferentes aplicações sugeridas pelas pesquisas 
realizadas Procura-se indicar aos planejadores e usuários quais os 
problemas existentes 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 pesqui
sa geomorfológica é muito grande e, na medida do diagnóstico fei
to, todos eles referidos em linguagem técnica acessível a um públi
co de especialistas de formações diferentes. A experiência tem de
monstrado que a metodologia já exposta é adequada, com a ima
gem de radar e os trabalhos de campo funcionando como elementos 
apropriados para os estudos de Geomorfologia Aplicada São exem
plos os controles geomorfológicos no traçado, a abertura e a con
servação de estradas, a interferência na mineração aluvial ou colu
vial e de jazidas de enriquecimento supergêníco, as mudanças de sí
tios urbanos, a indicação de locais para a instalação de hidrelétricas, 
a exploração adequada dos relevos segundo suas características 
para determinadas formas de ocupação do espaço, entre outros. 

2 2 5 - Composição do mapa 

Dentro deste conjunto de conceitos, definições e materiais, o Mapa 
Geomorfológico elaborado pelo Projeto RADAMBRASIL pretende 
acumular o máximo de informações úteis a diferentes usuários e es-
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tabelecer uma ligação direta entre a expressão cartográfica e a le
genda Um grande volume de pesquisas tem sido feito nesta direção 
e outras estão em andamento para que o mapa represente com cla
reza as informações que se desejam transmitir 

O mapa-base, comum a todos os mapeamentos temáticos do 
Projeto RADAMBRASIL, mostra a rede hidrográfica em azul e os ele
mentos 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 (bo
xes) que se encontra empilhado na legenda. Agora cada unidade 
geomorfológica pode ser analisada individualmente. Esta análise re
velará uma cor característica da unidade e tonalidade desta cor: a 
cor representa os relevos conservados e as tonalidades os relevos 
dissecados. Os relevos conservados são aqueles onde a erosão age 
com pouca intensidade, de modo que as formas aí contidas pude
ram ser conservadas desde tempos mais antigos que os atuais Se 
um relevo tem, entre seus rios, uma distância inferior a 51 mm, me
didos na imagem de radar a 1 :250.000, isto significa que a erosão 
tem maior energia e pode trabalhar intensivamente sobre o relevo. 
Ele é chamado de relevo dissecado. 

Há apenas uma exceção: deposições de material como os terra
ços e as planfcies podem ocorrer tanto nos relevos conservados co
mo nos dissecados Estas formas são mapeadas com tonalidades 
de amarelo. As cores e tonalidades dão, assim, uma primeira liga
ção 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 delimita
da por uma linha (limite de forma de relevo) dentro de cada uma des
sas unidades. Estas associações de letras são divididês 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 forman
do 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 pro
cessos de acumulação. Após cada letra maiúscula seguem-se letras 
que dão o nome da forma e outras informacões sobre ela 

No segundo conjunto de letras-símbolo, o dos relevos disseca
dos, correspondentes às tonalidades, são usadas três letras minús
culas segl.lidas de um dígito numérico composto, sempre, por dois 
algarismo As letras são a, c e t, significando, respectivamente: for
mas aguçadas, formas convexas e formas tabulares 

Um conjunto de símbolos desenhados encerra tudo o que é re
presentado no Mapa Geomorfológico. 

Cores, tonaliddes, 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 co
nhecer 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 geomorfoló
gicas, tendo à direita dos mesmos, as cores e tonalidades que cor
respondem a cada unidade, limitadas por boxes e contendo as 
letras-símbolo das formas de relevo mapeadas. Dentro de uma mes
ma unidade os boxes estão empilhados das cores para as tonalida
des. Isto representa que os relevos conservados (cores) estão topo
graficamente mais elevados 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 relevo mapeadas Eventualmente, duas 
unidades podem ter a mesma posição 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 uni
dade À direita do conjunto de boxes, e um pouco afastado deles, 
há um conjunto de linhas verticais e paralelas cuja distribuição obe
dece a uma escala logarítmica Sobre estas linhas, as cores dos bo
xes estendem-se da esquerda para a direita, formando um gráfico 
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de barras que mostra a percentagem de cada forma de relevo ma
peada. A extensão em km2 de cada forma e o total da área da Folha 
marcado em km2 completam o primeiro conjunto. 

O segundo conjunto, denominado Formas de Relevo, está subdi
vidido em três partes: Formas Estruturais, Formas Erosivas e For
mas 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 traducão 
das letras feita claramente Após a tradução segue-se uma defini
ção padronizada, retirada do Referencial de Padrões de Imagem A 
estes dois elementos podem-se acrescentar especificidades regio
nais. O tratamento é idêntico para as formas erosivas e para as for
mas de acumulação. 

Um destaque precisa ser feito para as letras-símbolo compostas 
de apenas uma letra minúscula (a, c ou t) seguida de um número de 
dois algarismos Estas três letras e os dígitos numéricos correspon
dem à primeira tentativa de se determinarem as fácies de disseca
cão Como a legenda é aberta, outras letras e outros números po
dem ser acrescentados na medida em que o Referencial de Padrões 
de Imagem recolha mais pesquisa sobre o assunto Ao nível atual de 
pesquisa sobre cartografia geomorfológica, o tema está representa
do dentro do subconjunto formas erosivas sob dois pontos de vista: 
os tipos de dissecação e os índices de dissecação. 

Nos tipos de dissecação encontram-se as três letras básicas a, c 
e t com suas traduções, ou seja, formas aguçadas, formas conve
xas e formas tabulares, e suas definições 

Os índices de dissecação estão representados em um quadro 
(Fig 2.1) onde são combinados dois tipos de informes: ordem de 
grandeza das formas de relevo (Fig. 2 2), com cinco classes medi
das na imagem de radar, e intensidade de aprofundamento dos tal
vagues (Fig. 2 3), avaliada qualitativamente e também representa
da 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 
conservação das terras e águas, problema de suma importância no 
Brasil. Com efeito, as unidades geomorfológic_as intensamente dis
secadas oferecem 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 ma
nutenção de uma cobertura vegetal tão densa quanto for possível, 
para frear o escoamento e reter o solo. Se não se cumpre esta ne
cessidade, estas unidades podem ser destruídas muito rapidamen
te. Os dois parâmetros de maior importância para esta avaliação 
são o tipo de dissecação e a profundidade dos entalhes. Estas infor
mações são retomadas quando se estabelece o mapa de utilização 
potencial da terra Mas elas interessam também, diretamente, a to
dos os técnicos que são encarregados da implantação de vias de co
municação 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. Nesse con
junto dois símbolos merecem destaque Inicialmente aquele referen-
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te às áreas de antropismo, dentro das quais se distinguiram áreas 
urbanizadas, 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 relacionados ao meio ambiente. 

O outro destaque está na representação das formações superfi
ciais Elas deverão ser assinaladas por um símbolo pontual no mapa 
e a exploração das análises correspondentes é feita em relatório. As 
formações superficiais, pela importância que têm na confirmação 
de geomorfogênese, dão ao mapeamento um mais alto grau de cer
teza dos fatos mapeados Isto só foi possível nas áreas extra
amazônicas devido à maior densidade da rede viária. Estes informes 
estão sendo estudados 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 

2 3 - EVOLUÇÃO DOS CONHECIMENTOS 

O levantamento bibliográfico realizado na Folha SF. 21 Campo 
Grande revelou uma grande quantidade de pesquisas já realizadas 
na região, em fases bem caracterizadas. 

A posição geográfica da área, a facilidade de acesso e os interes
ses político-econômicos do século XVIII favoreceram para que di
versas expedições científicas, de várias nacionalidades, se dirigis
sem ao Centro-Oeste, principalmente a Mato Grosso, passando pe
la Folha mapeada. Trata-se de relatos descritivos do relevo, drena
gem, vegetação, fauna e clima, realizados por engenheiros e astrô
nomos enviados de Portugal. O objetivo dessas pesquisas dirigia-se 
à necessidade de um melhor conhecimento do território além Trata
do de Tordesilhas, de modo a se definirem novas fronteiras 

A ocupação dessa área permitiu a expansão territorial na direção 
oeste. No início do século XX, ainda se realizavam estudos através 
de "Comissões de Fronteiras", contudo, já havia uma preocupação 
com o enfoque de regiões fisiográficas. A partir da década de 30, 
inicia-se a 2 • fase de pesquisa estimulada pela busca do petróleo e 
de outras riquezas em Mato Grosso Multiplicaram-se e detalharam
se as pesquisas geológicas introduzindo-se os estudos geomorfoló
gicos. Estes trabalhos, de caráter mais científico, apresentam uma 
visão interpretativa e analítica dos processos naturais. A partir da 
década de 40 até os dias atuais, sobrevêm pesquisas de fatos geo
morfológicos em áreas mais definidas Observa-se uma preocupa
cão com a gênese desses fatos e, posteriormente, nota-se uma ten
dência à utilização dos mesmos para o planejamento regional 

Neste relatório, a abordagem dos conhecimentos pretéritos será 
efetuada de acordo com cada unidade geomorfológica mapeada, 
ressaltando-se o Planalto da Bodoquena, o Planalto de 
Maracaju-Campo Grande, a Depressão do Rio Paraguai e as Planí
cies e Pantanais Mato-Grossenses Não será analisada a unidade re
ferente à Planície do Rio Paraná devido à inexpressividade geográfi
ca da mesma. 

As primeiras referências à região da Bodoquena foram feitas por 
Lisboa ( 1909) Esse autor a descreveu como uma elevada cadeia 
de montanhas, com saliências irregulares, cônicas ou tabulares, for
mando uma "barreira" Segundo ele, os topos mais altos dessa 
"barreira" têm 550 m de altitude, ocorrendo pequenas planícies no 
meio dessa sucessão de montanhas Referiu-se ao acidente geográ
fico como serra da Bodoquena e considerou-a como um relevo for
mado de calcário, cujas encostas íngremes submergem em peque
nas planícies de arenito ou de calcário com aspecto de campo, en
quanto a norte, a serra limita-se com o pantanal Considerou tam
bém que a serra da Bodoquena constituía uma ligação entre as ter
ras altas da bacia sedimentar do Paraná e o macico montanhoso de 
Chiquitos, a norte do Chaco boliviano, e denomin~u a então "Série" 
Corumbá, de "Série" Bodoquena por considerar a serra "o macico 
mais importante de toda a baixada". Pai v a & Leinz ( 1939) també.m 
consideraram a serra um maciço importante e de grande dimensão 

Almeida (1959), estudando o relevo do Centro-Oeste brasileiro, 
considerou a "bacia sedimentar do Paraná" como o elemento prin 
cipal da área geomorfológica regional, denominando as unidades 
geomórficas encontradas em sua periferia de "planaltos 
cristalinos", "peneplanície araguaia" e "depressão paraguaia" 

Conforme esse autor, dentro da vasta "depressão paraguaia" 
erguem-se pequenos maciços paleozóicos, com aspecto de morros 
isolados e pequenos maciços formados no Paleozóico Inferior Es
ses relevos se encontram sobretudo nas vizinhanças do rio Para
guai, balizando-lhe o curso. Uma dessas elevações constitui a serra 
da Bodoquena 

Posteriormente, Almeida (1965a), reavaliando suas observa
ções sobre a Depressão Paraguaia, compartimentou-a em sete su
bunidades distintas: a Serra da Bodoquena, a Zona Serrana Orien
tal, a Zona Cristalina Ocidental, a Depressão Periférica do Miranda, 
o Vale do Apa, o Pantanal e a Zona Serrana de Corumbá e Amolar 
Descreveu a serra da Bodoquena como um longo e estreito planalto 
calcário, apresentando formas cársticas e constituído de morrarias 
com altimetria elevada. A parte setentrional corresponde a peque
nos morros alinhados em direção aproximada N-S, com caimento 
em direção à planície pantaneira; enquanto a parte meridional se es
tende até a foz do rio Apa, em cotas de 300 m Apresenta escarpas 
na borda ocidental, onde as cotas ascendem a mais de 700 m, so
bretudo a norte do rio Aquidabã, ao passo que a borda oriental cai 
em degraus, em direção à Zona Serrana Oriental Descreveu o topo 
da serra como ondulado e coberto por vegetação campestre Almei
da (1965b) considerou também que a serra da Bodoquena constitui 
a exposição meridional das estruturas dobradas do Geossinclíneo 
Paraguaio. O mesmo autor considerou que, desde o fim do Cretá
ceo, o continente vem sofrendo soerguimento epirogenético, de 
modo que, quando as estruturas orogênicas andinas começaram a 
se soerguer, iniciou-se o abatimento da grande superfície chaco
pampeana, expondo grande blocos adernados Além de admitir a 
existência de falhamentos antigos na origem da serra da Bodoque
na, atribuiu reativações recentes na antiga estrutura. 

Moreira (1977) referiu-se à serra da Bodoquena como maciço, 
consoante já o fizeram Paiva & Leinz ( 1939). e considerou-a uma 
unidade morfológica bem destacada na "Planície do Pantanal" 

Neste relatório, a serra da Bodoquena faz parte de um conjunto 
mais amplo denominado Planalto da Bodoquena. Este engloba a ser
ra da Bodoquena propriamente dita, além de outros relevos resi
duais de menor expressão como as serras de São Francisco, do Alu
miador, do Papagaio e do Catimbate, dentre outras. 

No que tange aos demais residuais que constituem o Planalto da 
Bodoquena, as referências são geralmente relativas às litologias 
que os compõem, conforme o fizeram Carnier (apud Almeida, 
1965a) e outros, que atribuíram idade pré-cambriana para as mes
mas 

Sobre a hidrografia que drena a serra da Bodoquena, Almeida 
(1965a) teceu algumas considerações. Observou que os rios que 
drenam a borda leste da serra têm leitos adaptados a direções tec
tônicas que apresentam trechos de curso correndo em subsuperfí
cie Deu, como exemplo, o rio Formoso Referiu-se à presença de la
gos em dolinas, a feições de canyons com paredões dolomíticos, 
como o formado pelo rio Salobra, e à existência de grutas no municí
pio de Bonito Sobre elas, dá uma descrição feita por Josué C Men
des em 1956, na qual dizia que a gruta se encontrava na Fazenda 
Anhumas, tinha cerca de 1 00 m de profundidade e apresentava no 
fundo um lago de águas transparentes. Dizia ainda que a gruta se 
formara pela infiltração da água ao longo de juntas regulares, para
lelas às ca_madas de dolomitos da Formação Bocaina Almeida (op 
cit ) afirmou ainda que a serra da Bodoquena não parecia conter 
po/djés, definindo o conjunto como um karst incompleto. 

A maior parte dessas observações foi confirmada neste relató
rio, como a existência das grutas e dos canyons. Apenas não se 
confirmou a existência dos sumidouros Isto, devido à impossibilida
de de se visitar toda a área durante os trabalhos de campo. Contu
do, informações de moradores locais garantiram a existência dos 
mesmos. 

A parte leste da área mapeada compreende o Planalto de 
Maracaju-Campo Grande Esse planalto abrange a borda ocidental 
da bacia sedimentar do Paraná Há diversos trabalhos sobre a bacia 
como um todo, porém apenas alguns se referem à sua parte oeste. 

Um dos primeiros a se reportarem à área foi Leverger (1865). 
Esse autor descreveu um imenso plateau que se posicionava entre 
os rios Araguaia (a leste), Guaporé (a oeste). Juruena (a norte) e Pa
raná (a sul) Reconheceu sobre ele feições colinosas de baixa altitu
de Porém ateve-se apenas a descrições abrangentes 
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A partir da década de 40 deste século, a borda ocidental da ba
cia sedimentar do Paraná comecou a ser de fato analisada. Almeida 
(1944) foi um dos primeiros a' descrever a área, no trecho com
preendido pela serra de Maracaju, circunscrita no então Território 
Federal de Ponta Porã. Nesse trabalho referiu-se ao relevo regional 
como Planalto Centro-Meridional do Brasil Disse que o planalto 
constitui "uma grande bacia estrutural cujo eixo" "mergulha pa
ra SSO". A firmou ainda que a bacia compunha-se de litologias que 
iam do Devoniano Inferior ao Cretáceo Não confirmou a presença 
de falha nas escarpas da serra de Maracaju, mas reconheceu a atua
ção de fraturas locais condicionando a drenagem secundária. 
Referiu-se ainda à existência de uma cuesta, nas vizinhancas de 
Aquidauana Trata-se, seguramente, do relevo que neste ~apea
mento constitui a cuesta de Aquidauana. Em pesquisa posterior, Al
meida (1949), estudando o relevo de cuestas que se instalou nas 
bordas da bacia sedimentar do Paraná, referiu-se à importância dos 
movimentos cenozóicos na evolução dessas cuestas Antes, contu
do, teceu rápidas considerações sobre a história geológica da bacia. 
Segundo ele, a bacia "a partir do Devoniano Inferior, apresenta uma 
sucessão de episódios erosivos intercalados em ciclos sedimenta
res que se realizaram em vários ambientes: marinho, no Denoviano 
Inferior e algumas vezes durante o Permiar.to Inferior; glacial
continental, no Permiano Inferior; desértico e· vulcânico, no Triássi
co Superior; fluvial e lacustre, várias vezes, desde o Permiano Infe
rior ao Cretáceo Superior" Acrescenta que a bacia vem sofrendo· 
subsidência ao longo de seu eixo, com o conseqüente empinamento 
das bordas Essa condição estrutural favoreceu, segundo o pesqui
sador, a erosão diferencial, donde a formação das cuestas periféri
cas No mesmo trabalho, Almeida ( 1949) analisou a drenagem so
bre a bacia, afirmando que a mesma é centrípeta, com os rios con
vergindo para o Paraná Supôs que essa drenagem fosse muito anti
ga, já existindo no Cretáceo Superior (Senoniano). Referiu-se ainda 
às diferenças de comportamento da drenagem entre a borda leste e 
a borda oeste da bacia. Neste sentido, afirmou que a leste ela é con
seqüente, com os rios superimpondo-se à frente da bacia, vindo da 
região cristalina circunvizinha. Enquanto a oeste ela parte das fren
tes de cuesta do planalto que marca a borda ocidental da bacia, em 
direção à superfície baixa que envolve a "depressão paraguaia", 
apresentando curso obseqüente 

Tempos depois, o próprio Almeida ( 1 9 56) complementou os es
tudos anteriores por ele efetuados, ao tentar caracterizar a geomor
fologia do planalto da bacia sedimentar do Paraná Nele observou 
que o planalto é quase totalmente contornado por frentes de cues
ta 

Neste relatório, confirmaram-se as interferências tectônicas que 
afetaram a borda ocidental da bacia sedimentar do Paraná, na área, 
representada pelo Planalto de Maracaju-Campo Grande, 
ressaltando-se a atuação da erosão sobre o relevo, conforme já pre
conizara Almeida (1944 e 1956). 

A vasta depressão que se estende a partir da borda ocidental da 
bacia do Paraná teve muito pouca atenção por parte dos observado
res mais antigos que se dirigiram para o Centro-Oeste brasileiro. 
Nas poucas vezes em que foi referida, foi observada como fazendo 
parte do conjunto rebaixado onde se encaixa a região dos panta
nais. 

Com efeito, foi assim que Rondon ( 1936) a abordou ao descre
ver a vasta superfície baixa que se estendia a oeste do Planalto Cen
tral do Brasil, em direção aos pantanais. O referido autor denominou 
toda a área de "Grande Pantanal", sem considerar a depressão de 
caráter erosivo que margeia a região pantaneira 

Igualmente fizeram Paiva & Leinz ( 1 939) ao se referirem à mes
ma área descrita por Rondon ( 1936). Aqueles autores a descreve
ram como uma superfície de 100 a 225 m, a qual denominaram de 
Baixada Paraguaia, reconhecendo dentro dela o pantanal, que 
abrangia os terrenos abaixo de 11 O m. Porém discorreram apenas 
sobre as regiões Ír]undáveis, não se reportando à superfície erosiva 
propriamente dita. 

Pereira ( 1944) apenas confirmou o que Paiva & Leinz (1939) 
disseram, ressaltando que a Baixada Paraguaia junto cem o "panta
nal típico" compunham uma verdadeira "região geográfica" 

A primeira referência específica à região deprimida que envolve 
os Pantanais foi feita por Almeida ( 1944). Esse pesquisador se refe-
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riu à parte da região rebaixada, situada entre a borda ocidental do 
"Planalto Centro-Meridional do Brasil", onde se localiza o vale do 
rio Miranda, como Depressão Periférica do Miranda Segundo ele, o 
relevo da área perde as características pronunciadas de "pé de ser
ra", tornando-se mais harmonioso e plano. Atribuiu altitudes de 
200 a 250 m para a superfície E complementou que essa depres
são se estende até os testemunhos calcários e dolomíticos da serra 
da Bodoquena Posteriormente, o mesmo autor (Almeida, 1 949) 
acrescentou que a drenagem dessa depressão é obseqüente por ter 
suas cabeceiras na borda ocidental do planalto que caracteriza a ba
cia do Paraná na área Tempos depois Almeida ( 1959) referiu-se à 
área rebaixada que contorna a borda oeste do "Planalto de Lavas" 
da bacia do Paraná, como Depressão Paraguaia, ressaltando o con
traste entre as duas fisionomias. Considerou a depressão como 
uma unidade geomórfica complexa e ressaltou dentro dela as planí
cies aluviais que constituem os "Pantanais Mato-Grossenses". Em 
outro trabalho, Almeida ( 1965a), analisando a geologia da serra da 
Bodoquena, efetuou uma compartimentação geomorfológica das 
áreas circunjacentes à serra, reconhecendo, além da própria serra 
da Bodoquena, a Zona Cristalina Ocidental, a Zona Serrana Oriental, 
a Depressão Periférica do Miranda, o Vale do Apa e o pantanal. Com 
exceção da primeira e da última, todas as demais unidades de rele
vo referem-se, neste mapeamento, à unidade geomorfológica deno" 
minada Depressão do Rio Paraguai 

Com base nas altimetrias relativas da área, na similitude das for
mas de relevo, nas características genéticas e nas peculiaridades da 
hidrografia regional, Alvarenga et a/ii (1980) efetuaram o mapea
mento geomorfológico da bacia do alto Paraguai Esses autores 
identificaram uma superfície erosiva (pediplanada), eventualmente 
recoberta por depósitos recentes, contornando toda a região panta
neira, estendendo-se para norte e para sul, a que denominaram De
pressão Paraguaia Contudo, Ross & Santos ( 1982). ao executa
rem o mapeamento geomorfológico da Folha SD.21 Cuiabá, para o 
mapeamento sistemático do Projeto RADAMBRASIL, referiram-se à 
parte norte da mesma Depressão Paraguaia de Alvarengq et alii (op 
cit) como Depressão do Rio Paraguai. Tentaram com isto eliminar 
quaisquer possibilidades de dúvidas quanto à locàlização da unidade, 
que se referia ao alto custo do rio Paraguai em território brasileiro e 
não à República do Paraguai. Posteriormente, Franco & Pinheiro 
11982), dando continuidade ao mapeamento sistemático do mesmo 
Projeto, registraram a expansão meridional da Depressão do Rio Pa
raguai descrita por Ross & Santos (op. cit. ), ao mapearem a geo
morfologia da Folha SE 21 Corumbá e parte da Folha SE.20. Na
quele mapeamento, Franco & Pinheiro (op cit.) verificaram que a 
Depressão do Rio Paraguai contornava a área-tipo dos Pantanais 
Mato-Grossenses. 

No que tange à origem da _depr-essão que se estende a partir da 
borda ocidental da bacia do Paraná, representada na área pelo Pla
nalto de Maracaju-Campo Grande, sua gênese está intimamente 
relacionada à região pantaneira e à bacia do Paraná De fato, ao 
analisá-la, Almeida ( 1949) afirma que, durante o Cretáceo Supe
rior, a depressão não existia e em seu lugar encontravam-se terras 
altas. Após o Cretáceo, essas terras sofreram "afundamentos por 
blocos fraturados submeridianamente". Segundo ele, os abatimen
tos foram de tal ordem que permitiram a invasão do Atlântico no in
terior do continente, durante o Mioceno (transgressão entrerriana), 
formando um golfo no sul da República do Paraguai, que originou 
um importante delta, provavelmente do rio Paraguai Afirmou ainda 
que esses abatimentos aliaram-se à facilidade de erosão "dos filitos 
da série Cuiabá, proterozóica, e dos sedimentos arenosos paleozói
cos", permitindo que evoluísse rapidamente a bacia do rio Paraguai, 
que constitui um nível de base muito baixo e capaz de atrair "toda a 
drenagem da orla ocidental da bacia do Paraná". Com isto, declara 
Almeida (op. cit ). a drenagem obseqüente que descia as bordas da 
bacia do Paraná, então soerguida, terminou por promover o recuo 
das escarpas, estabelecendo um relevo de cuesta periférico à bacia 
paranaica Segundo Almeida (op. cit ). uma das capturas mais im
portantes efetuadas pelo rio Paraguai foi a do curso do rio Paraná, já 
fora da área mapeada. 

Em seu trabalho sobre a geomorfologia da Folha SD 21 Cuiabá, 
Ross & Santos ( 1982) consideraram que a erosão da Depressão do 
Rio Paraguai foi efetuada em função do nível de base do rio Para
guai Posteriormente, Franco & Pinheiro ( 1982) acrescentaram que 



a erosão que rebaixou a superfície foi do tipo pediplanação e que a 
remoção das litologias se iniciou desde o Terciário. 

Neste mapeamento, confirmaram-se as idéias de Franco & Pi
nheiro ( 1982). não olvidando, contudo, o importante papel que a 
tectônica exerceu sobre a área, conforme preconizara Almeida 
(1949). 

A região dos Pantanais Mato-Grossenses vem sendo visitada 
desde há muito por exploradores os mais diversos que subiam o rio 
Paraguai. Em decorrência, as primeiras observações sobre a área re
sultam de roteiros de viagem para estudos da fisiografia do então 
Estado de Mato Grosso ou para a demarcação de fronteiras 

Um dos observadores mais antigos foi Leverger ( 1 86 2) Esse 
pesquisador estudou a fisiografia da região através de observações 
efetuadas ao longo do rio Paraguai. Considerou o rio como o "es
coante" de "sangradouros" e córregos que drena a região panta
neira. Reconheceu nesta região feições distintas que o levaram a 
supor a existência de pantanais também distintos. 

Tempos depois, Rondon ( 1936), efetuando o reconhecimento 
da mesma área para a Comissão de Fronteiras, também analisou a 
fisiografia da mesma. Ponderou sobre o papel de divisor efetuado 
pelo Planalto Central do Brasil, que separa as águas da bacia Ama
zônica das águas da bacia Platina Outrossim, reconheceu a oeste 
do planalto uma superfície baixa que se estendia até os primeiros 
contrafortes dos Andes, a que denominou "Grande Pantanal" Ron
don (op. cit.) tomando por base os aspectos fitofisionômicos da 
área e diferenças topográficas locais, r·eafir.mou a existência de pan
tanais distintos, já suposta por Leverger (1862), relacionando-os às 
bacias fluviais 

Posteriormente, Paiva & Leinz ( 1939) teceram consideracões 
sobre a fisiografia do "Pantanal" de Mato Grosso, ao analis~rem 
suas potencialidades petrolíferas Definiram a mesma superfície 
baixa que se estende a oeste do Planalto Central do Brasil como 
"Baixada Paraguaia" Atribuíram-lhe cotas altimétricas de 100 a 
22 5 m, considerando como "pantanal" todos os trechos que esti
vessem abaixo de 11 O m Referiram-se à coalescência dos cursos 
fluviais maiores, nos períodos de cheia, indicando que quando isso 
ocorria, extensas áreas da "Baixada Paraguaia" transformavam-se 
em uma lagoa com milhares de quilômetros quadrados e cerca de 2 
a 3 m de profundidade. 

Pereira ( 1944) também realizou estudos sobre a fisiografia re
gional e utilizou a mesma denominação de Paiva & Leinz (1939) pa
ra a região baixa, considerando-a como Baixada Paraguaia e reco
nhecendo dentro dela o pantanal típico. Referiu-se a uma observa
ção de Corrêa Filho sobre a utilização do termo pantanal, na qual és
clarecia que, em Mato Grosso, o termo não significava exatamente 
pântano, e sim uma "vasta região antropogeográfica", de fisiono
mia típica, com relevo, vegetação e resultantes de atividades flu
viais" 

Mais tarde, Almeida ( 1959), analisando a mesma região, 
chamou-a de Pantanal Mato-Grossense e considerou-a como uma 
imensa planície aluvial, com 770 km de norte a sul e cerca de 
100.000 km2. Considerou que o rio Paraguai é o controlador da se
dimentação na área Segundo ele, as margens desse rio se apresen
tam mais elevadas que as planícies próximas, exercendo o papel de 
barragens naturais obrigando seus afluentes a efetuai em longos 
percursos, antes de alcançá-lo. 

Corrêa Filho ( 1969), estudando a região pantaneira, referiu-se ao 
conjunto como Depressão do Pantanal, reconhecendo dentro dela 
as diferentes feições de pantanais. Descreveu-a como um grande 
"anfiteatro", onde o rio Paraguai constitui um "rio de baixada" cir
cundado por "escarpas ao longe". Atribuiu uma altitude de 125m 
à área drenada pelo rio Paraguai e um desnível de 42 m desde a bar
ra do Jauru até a confluência do rio Apa, considerando que isto fa
vorece as inundações periódicas. 

No início da década de 70, Souza (apud Sánchez, 1977) sugeriu 
denominar o pantanal de Grande Planície do Sudoeste de Mato 
Grosso, Grande Planície do Médio Paraguai ou Grande Planície Cen
tral Sul-Americana. Porém Sánchez ( 1977) propõe que se denorTJi
ne a área de Grande Depressão da Alta Bacia do Rio Paraguai Se
gundo ele, com essa denominação fica implícito o "relevo formado 
por uma particularíssima planície", com declividades insignifican
tes, baixo potencial de escoamento superficial e conseqüente sus
cetibilidade ao alagamento. Esta proposição de Sánchez (op. cit.) 

deve-se ao fato de o autor considerar o termo pantanal inadequado 
à região, posto que a mesma não apresenta os processos ecodinâ
micos que caracterizam a formação de um pântano. Sobre isso dis
corre que o alagamento em geral é temporário, não chegando a co
brir 2/3 da área total em ciclos hidrológicos de cheias médias, che
gando a 1 /3 ou 1 /4 nos ciclos secos, como ocorreu na década de 
60. Além disso, a vegetação dominante não é hidrófila e não há a 
formação de uma superfície de acumulação de detritos vegetais, 
nem a acumulação típica de matéria orgânica que evolui para pânta
no em ambiente de água parada. 

Ramalho ( 1978), esboçando uma compartimentação geomorfo
lógica da região, denominou-a Pantanal Mato-Grossense Alvarenga 
et alii (1980). reconhecendo pantanais distintos, reafirmaram Lever
ger (1862) e Rondon (1936) ao utilizarem a expressão no plural
Pantanais Mato-Grossenses 

Por fim, Franco & Pinheiro ( 1 982), ao efetuarem o mapeamento 
geomorfológico da Folha SE.21 Corumbá e parte da Folha SE 20, 
ampliaram a denominação de Alvarenga et alii ( 1 980) para Planícies 
e Pantanais Mato-Grossenses. 

Neste mapeamento, reconheceram-se as diferentes feições acu
mulativas que caracterizam os pantanais, relacionando-as a sub-ba
cias hidrográficas da área Ressaltaram-se dentre elas as faixas de 
acumulação mais recentes que acompanham linearmente as mar
gens dos rios, configurando as planícies holocênicas. Em decorrên
cia, adotou-se a mesma denominacão de Franco & Pinheiro ( 1 982). 
para a área, considerando-a co~o Planícies e Pantanais Mato
Grossenses 

A origem da região pantaneira já era comentada oralmente entre 
os indígenas pré-colombianos através de lendas. Segundo eles, 
existiu um grande mar ou lago no interior do País Desse lago teriam 
saído os rios Amazonas, São Francisco e Paraguai. Hoehne ( 1936) 
comenta essa lenda e refere-se a um mar que iria de Fecho dos Mor
ros a Descalvado, alargando-se em direção às nascentes do rio Pa
raguai Para ele, as águas teriam sido barradas por obstáculos natu
rais rochosos que aos poucos foram sendo desgastados. Supunha 
que a barragem natural constituía-se de rochas calcárias que se lo
calizavam nas proximidades de Forte Coimbra. A infiltração das 
águas nas rochas teria terminado por desgastá-las, rebaixando o 
terreno e promovendo o escoamento do mar, deixando em seu lugar 
o "Grande Pantanal", ou os "Lagos de Xaraés". Essa área teria si
do aterrada, convertendo-se os terrenos outrora ocupados pelo mar 
em terrenos de aluviões com aspecto de pântano Justifica essa hi
pótese através de fatos como a existência de "baías" em diversas 
áreas, a sinuosidade do curso do rio Paraguai, a diferenca de nível 
entre esta região e o nível do mar, a ocorrência de vestíg.ios de fau
na e flora de caráter marinho, dentre outros. 

Pai v a & Leinz ( 1939) mencionaram a ocorrência de uma depres
são continental entre a cordilheira dos Andes e o "Planalto Central 
do Brasil", a que denominaram "Depressão dos Xaraés". A Depres
são teria sido ocupada por um mar extinto e compreende duas pro
víncias geológico-fisiográficas bem distintas: uma ocidental, outra 
oriental A província ocidental é sedimentar, com espessa coluna de 
depósitos marinhos e terrígenos. Abrange uma superfície plana, de 
clima muito seco, com drenagem escassa, cujas altimetrias variam 
de 400-500 m na borda andina a 1 50-200 m no sopé do sistema 
Chiquitano. Por sua vez, a província briental é de origem cristalina, 
apresentado-se coberta por depósitos atuais e por formações dolo
míticas Compreende uma superfície igualmente plana, porém rica 
em drenagem, apresentando trechos de coalescência das águas e 
comportando um sistema natural de compensação de vasão 
Abrange altimetrias que vão de 1 00 a 11 O m e é regionalmente co
nhecida como pantanal. 

Ainda segundo Paiva & Leinz ( 1939). a "Depressão dos 
Xaraés" é denominada "Chaco" na Bolívia e Paraguai, e 
"pantanal" no Brasil Esclarecem também que o Chaco representa 
uma região limitada a norte pelo território de Formosa, a leste pelo 
Paraguai e Correntes, a sul por Santa Fé e a oeste por Santiago dei 
Estero e Salta, a qual se divide em "Chaco Boreal" e "Gran 
Chaco". Neste sentido lembram que a maior parte dos brasileiros 
entendem o "Chaco Boreal" como um imenso pantanal, um igapó 
amazônico. Porém tal não acontece. O "Chaco Boreal" compreen
de uma superfície rebaixada, de clima muito seco a vegetação de 
"caatinga"; enquanto o Gran Chaco corresponde a uma região 

GEOMORFOLOGIA/139 



montanhosa separada por bacias intermontanas, encravada no ex
tremo sul da região petrolífera boliviana. Portanto, não há identida
de entre chaco e pantanal. As duas regiões representam unidades 
geológicas e estruturais distintas e suas relações se resumem à 
contigüidade geográfica e às pequenas altitudes que possuem. Ou
trossim, informam que o termo chaco parece ter tido origem de 
uma tribo de índios aruak, que teria essa denominacão e habitaria a 
região entre os rios Pilcomaio e Paraguai (Chaco Bo.real) Daí, os la
vradores bolivianos passaram a utilizar o termo para designar o que 
em português equivale a "roça", área de mato derrubado, devido à 
semelhança com a área seca dos aruak. Posteriormente, os geólo
gos bolivianos incorporaram o termo às descrições fisiográficas da
quela região, ou seja, aos terrenos de "Lhanura Meridional Seca" 
Com isto, Paiva & Leinz ( 1939) deixam bem claras as diferencas 
entre a região do Chaco e a região do pantanal, lembrando, con'tu
do, que apesar das diferenças de feições atuais, sua origem foi co
mum, estando relacionada ao antigo mar de Xaraés 

Analisando a origem e a evolução da rede de drenagem do rio Pa
raguai, Almeida (1959) admitiu a seguinte hipótese para a área No 
Paleozóico Inferior, a região da então bacia do rio Paraguai estava 
baixa. A área pôde então ser invadida pelo mar ordoviciano {?)e pe
lo mar siluriano. A partir do Paleozóico Superior (Carbonífero Supe
rior ou Permiano Inferior) a bacia foi soerguida, soerguimento este 
que permaneceu até o Terciário Inferior. No início do soerguimento, 
houve uma invasão do mar Neodevoniano, porém suas águas foram 
atingir a bacia do Paraná, que à época, encontrava-se baixa Já no 
Cretáceo Superior (Senoniano), a drenagem que partia da pretérita 
região do Paraguai dirigia-se para sul em busca do mar do norte ar
gentino No Terciário Superior (Neogeno) consumou-se o soergui
menta do Geossinclíneo Andino com a formação da cadeia dos An
des e o conseqüente abatimento de áreas marginais, dentre elas as 
regiões do Chaco e do Pantanal - Depressão do Xaraés, conforme 
Paiva & Leinz (1939). A partir de então (Neocenozóico), a região 
abatida passou a sofrer um assoreamento que se processa até hoje. 
Segundo Almeida ( 1959), esse abatimento se refletiu na evolucão 
do rio Paraguai Além de promover seu traçado subseqüente em. re
lação aos cordões subandinos (a oeste) e à orla dos derrames basál
ticos (a leste), favoreceu a captura do rio Paraná, na área de Posa
das (República do Paraguai). O mesmo fato originou rupturas de de
clive que resultaram na formação das cachoeiras de Sete Quedas e 
de Santa Maria (dentre outras). Almeida (1959) não indica contudo, 
a época em que teria ocorrido o evento 

Além de sua origem, os Pantanais Mato-Grossenses têm levado 
os observadores mais diversos a efetuarem conjecturas sobre a di
nâmica de suas águas 

Com efeito, já nos fins do século passado, Leverger ( 1862) ao 
descrever os aspectos fisiográficos da região, referiu-se aos perío
dos de cheias e vazantes que a caracterizam. Segundo ele, mesmo 
durante o período de diminuição das águas, ainda restavam áreas 
alagadas, originando lagoas, "baías" e "corixos" Descreveu os 
"corixos" como escoadouro das águas e pântano, que interferiam 
nas "baías" ou em outro rio, ou que mesmo desapareciam por infil
tração no solo Sobre o período das cheias, afirmou que quando elas 
eram fortes estendiam-se por léguas sobre os terrenos marginais ao 
rio Paraguai, confundindo suas águas com as águas das "baías", 
dos "furos" e dos "sangradouros". Menciona ainda cheias excep
cionais ocorridas em 1783 e 1833. 

Rondon (1936) também aludiu às "baÍas" e aos "corixos" 
Considerou as "baías" como lagoas interligadas a rios acrescentan
do que geralmente elas apresentavam águas limpas e correntes e se 
encontravam cobertas por vegetação aquática de "aguaP,é" Sobre 
os "corixos", afirmou tratar-se de "baías" estreitas Discorrendo 
sobre as cheias regionais, afirmou que elas ocorrem em épocas dife
rentes em relação às partes norte e sul do alto curso do rio Paraguai 
Ao norte elas começam em novembro, enquanto ao sul (Porto Mur
tinho e Forte Coimbra), nessa mesma época, elas ainda não come
çaram. Rondon (op cit) refere-se ainda a certas feicões relaciona
das às cheias. Dentre elas ressalta os "campos fir,.;,es", os quais 
correspondem às áreas não sujeitas a inundação, que se posicionam 
entre os cursos de água permanentes Entre os "campos firmes" e 
os rios e "b~ías", reconhece os "campos alagadiços e alagados". E 
entre os campos alagadiços" e os "campos firmes" diz 
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encontrarem-se as áreas sujeitas às grandes inundações, a que cha
ma de "terrenos de aluvião". 

Paiva & Leinz ( 1939) também fizeram referências ao comporta
mento das águas de escoamento. Associavam as feições de "pan
tanal" à coalescência das águas de inundação do rio Paraguai com 
as de seus afluentes, incluindo dentre eles dois rios bolivianos -
Otuquis e Tucabaca Aludiram a modificações verificadas no regime 
de alimentação do aqi.Jífero pantaneiro. Segundo eles, locais onde 
se navegava com barcos de 6 a 8 pés tra11sformaram-se em áreas 
de bom acesso rodoviário. 

Já segundo Pereira ( 1944), o pantanal constitui um complexo 
geográfico perfeito, onde os fatores geológicos, climáticos, fitofisio
nômicos e hidrológicos se interligam de modo equilibrado. Refere
se ao clima do pantanal como caracterizado por alternância acen
tuada entre o período chuvoso e o período seco. Disse que a época 
das chuvas tem início em outubro, indo até março; e que a época 
seca inicia em abril e vai até setembro, interferindo na flora e na fau
na regionais Segundo ele, as cheias máximas não ultrapassam 
4 m, o nível médio ordinário. 

Um dos trabalhos mais interessantes que caracterizam as obser
vacões mais antigas sobre a dinâmica fluvial foi elaborado por Al
m~ida (1959). Esse autor referiu-se às "baías" como áreas mais 
deprimidas, onde as águas das cheias permanecem por mais tempo 
Segundo ele, as "baías" apresentam formas variadas (circulares, 
elípticas, periformes, irreg~lares e em crescente) e suas dimensões 
vão de alguns metros a dezenas de quilômetros. Informou que quan
do atingem grandes extensões e têm forma irregular, são denomina
das "largos" Algumas dessas "baías" são salgadas, comportando 
sobretudo cloreto de sódio, sendo por isso conhecidas como "sali
nas" No período da vazante, quando ocorre uma "salina" secar, pas
sa a constituir os "barreiros", áreas muito procuradas pelo gado 
Adiantou que no período das chuvas ocorre o vazamento de uma 
"baía" para outra, originando o que se denomina "vazante" Estas 
têm caráter intermitente, temporário. Ao contrário, afirmou que 
uma "baía" também pode se achar interligada a outra por drenos 
permanentes e esses drenos são conhecidos como "corixos" 
Acrescentou ainda que uma "baía" pode se encontrar separada de 
outra por terrenos mais elevajC~s, com cerca de 6 m acima das 
baías, constituindo as chamadas "cordilheiras" Por fim, concluiu 
que em certas ocasiões de estiagem os cursos de água desapare
cem nos areões, onde se infiltram profundamente, fato decorrente 
da presença de solos muito porosos onde o lençol freático desce a 
mais de 1 O m sob a superfície. 

Posteriormente, descrevendo os aspectos gerais da região, Cor
rêa Filho (1969) referiu-se a uma profunda modificação na paisa
gem que ocorre de acordo com as alternâncias de estação ao longo 
do ano No período chuvoso a área se enche de alagados, porém no 
período seco em alguns locais eles desaparecem por completo, che
gando. a apresentar problemas de umidade. 

Sánchez & Amaral, por ocasião da 8. • Reunião Argentina da 
Ciência do Solo, em trabalho não publicado intitulado "La Región 
dei Pantanal (Mato Grosso-Brasil); principales relaciones entre uni
dades de paisage, suelos y vegetacióri", referiram-se ao nivelamen
to topográfico da região pantaneira como um dos principais fatores 
que concorrem para o alagamento da área, visto promover grande 
dificuldade de escoamento. 

Sánchez (1977) efetuou um estudo sobre a região rebaixada da 
bacia do alto rio Paraguai, tradicionalmente conhecida como Panta
nal, a qual denominou Depressão da Alta Bacia do Paraguai Nesse 
estudo, deu ênfase aos fatores relacionados à dinâmica fluvial Divi
diu a área em três compartimentos tbpográficos: "terras de maior 
altitude", "terras de altitude intermediária" e "terras baixas" E 
elaborou um mapa da morfologia regional, no qual reconhece panta
nais distintos. A esses pantanais associou "derrames aluviais" 
Considerou os "derrames" como fatos fluviomorfológicos, 
dividindo-os em "divergentes" e "convergentes". Embora tenha 
associado os "derrames" a bacias distintas, referiu-se à coalescên
cia de vários "derrames" entre si. 

Alvarenga et alii (1980) ao efetuarem o mapeamento preliminar 
da bacia do alto rio Paraguai, reconheceram a existência de diferen
tes pantanais. Outrossim, verificaram que certas formas de acumu
lação peridiocamente inundáveis apresentavam temporariamente 
condições interfluviais, destacando-se daquelas que acompanha-



vam os rios, como as planícies e terraços fluviais. Analisando o grau 
de umidade dessas formas a que denominaram áreas de acumula
ção inundáveis (Aai) estabeleceram oito tipos distintos dentre 
elas. 

Posteriormente, Franco & Pinheiro ( 1982), ao efetuarem o ma
peamento geomorfológico da Folha SE 21 Corumbá e parte da Fo
lha SE 20, resumiram as mesmas áreas de acumulacão inundáveis 
de Alvarenga et alii ( 1 980) a apenas três tipos Este~ foram hierar
quizados em ordem crescente, onde o dígito 1 representa as áreas 
de menor inundação 

Neste mapeamento, utilizou-se a mesma sistemática de Franco 
& Pinheiro ( 1 982) para a avàliação das áreas de acumulação inun
dáveis, reconhecendo-se três tipos distintos e procurando-se expli
car sua dinâmica evolutiva 

2 4 - UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS 

O relevo da Folha SF. 21 Campo Grande apresenta-se bastante di
versificado dos pontos de vista morfológico, estrutural e litológico. 
Neste sentido, encontram-se grandes planaltos de morfoestruturas 
complexas, circundados por extensas depressões. 

A similitude das formas de relevo, a altimetria relativa e as ca
racterísticas genéticas permitiram distinguir na área cinco unidades 
geomorfológicas: o Planalto da Bodoquena, o Planalto de 
Maracaju-Campo Grande, a Depressão do Rio Paraguai, as Planí
cies e Pantanais Mato-Grossenses e a Planície do Rio Paraná 

Na Depressão do Rio Paraguai e nas Planícies e Pantanais Mato
Grossenses, os processos de erosão e sedimentacão que atuaram 
em uma e outra unidade obliter~ram em grande pa;te os indícios da 
estrutura geológica antiga. Em contrapartida, nos planaltos, os indí
cios de perturbações tectônicas como falhamentos, dobramentos, 
soerguimentos, subsidências e basculamentos são mais evidentes, 
de modo que condicionaram a esculturação do relevo na área. 

As unidades geomorfológicas serão descritas a seguir, segundo 
ordem de abordagem decrescente, partindo da topograficamente 
mais alta para a mais baixa 

2.4 1 - Planalto da Bodoquena 

Foi identificado originalmente na parte noroeste da área mapeada 
e abrange 4,8% da Folha em estudo 

Ergue-se como um extenso divisor entre a bacia do rio Paraguai 
(a oeste) e as sub-bacias do Apa (a sul) e Miranda (a leste) 

Estruturalmente complexo, corresponde à terminacão sul da 
grande faixa de dobramentos lineares, afetados por falhas de em
purrão, constituída de sedimentos antigos, que integram o Geossin
clíneo Paraguaio (Almeida, 1965b) 

Compreende um conjunto de relevos dispostos na direção norte
sul, abrangendo um corpo principal, tradicionalmente conhecido co
mo serra da Bodoquena, e relevos menores, localmente denomina
dos de serras, como a da Alegria, de São Paulo, de São Francisco, 
do Papagaio, do Alumiador, da Bocaina e da Esperança. 

O corpo principal constituído pela serra da Bodoquena, estende
se por aproximadamente 200 km, apresentando cerca de 65 km de 
largura. Trata-se de um extenso bloco de relevo de aspecto residual 
por se encontrar circundado pela Depressão· do Rio Paraguai. 

De um modo geral, comporta altimetrias que variam de 400 a 
650 m. Algumas áreas da borda oriental e trecho da borda ociden
tal marcado por relevo dissecado apresentam cotas altimétricas in
feriores, oscilando entre 300 e 500 m. Excepcionalmente ocorrem 
áreas com altitudes inferiores a 300 m, como no trecho alongado 
que se encontra no extremo nordeste e nas pequenas áreas que fa
zem a terminação norte da unidade, e altitudes superiores a 700 m, 
conforme se observa em alguns pontos da borda ocidental 

O planalto abrange litologias que vão do Pré-Cambriano Inferior 
(Complexo Rio Apa) ao Pré-Cambriano (Formacões Bocaina e Cerra
dinho; secundariamente, Formação Puga; todas do Grupo 
Corumbá). As rochas do Complexo Rio Apa (micaxistos, quartzitos 
anfibolíticos, anfibolitos, biotita gnaisse, gnaisses granatíferos) 
afloram na borda ocidental da serra da Bodoquena, assinalando rele
vos escarpados. As litologias da Formação Bocaina (calcários, dolo
mitos e mármores) abrangem maior parte do relevo serrano Corres
pondem a uma superfície bastante dissecada em formas de topo 
convexo de pequena dimensão, com drenagem pouco aprofundada 

(c12), formas que caracterizam uma das principais feições da serra, 
conforme ilustram a Estampa 2.1 A e a Figura 2.4. As litologias da 
Formação Cerradinho (arcóseos, arenitos, folhelhos, siltitos etc.) 
geralmente compreendem trechos de relevos mais conservados 
(Ep), que constituem a segunda grande feição de relevo (Fig. 2.4). 
Esses relevos se encontram ligeiramente mais baixos que os disse
cados e por vezes se interpenetram dando um aspecto local de resi
duais As rochas da Formação Puga ocorrem em pequeno trecho do 
extremo norte da unidade, não chegando a refletir no relevo de mo
do considerável. 

Apesar de se caracterizar, de um lado, pela existência de formas 
dissecadas de topo convexo (c12) e, de outro, pelos relevos conser
vados (Ep), a serra da Bodoquena apresenta localmente formas 
cársticas relacionadas às litologias calcárias Na região de Bonito 
encontra-se a gruta Lago Azul, onde circulam águas subterrâneas 
Próximo à localidade de Morraria, a esculturação das litologias cal
cárias resultou em relevos ruiniformes do tipo "tomOJs", conforme 
ilustra a Estampa 2 I B. 

Analisando-se os mosaicos de radar, percebe-se uma certa dissi
metria na topografia da serra. Toda a parte ocidental é marcada por 
escarpas abruptas, enquanto na parte oriental a serra por vezes as
sume o aspecto de uma superfície rampeada, apresentando local
mente trechos em coalescência com o piso da Depressão do Rio Pa
raguai que a contorna. Numa seção oeste-leste, a serra apresenta 
altimetrias que decaem da 650 a 400 m, fato que pode ser obser
vado no perfil A-A', inserido no Mapa Geomorfológico 

Na parte ocidental, algumas seções de escarpas têm configura
cão local de anfiteatro Isto decorre da presenca de relevos dobra
dos e eroditos no contato com as escarpas, o q~e condiciona seu re
cuo. Na parte centro-oeste, a borda da serra apresenta escarpas ín
gremes, conforme registra a Estampa 2 11 A, e reentrâncias profun
das e estreitas, constituindo canyons, alguns dos quais se encon
tram assinalados no mapa com o símbolo de escarpas. Um desses 
canyons pode ser nitidamente observado na Estampa 2.11 B, onde o 
relevo montanhoso se encontra secionado Também no interior do 
conjunto serrano ocorrem segmentos de escarpas delimitando vales 
profundos. Alguns desses segmentos correspondem a bordas de re
levos afetados por tectônica, como é o caso da escarpa adaptada à 
falha, que ressalta as bordas da Falha de Guaicurus (Corrêa et alii, 
1976) 

Os solos e a vegetação apresentam-se distribuídos de acordo 
com o relevo e as litologias. Onde ocorrem as formas aplanadas (Ep) 
em litologias da Formação Cerradinho, domina a Terra Roxa Estrutu
rada Similar eutrófica latossólica e a vegetação é de Cerrado (vide 1 
- Geologia, 3 - Pedologia e 4 - Vegetação) Onde existe a For
macão Bocaina e o relevo é dissecado do tipo c12, o solo de maior 
oca'rrência é a Rendzina refletindo a presença do calcário e a vege
tacão é de Floresta. Na borda ocidental assinalada por escarpas es
tr~turais esculpidas nas litologias do Complexo Rio Apa, os solos 
são Litólicos e a vegetação também é de Cerrado. 

Em se tratando de divisor de águas, a serra da Bodoquena fun
ciona como área de cabeceiras fluviais 

Das escarpas ocidentais partem os córregos Jatobá e Tarumã, o 
rio Aquidabã e seus afluentes (Água Limpa, Mastigo, Liena), o rio 
Branco e seus tributários (córrego Lau-de-Já, Felício e Baguaçu), o 
rio Tererê e o rio Amonguijá Da borda oriental partem os rios da Pra
ta e Formoso, dentre outros. Para sul, correm os rios Perdido e Jaca
digo. E para norte segue o rio Salobra, afluente do Miranda. 

De todos eles, os mais expressivos são o rio Salobra e o Perdido. 
O rio Salobra corta toda a parte centro-norte da serra, abrindo 

um expressivo canyon na borda setentrional da mesma, fato assina
lado no mapa geomorfológico com o símbolo de escarpas estrutu
rais e representado na Figura 2 5. 

Por sua vez, o rio Perdido, ao se dirigir para sul, drena litologias 
das Formações Bocaina e Cerradinho, indo a seguir desaguar no rio 
Apa, já fora da unidade em apreco No trecho em que drena as litolo
gias calcárias, o rio Perdido desaparece Segundo informações de 
moradores locais, o rio passa a correr em subsuperfície. Fato similar pa
rece ocorrer com os córregos Seputá e Lau-de-Já e o rio Formoso, 
que se supõe estarem ligados ao rio Perdido através de grutas, em 
subsuperfície, conforme se pode depreender pela análise da Folha 
SF 21-X-C-1 (Brasil. Ministério do Exército DSG, 1973). 
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Fig. 2 .4 - Formas de relevo caracterisricas da serra da SOdoquen:. Folha SF.21-X-C . 

Os demais conjuntos serranos que compõem o Planalto da Bodo
quena (serras de Alegria, do Catimbate, de São Francisco, do Papa
gaio, do Alumiador, da Bocaina e da Esperança) têm feições de rele 
vos residuais de proporções mais reduzidas. 

Geralmente compreendem relevos dissecados em formas de to
po convexo com drenagen\ aprofundada do tipo c23, como as ser
ras do Papagaio e do Alumia dor, mostradas na Figura 2.6. Eventual
mente correspondem a grupamentos de inselbergs !Egil. As altime
trias oscilam por volta dos 500 m, mas eventualmente ascendem a 
mais de 700 m, como no morro do Baú. 

Essas serras residuais foram esculpidas em rochas intrusivas 
e/ou extrusivas do Pré-Cambriano, muito falhadas e fraturadas. 
Comportam solos Litólicos eutróficos, com vegetação dominante 
de Cerradão, ocorrendo Cerrado nas serras do Papagaio e do Alu
miador. 

O Planalto da Bodoquena compreende, portanto, um conjunto de 
relevos serranos de caráter residual, onde o bloco mais representati
vo é composto pela serra da Bodoquena. que lhe deu o nome. 
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2.4.2 - Planalto de Maracaju-Campo Grande 

Definido no mapeamento da Folha SE.21 Corumbá e parte da Folha 
SE.20 por Franco & Pinheiro (1982}. a unidade projeta-se para sul 
adentrando a Folha em questão. Ocupa toda a parte leste da mesma 
e constitui a mais extensa unidade geomorfológica, perfazendo 
58 ,6% do total mapeado. Prolonga-se para leste e para sul. 
expandindo-se. respectivamente, pelas Folhas SF. 22 Paranapane
ma e SG.21 Assunção. 

Corresponde à terminação sul da borda ocidental da bacia sedi
mentar do Paraná, separando parte das águas que fluem para o rio 
Paraguai daquelas que fazem a rede de afluentes do rio Paraná. 

Possui cotas altimétricas que vão de 200 a 650 m. Isto decorre 
da existência de patamares topográficos. Contudo, trata-se de uma 
unidade bastante homogênea, devido à predominância de altitudes 
médias e de feições amplas e aplanadas. Com efeito, a altimetria 
dominante na unidade abrange cotas de 350 a 500 m, correspcn
dendo a toda a parte central do planalto, onde ocorrem as litologias 
cretácicas (efusivas básicas, arenitos intertrapeados e diques de 
diabásiol da Formação Serra Geral. As altimetrias mais elevadas 



F•g. 2.5- Canyons <la serra da Bodoquena. Folha SF. 21 ·X·A. 

Flg. 2.6 - Relevos restdua1s do Planalto da Bodoquena. Folha SF .2 1· V-0 . 

encontram-se na borda sudoeste do planalto e na sua parte norte
ocidental, onde predominam as mesmas litologias da Formação Ser· 
ra Geral, eventualmente capeadas pelos arenitos da Formação Bau
ru. Neste trecho, as cotas altimétricas ascendem a 500·650 me 
assinalam nas bordas frentes de cuesta descontfnuas. As altime· 
trias mais baixas vão de 200 a 350 me se localizam a noroeste da 
unidade, onde afloram as litologias mais antigas (Arenitos Furnas, 
Aquidauana e Botucatu). correspondendo a patamares rebaixados. 
esculpidos em reversos de cuestas; e no extremo sul da área, no 
trecho drenado pelo rio Paraná . 

O planalto estende-se para leste sem solução de continuidade, 
apresentando mergulho suave em direção ao eixo da bacia sedimen
tar do Paraná, assinalado pelo rio homOnimo, conforme ilustra o per· 
fil B·B'. 

Morfologicamente, o Planalto de Maracaju-Campo Grande 
constitui uma extensa superffcie suavemente dissecada, onde pre
dominam formas tabulares muito amplas (t51 , t41, t31) e trechos 
conservados (Ep). Secundariamente ocorrem formas de dissecação 
de topo convexo (c31 , c32 , c21 , c22 e c23l geralmente relaciona
das à presença de drenos mais importantes ou às bordas do plana I· 
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to, conforme ilustra a Estampa 2.111 A. Observa-se também uma di
ferenciação norte-sul no comportamento do relevo dissecado, a 
partir do vale do rio Amambal. A área posicionada a norte desse rio 
compreende formas dissecadas de grande amplitude, aliadas a for
mas conservadas. abrangendo grandes extensões !Ep, t51, t41, 
dentre as principais). Enquanto isso, a área posicionada a sul do rio 
Amambal comporta formas dissecadas de menor amplitude interflu
vial (c31, c21 ). Os relevos dissecados de maior dimensão que aí 
ocorrem (t51) ocupam áreas reduzidas. 

Em se tratando de relevo de borda de bacia sedimentar. a incl ina
ção das camadas dá ao conjunto um aspecto de relevo cuestiforme. 
Contudo. a atividade erosiva da dissecação mascarou grande parte 
das feições cuestiformes. resultando f rente de cuestas descontí
nuas alternadas com áreas dissecadas. É na parte noroeste da uni
'dade onde elas se encontram mais nftidas. De fato, nesse trecho as 
diferentes formações arenlticas (Furnas. Aquidauana) e as litologias 
arenobasálticas da Formação Serra Geral induziram à esculturação 
de patamares marcados porfrentes de cuesta (Figs. 2. 7 e 2.8). As
sim, da borda do planalto para seu interior, ocorrem cuestas em 
Arenitos Furnas, cuestas em Arenitos Aquidauana e cuestas em 
arenitos e basaltos, conforme ilustram as Figuras 2. 7 e 2.8. Este fa
to já havia sido considerado por Almeida (1949 e 1959). quando 
estudou o Planalto Centro-Ocidental. Esse autor classificou as fren
tes de cuesta do f lanco oeste da bacia do Paraná de acordo com as 
litologias. As cuestas do Arenito Furnas são as mais nítidas, apre
sentando desníveis relativos da ordem de 200 m. Localmente cons
tituem a serra de Furnas. Seu reverso encontra-se dissecado e se 
une em aclive. à frente da cuesta do Arenito Aquidauana, denomi
nado neste mapeamento de serra de Aquidauana. Esta também 
configura escarpas nltidas com desníveis relativos similares ao an
terior. Seu reve·rso é mais extenso que o da primeira. Nele ocorrem 
grandes trechos de relevos conservados (Ep). ao par com relevos de 
dissecação suaves de topo tabular (t41). Localmente, a serra de 
Aquidauana exibe patamares escalonados, marcados por escarpas 
erosivas, conforme se observa na Estampa 2. 111 B. Secundariamen· 
te, observam-se formas convexas com drenagem aprofundada 
acompanhando o sopé das frentes de cuesta arenito-basálticas. Es
tas não são tão nítidas quanto as duas primeiras e se · encontram 
bastante dissimuladas pela dissecação fluvial, constituindo a serra 
de Maracaju-Campo Grande. Seu reverso se 'encontra esculpido 
nas efusivas básicas (basaltos) da Formação Serra Geral. Nas bor
das sul e sudoeste do planalto, encontram-se as serras de Amambaí 
e Maracaju, respectivamente. Ambas constituem relevos cuestifor
mes talhados em basaltos cretácicos da Formação Serra Geral. A 
serra de Amambal apresenta frentes de cuesta nítidas porém fora 
do território nacional. Em contrapartida. a serra de Maracaju confi· 
gura f rentes de cuesta dissimuladas pelas atividades erosivas, fato 
ilustrado na Figura 2.9, resultando relevos dissecados lc23. c21. 
t321 e relevos residuais (Et e pontões). 

De um modo geral, dominam no planalto solos do grande grupo 
dos Latossolos, variando entre Latossolos Roxos e Latossolos 
Vermelho-Escuros. Na parte nordeste, nas cuestas do noroeste e no 

extremo sul da unidade, ocorrem Areias Ouartzosas. As bordas oci
dentais registram uma faixa de Solos Litólicos e em áreas restritas 
observam-se solos Gleis Pouco Húmicos (vide Mapa Exploratório de 
Solos). 

Trabalhos de campo realizados na área revelaram a existência de 
cascalheiras, geralmente associadas à presença do Arenito Bauru. 

Na parte sudoeste do planalto, no trecho da MS-384 entre Ponta 
Porã e AntOnio João, foram observadas, a 25 km da primeira cida· 
de, cascalheiras depositadas em formas dissecadas de topo conve
xo (c23). Essas formas dissecadas marcam, em termos regionais, 
área de interflúvio entre sub-bacias do Paraná (rios Dourados e lvi
nhema) e do Paraguai (rio Apa). Ocorrências similares foram obser
vadas a cerca de 1 O km a norte do ponto descrito. Desta feita, a la
teral da rodovia achava-se erodida por voçoroca. Analisando-se o 
perf il da mesma, verificou-se que a voçoroca apresentava uma cas
calheira com cerca de 1 O m de espessura e compunha-se essencial
mente do mesmo tipo de cascalho da anterior. Os cascalhos tinham 
um diâmetro variável entre 1 O e 1 5 mm, compunham-se de quart
zo leitoso, com bom grau de rolamento, e se encontravam inuma
dos em material arenítico da Forma cão Bauru. Esse tipo de ocorrên
·cia também foi registracjo ao longo· da MS-166, no trecho que liga 
AntOnio João ao Posto Polaco e dal até a cidade de Maracaju, já na 
BR-267. 

Cascalheiras também foram observadas na parte nordeste do 
planalto, próximo à cidade de Campo Grande. na BR-163 (29 k.m a 
NE da referida cidade) . Nesse local, o relevo é tabular e não tem ca
racterísticas de interflúvio regional, porém os cascalhos ainda estão 
associados ao Arenito Bauru. 

Do ponto de vista fitobotânico, domina uma vegetação de Cerra
do. Na parte sudeste ocorrem grandes áreas de Floresta Estacionai 
Semidecidual. Nos dois casos, a vegetação apresenta interferência 
antrópica, através das atividades agropastoris. Secundariamente 
ocorrem no extremo sul da área trechos de Campos Sujos e Flores· 
tas Aluvial e Submontana (vide Mapa Fitoecológico). 

A unidade é drenada por diversos cursos fluviais. Alguns deles 
descem a borda ocidental do planalto, indo constituir a drenagem 
das superfícies rebaixadas. É o caso dos rios Aquidauana e Tabaco, 
que cortam a área de cuesta, atravessam as frentes mais externas e 
se dirigem às áreas baixas da Depressão do Rio Paraguai e das Planí
cies e Pantanais Mato-Grossenses. O rio Aquidauana ao deixar o 
planalto, o faz através de uma passagem epigênica, na qual se su
perimpõe à frente de cuesta dos Arenitos Aquidauana . A grande 
maioria, contudo, flui direta ou indiretamente para o rio Paraná, em 
posição conseqüente em relação ao reverso da cuesta de Maracaju. 
Nesta situação se encontram o ribeirão das Bota:; e os rios Anhan
duí, Serrote, Vacaria, Dourados, Amambal, Brilhante, Joqui e lgua
temi. A drenagem tem um padrão geral dentrítico e embora o apro
fundamento dos vales seja incipiente, há uma densidade de canais 
por área bastante considerável. Este fato, aliado à presença de La
tossolos Roxos e Vermelho-Escuros. faz da área uma região poten
cialmente importante, do ponto de vista econômico, de modo que a 
ocupação humana se tem mostrado crescente. 

Fig. 2 .7 - Patamares cuestitormes em Arenjtos Furnas e Aquldauana. Folha SF 2 l·X·B 
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Frg 2.8 - Cvesta arenito-basál tica. Folha SF .21 -X-B. 

Fig . 2.9 - Frente de cvesta dissimulada. Folha SF.21·Z·A. 

2.4.3 - Depressão do Rio Paraguai 

Esta unidade foi identificada inicialmente por Melo, Costa e Natali 
Filho (1978), quando do mapeamento da Folha SC.20 Porto Velho. 
Por se tratar de uma área pediplanada, aqueles autores sugeriram 
denominá-la Pediplano Centro-Ocidental Brasileiro. Posteriormente, 
Kux, Brasil e Franco ( 1979! modificaram a titulação da unidade pa
ra Depressão do Guaporé, para atender a uma necessidade interna 
de homogeneização do tratamento das unidades geomorfológicas 
no Projeto RADAMBRASIL. Contudo, ao se estender o mapeamento 
para o restante da região Centro-Oeste, verificou-se que a unidade 
transcendia os domínios de atuação do rio Guaporé. Como a siste
mática de mapeamento do Projeto RADAMBRASIL nem sempre 
obedecia à seqüência de meridianos e paralelos consecutivos, mas 
dependia de prioridades de naturezas diversas, optou-se por se esta· 
belecer uma coerência regional, no tocante às titulações, deixando
se as denominações mais abrangentes para mapas de síntese. Des
se modo, Ross & Santos ( 1982), ao identificarem a mesma superfl· 
cie na Folha SD.21 Cuiabá, definiram-na como Depressão do Rio Pa
raguai, título que foi adotado por Franco & Pinheiro ( 1982! e que se
rá mantido neste relatório. 

A Depressão do Rio Paraguai compreende uma vasta superfície 
rebaixada, que se estende por toda a parte centro-ocidental da área 

. mapeada, perfazendo 25,6% da mesma. 

Constitui um prolongamento da Depressão identificada na Folha 
contígua. a norte. Limita-se a leste com as frentes de cuesta e os re
levos dissecados da borda do Planalto de Maracaju- Campo Gran
de. A oeste e sudoeste, une-se às Planícies e Pantanais Mato
Grossenses. às quais por vezes se interpenetra. A continuidade da 
superfície é, no entanto, interrompida pelos relevos residuais do Pla
nalto da Bodoquena, que se erguem em sua parte central. 

A depressão apresenta dois compartimentos topográficos distin
tos. Um, comportando altimetrias por volta dos 100-200 m. Outro, 
abrangendo cotas altimétricas que vão de 200 a 350m. 

O compartimento mais rebaixado estende-se da Folha contígua, 
a norte, e semicontorna o Planalto da Bodoquena, bifurcando-se pa
ra ocidente e oriente. O compartimento mais elevado bordeja ases
carpas ocidentais do Planalto da Bodoquena e se estende para sul, 
ocupando todo o espaço compreendido entre aquele planalto e a 
zona de fronteira meridional. Em faixa estreita, prolonga-se para 
nordeste, margeando as bordas do Planalto de Maracaju - Campo 
Grande. 

Para maior facilidade de abordagem e de entendimento, os com
partimentos topográficos serão tratados separadamente. 

2.4.3 .1 - O compartimento topográfico mais baixo 

Em virtude da presença do Planalto da Bodoquena em meio à de
pressão, esse compartimento, ao se estender para sul, se bifurca 
em duas seções: uma a oriente, outra a ocidente. 

A seção oriental já foi referida por Almeida (1959 e 1965a) co· 
mo Depressão Periférica do Miranda. Esse autor a considerou como 
uma extensa "baixada" que separa as "Terras Altas da Bodoque
na" e a "Zona Serrana Oriental", da " Crista Basáltica de 
Maracaju" e "Serrania de Aquidauana" . Afirmou que a superfície 
baixa é drenada pelo rio Miranda e que a mesma vem-se abrindo por 
erosão regressiva. 

Posteriormente, Nogueira er alii (1978) referiram-se à mesma 
área como depressão interplanáltica. 

De fato, seu posicionamento entre o Planalto da Bodoquena e o 
Planalto de Maracaju-Campo Grande dá à unidade o caráter de in· 
terplanáltica. Por outro lado, considerando-se o recuo das escarpas 
da borda do Planalto de Maracaju-Campo Grande, ela também as· 
sume caráter de periférica à Bacia Sedimentar do Paraná. 

Por questões de melhor representatividade dentro da escala ao 
milionésimo, a superfície foi incluída na Depressão do Rio Para
guai, preservando-se assim a continuidade do piso regional do rele
vo. 

As altimetrias variam de 1 00 a 200 me o gradiente topográfico 
cresce de norte para sul e na medida em que se aproxima da zona de 
contato com os Planaltos de Maracaju-Campo Grande e da Bodo
quena. 

A Depressão do Rio Paraguai, nessa seção oriental, truncou lí-
tologias bastan te diversif icadas. desde rochas pré-cambrianas do 
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Grupo Cuiabá a arenitos carboniferos da Formação Aquidauana e ju
racret6cicos da Formaçlo Botucatu. Em decorrência, a morfologia 
tamb6m se apresenta bastante variada, ocorrendo desde formas 
conservadas (Ep, Epd), a dissecadas do tipo tabular (t22, t33, t21 e 
t51 l e convexas (c11, c12, c21 e c22l. 

Unidos à serra da Bodoquena ocorrem relevos dissecados (c 11 , 
c 12) e conservados (Epl em posição ligeiramente mais elevada que 
a superflcie geral da depressão. Esses relevos apresentam interna
mente uma disposição especial afunilada que assinala uma sinclinal 
erodida, com caimento para sudeste (Fig. 2 .1 Ol. 

Entre o alto curso do rio Betione e o baixo curso do Miranda 
encontra-se uma estrutura de falhas. No entan~o. o grau de arrasa
mento da depressão no local obliterou interferências maiores nas 
feiçOes geomórficas, resultando relevos dissecados de topo conve
xo (c12l e residuais do tipo pontllo. 

O contato com o Planalto de Maracaju-Campo Grande só é efe· 
tuado diretamente, no extremo nordeste, através de faixas estrei
tas de relevos pedimentados (Epd) e aplanados (Epl e de relevos dis· 
secados do tipo t12 e c21 . Jé no contato com o Planalto da Bodo· 
quena, as formas de relevo, tanto as conservadas !Ep) quanto as 

Flg. 2 .10 - Relevo dluecodo em estruturo dobrada. Folha SF.21·X-A. 
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dissecadas (c12, t211. ocorrem em grandes extensões. Nos dois 
casos, as cotas altimétricas variam entre 300 e 320 m na zona li
mltrofe dos relevos elevados. 

A cobertura vegetal é relativamente homogênea, dominando os 
Cerrados. Contudo, observam-se secundariamente áreas de CerraJ 
dllo, Campo Cerrado e Campo Limpo. No extremo norte, em áreas 
pediplanadas (Epl, encontra-se vegetaçllo de Floresta Estacionai 
Oecidual. 

Os solos, contudo, são extremamente diversificados. Nas proxi
midades do Planalto de Maracaju-Campo Grande e da serra da Bo
doquena observam-se faixas de Latossolos Vermelho-Escuros. En
tre essas áreas ocorrem solos Podzólicos Vermelho-Amarelos. Nas 
cercanias do sopé da cuesta de Arenito Furnas os solos sllo da clas
se dos Planossolos. A noroeste encontram-se Lateritas Hidromórfi
cas eutróficas solódicas. E em áreas mais reduzidas os solos silo 
Areias Quartzosas hidromórficas ou nAo. 

Em trabalhos de campo realízados na área, verificou-se a ocor
rência de crostas ferruginosas nas cercanias da cidade de Bela Vista 
e de depósitos detrlticos na região da cidade de Jardim e no vale do 
rio Miranda. 

As crostas geralmente se posicionavam em área de interflúvio, 
entre relevos dissecados do tipo t22. Uma dessas ocorrências foi 
observada na periferia da cidade de Bela Vista, em um corte de ver· 
tente. Nilo havia horizonte A, de modo que o topo do corte expunha 
uma camada de crostas ferrugl_nosas de ·1 m de espessura. Esta 
apresentava coloração marrom-escura composta de arenito ferrugi
nizado e se encontrava assentada sobre uma camada de 90 em de 
material também ferruginizado de coloraçllo marrom-clara, que se 
sobrepunha a uma camada basal de material alterado e com inicio 
de ferruginização. 

As ocorrências de depósitos detrlticos observadas próximo à c i
dade de Jardim e no vale do rio Miranda apresentavam seixos de 
quartzo leitoso, bem rolados, com di li metro de 4 a 5 em e em posi· 
ção de meia vertente, conforme ilustra a Estampa 2.1V A. 

Essa área é drenada pela bacia do rio Miranda e parte da bacia do 
rio Apa. 

A bacia do rio Miranda é bastante extensa. Os rios que a ela per
tencem se dirigem direta ou indiretamente para norte, até atingir o 
Paraguai, jé nas Planlcies e Pantanais Mato-Grossenses. Alguns 
desses rios nascem no Planalto de Maracaju-Campo Grande, como 
o rio Miranda e seus afluentes (Aquidauana e Nioaque, dentre os 
principais). Outros nascem em um divisor posicionado na parte cen· 
trai desse trecho da depressão, como o rio da Prata e seus afluentes 
(Mimoso e Verde), ou descem da serra da Bodoquena, como os rios 
Formoso e Bacuri, dentre os mais expressivos. O rio Miranda tem di
reção geral sudeste-noroeste e apresenta um curso meandrico. Pró
ximo à cidade de Jardim atinge uma largura de 50 m, tendo um vo
lume de égua considerável, mesmo em época de vazante. Seu curso 
é subseqüente ou ortoclinal em relação à serra de Maracaju. Seu 
principal afluente, o rio Aquidauana, também tem um curso subse 
qOente em relação à serra. 

A bacia do rio Apa é representada na área pelo próprio rio Apa e 
pelos altos cursos de alguns de seus afluentes. O rio Apa nasce no 
Planalto de Maracaju- Campo Grande e se dirige para oeste, indo 
desaguar no rio Paraguai. Em seu alto curso é enaclínal (obseqüen· 
te) em relação às bordas daquele planalto. Alguns de s.eus afluentes 
nascem no Planalto de Maracaju-Campo Grande, como o rio Estre· 
la e o córrego Apa-Mi. Outros nascem no divisor central, já referido 
anteriormente, como o rio Piripucu e o córrego Sombreiro. Enquanto 
da serra da Bodoquena descem os rios Caracol, Perdido e Sange 
Funda. 

Esses rios apresentam no conjunto um padrllo dendrltico. 
A seção ocidental é bem mais simples que a oriental. Compreen

de uma vasta superflcie conservada, recoberta por sedimentos qua· 
ternários, constituindo um pediplano inumado (Epi). Em trechos 
muito reduzidos, ocorrem áreas de dissecação, em formas conve· 
xas amplas, com drenagem pouco aprofundada (c21 ). 

Suas altimetria& variam de 1 00 a 200 m, em virtude das proxi
midades do vale do rio Paraguai. A continuidade espacial é interrom
pida por trechos de acumulação inundáveis das Planlcies e Panta· 
nais Mato-Grossenses e por alguns relevos residuais do Planalto da 
Bodoquena, como as serras de Bocaina, do Papagaio, de São Fran· 
cisco e da Alegria, além de morros isolados do tipo inselberg. 



Ocorre nesta área uma cobertura vegetal de Campo Cerrado, 
Campo Sujo e trechos de Florestas Estacionai, dentre os principais 
conjuntos florísticos. 

Do ponto de vista pedológico, dominam o Solonetz Solodizado, 
próximo ao rio Paraguai; o Vertissolo solódico, a noroeste da serra 
da Bodoquena; e o Regossolo eutrófico, próximo ao rio Perdido 

A drenagem de um modo geral é dendrítica e flui para o rio Para
guai, destacando-se entre os principais cursos de água os rios Aqui
dabã, Branco, Tarumã e Amonguijá. 

2.4.3 2 - O compartimento topográfico mais elevado 

Compreende uma faixa marginal à borda oeste da serra da Bodoque
na e do Planalto de Maracaju-Campo Grande e toda a parte a sul 
daquela serra, confinando com a fronteira paraguaia. 

Na faixa que margeia a borda ocidental da serra da Bodoquena, a 
depressão é constituída por rochas pré-cambrianas do Complexo 
Rio Apa (vide 1 -Geologia). Na medida em que este compartimen
to se estende para nordeste, ocupando a parte sul da serra da Bodo
quena e a faixa marginal ao Planalto de Maracaju-Campo Grande, 
seciona litologias paleozóicas pré-cambrianas da Formação Cerradi
nho e carboníferas (da Formação Aquidauana) e juracretácicas (da 
Formação Botucatu). 

Na área de ocorrência das rochas pré-cambrianas, o relevo é dis
secado e dominam as formas convexas com drenagem pouco apro
fundada (c22). 

Em áreas bastante reduzidas, ocorrem formas dissecadas dos ti
pos c12, t21, t22, a 12 e a23. O trecho de litologias da Formação 
Cerradinho corresponde a uma extensa superfície aplanada (Ep) do 
mesmo modo que se observou na serra da Bodoquena Neste trecho 
foram observados afloramentos de rochas calcárias, com a forma
ção de relevo cárstico do tipo lapiás (Estampa 2.1V B). Já nas litolo
gias carboníferas e juracretácicas ocorrem diferentes tipos de for
mas dissecadas, desde convexas (c22, c12) a tabulares (t22, t31 ). 

Os solos também são muito diversificados. Destacam-se as Ter
ras Roxas Estruturadas Similares eutróficas latossólicas, nas áreas 
aplanadas (Ep). os Regossolos eutróficos e Podzólicos Vermelho
Amarelos distróficos, nas áreas a oeste da Bodoquena, e os Latos
solos Vermelho-Escuros álicos e Podzólicos Vermelho-Amareíos áli
cos, entre as faixas aplanadas e a borda do Planalto de 
Maracaju-Campo Grande. 

A vegetação, por sua vez, é bastante uniforme, ocorrendo Sava
nas com pequenas áreas de contato Savana Estépica/Fioresta Esta
cionai. 

Drenam a área afluentes do rio Paraguai, como os altos cursos 
dos rios Aquidabã, Branco, Tarumã e Amonguijá, e afluentes do rio 
Apa, como o rio Estrela, o qual assinala a fronteira Brasil-Paraguai, 
juntamente com o rio principal. 

2.4.4 - Planície do Rio Paraná 

A Planície do Rio Paraná, embora referida pela primeira vez no Proje
to RADAMBRASIL, neste relatório, apresenta maior expressividade 
geográfica fora da área mapeada, mais precisamente nas Folhas 
SF.22 Paranapanema (a leste) e SG.21 Assunção (a sul), 
estendendo-se para além da fronteira nacional. Contudo, neste ma
peamento, ocupa a parte sudeste da área. 

Trata-se de uma faixa de deposição fluvial, relacionada a trecho 
do alto curso do rio Paraná Mesmo considerando a pequena área de 
ocorrência, cerca de 436 km2 ou 0,33% do total mapeado, consti
tui uma faixa de deposição bastante extensa, tendo o curso de água 
aproximadamente 6 km de largura. 

A unidade se sobrepõe à Bacia Sedimentar do Paraná (na área, 
constituída pelo Planalto de Maracaju-Campo Grande) e assinala o 
eixo dessa bacia. 

Almeida (1959) já se referia a essa planície como uma longa fai
xa aluvial, composta de depósitos modernos com pequenas pene
trações no baixo curso dos principais afluentes do rio Paraná. Real
mente, a Planície do Rio Paraná compreende a faixa de aluviões ce
nozóicas que acompanha o curso desse rio e se interpenetra a pe
quenos trechos do baixo curso dos principais afluentes, fato que po
de ser observado nos Mapas Geomorfológicos e Geológicos ane-

xos. Essas aluviões são constituídas por areia, cascalhos e argilas e 
datam do período holocênico (vide 1 - Geologia). 

Em se tratando de um rio que drena um planalto de litologias cre
tácicas, há trechos em que o rio seciona essas litologias e trechos 
em que se percebe o contato delas com as Aluviões Atuais 

A unidade apresenta suas aluviões distribuídas em faixas margi
nais e nas diversas ilhas que a compõem, como a ilha Grande, a de 
Peruzzi e a do Pavão. A ilha Grande divide o curso do rio Paraná em 
dois canais O canal principal é ligeiramente mais largo e se posicio
na junto à margem direita do rio O canal secundário posta-se junto 
à margem esquerda e ao se reunir ao principal forma a ilha Grande. 
As aluviões configuram planícies (Apf) e terraços fluviais associa
dos (Aptf) ou não (Etf). As planícies e terraços fluviais associados 
(Aptf) ocorrem nas margens do rio Paraná e nas maiores ilhas, como 
as ilhas Grande e Peruzzi. Todas essas feições podem ser visualiza
das na Figura 2.11. 

Sobre as planícies e terraços fluviais (Aptf) do rio ocorrem di
ques, lagoas e canais abandonados. Uma dessas lagoas abandona
das é a de Xambrê, localizada na margem esquerda do rio, que per
manece inundada em função das contribuições periódicas do rio du
rante a época das cheias e da atuação de alguns córregos no perío
do das vazantes. Através da imagem de radar pOde-se observar um 
trecho de controle estrutural na margem esquerda do rio Paraná A 
lagoa tem uma conformação alongada e sua margem esquerda 
encontra-se retilinizada pela presença de linha de ruptura de declive 
de um terraco. 

As planí~ies e terraços fluviais (Aptf) encontram-se na margem 
direita do rio Paraná entre a foz dos córregos Morumbi, Ciá e do rio 
lguatemi, enquanto os terraços fluviais propriamente ditos (Etf) 
localizam-se na margem direita deste rio, na foz do córrego Cons
tança e no médio curso dos córregos da Onça, Água Branca e Ciá. 
As planícies propriamente ditas (Apf) encontram-se na foz de al
guns afluentes da margem direita, como os córregos Pirajuí, Viúda, 
Morumbi, Ciá e o rio lguatemi. 

Analisando-se as cartas topográficas dei DSG, verificou-se que 
as áreas da margem direita do rio apresentam cotas altimétricas de 
226 m, enquanto na margem esquerda elas ascendiam a 305 m 
Segundo informações de barqueiros relacionados aos serviços de 
travessia de balsa na área, foram feitas medições de profundidade 
ao-longo de ambas as margens do rio. Essas medições, efetuadas a 
distâncias similares a partir de cada margem, acusavam para a direi
ta 30 m e para a esquerda 8 m de profundidade Isto mostra uma 
dissimetria no vale do rio 

De um modo geral, as áreas onde as planícies ocorrem associa
das aos terraços fluviais compreendem Solos Orgânicos com vege
tacão Pioneira, enquanto nas planícies propriamente ditas ocorrem 
S~los Aluviais sob cobertura de Floresta. 

2 4.5 - Planícies e Pantanais Mato-Grossenses 

Esta unidade foi inicialmente descrita por Franco & Pinheiro ( 1982) 
quando do mapeamento da Folha SE. 21 Corumbá e parte da Folha 
SE.20. Neste relatório, constitui a terminação meridional da unida
de. Esta estende-se de norte para sul, ocupando todo o extremo oci
dental da Folha, abrangendo 11,5% do total mapeado, o que cor
responde a 14.078 km2. 

A unidade está inserida na área do Alto Paraguai. Limita-se a les
te com a Depressão do Rio Paraguai e a oeste com a Região Cha
quenha da República Federativa do Paraguai 

Apresenta altimetrias que oscilam entre 80 e 140 m. As cotas 
mais elevadas estão na zona de contato com a Depressão do Rio Pa
raguai e decrescem na medida em que se aproximam do rio homólo
go ou de seu afluente, o rio Apa. 

Segundo dados bibliográficos (Brasil. DNOS, 1974). toda a re
gião pantaneira, incluindo a área da Folha a norte (SE.21 Corumbá e 
parte da Folha SE.20L apresenta um declive regional muito suave 
Neste mapeamento, a unidade apresenta um gradiente topográfico 
que diminui de leste para oeste, ao longo dos afluentes do rio Para
guai, e de norte para sul, segundo o eixo deste rio. 

Trata-se de uma área de sedimentos recentes, constantemente 
sujeita a inundações e alagamentos, e, embora não apresente as 
condições genéticas de um pântano, tem uma fisionomia bastante 
similar, de modo que foi tradicionalmente referida como tal. Em de-
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Fig. 2. I I - Planlcle do rio Parané. Folha SF.21 -Z-O. 
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corrência, optou-se pela permanência da designação tradicional. 
Reconheceu-se, contudo, a existência de diversos pant anais asso
ciados a sub-bacias do rio Paraguai, tais como o Pantanal do Nabile
que, o Pantanal do Tarumã- Jibóia, o Pantanal do Aquidabã, o Pan
tanal do Branco- Amonguijá, .o Pantanal do Apa, o Pantanal do 
Miranda-Aquidauana e o Pantanal do Negro, conforme indica a Fi
gura 2 .12. 

Além dessas áreas de alagamento pluviofluvial, foram inseriaas 
na unidade as faixas de Aluviões Atuais que acompanham os princi
pais rios da área, quais sejam: o Paraguai, o Nabileque, o Apa, o Per
dido, o Miranda e o Aquidauana. 

Os Pantanais propriamente ditos compreendem extensas áreas 
de acumulação inundáveis (Aai) e secundariamente áreas de planl
cie fluviolacustres (Apfl). As primeiras foram hierarquizadas em or
dem crescente, segundo o grau de umidade, partindo da menos 
úmida para a mais úmida, resultando: Aai1 (inundação fraca), Aai2 
(inundação média) e Aai3 (inundação forte). 

No que tange às planlcies, ela!; serão tratadas na medida em que 
forem descritos os pantanais, devido à interação dessas duas fei
ções e à pequena expressão das primeiras na área em eplgrafe. 
Excetuam-se a essa regra geral as planícies e terraços do rio Para
guai (Apf e Aptf) , que serão observados posteriormente. 

A seguir serão abordados os diversos Pantanais que compõem a 
unidade. 

O Pantanal do Nabileque abrange uma extensa área de acumula
ção inundável do tipo Aai 3 (inundação forte). cortada de norte a sul 
pelo rio homOnimo. Constitui uma área freqüentemente alagada, 
como se observa na Figura 2.13, resultando Planossolos eutróficos 
solódicos, com cobertura de Cerrado e Cerradão. O rio Nabileque ao 
drená-la configura uma planlcie bastante larga (Apf), elaborada em 
Aluviões Atuais onde se desenvolveram Solonetz Solodizados, sob 
vegetação de Campo Sujo. O rio, no âmbito geral da paisagem do 
Centro-Oeste, constitui um paraná do rio Paraguai, sofrendo refle
xos diretos do regime hidrológico não só do rio Paraguai como de 
seus tributários, originários da serra da Bodoquena. Apresenta um 
leito mal definido, ora com uma feição meãndrica, ora sugerindo um 
padrão anastomótico. Localizado próximo a terrenos mais elevados 
da Depressão do Rio Paraguai, o rio Nabileque apresenta af luentes 
pela margem esquerda e defluentes pela margem direita, os quais se 
dirigem para o rio Paraguai. 

Em contato com o Pantana·l do Nabileque encontra-se o Pantanal 
do Tarumã-Jibóia. Este compreende uma pequena área de acumu
lação inundável do t ipo Aai1 (inundação fraca) , posicionada entre 
os rios que lhe deram o nome, originários do Planalto da Bodoquena. 
Bem menos úmido que a anterior, acha-se encravado na superffcie 
aplanada da Depressão do Rio Paraguai, tendo a oeste o Pantanal do 
Nabileque, já referido. Possui solo da classe Solonetz Solodizado, 
com vegetação de Campo Cerrado. • • 

O Pantanal do Aquidabã posicione-se a sul do Pantanal do Nabi
leque e une-se na sua parte meridional, ao Pantanal do 
Branco-Amonguijá. Também se apresenta menos úmido que o pri
meiro descrito. Compreende amplas áreas de acumulação inundável 
do tipo Aai1 (Fig. 2.14). Do mesmo modo que o' segundo descrito, 
acha-se encravado na Depressão do Rio Paraguai, apresentando In
terpenetrações da mesma em sua parte central, onde ocorrem se
ções da superffcie aplanada e inumada (Epi). Os solos são igualmen
te da classe dos Solonetz Solodizados sob cobertura de Campo Cer
rado. 

O Pantanal do Branco - Amonguijá é mais extenso que o do 
Aquidabã e se prolonga para leste entre as serras da Alegria e do Pa
pagaio. Possui as mesmas caracterlsticas dos dois últimos: área de 
acumulação inundável do tipo Aai1 e vegetação de Campo Cerrado, 
sob a qual se desenvolveram Solonetz Solodizados. 

Estes pantanais são regidos pelo regime hidrológico da bacia do 
rio Paraguai e em última instância pelo regime pluvial do Planalto da 
Bodoquena, onde se encontram as cabeceiras dos rios 'que os dre
nam. 

O Pantanal do Apa ocupa a parte meridional da unidade. Tam
bém compreende área inundável do tipo Aai1 (Fig. 2. 15), com ve
getação de Campo Cerrado e solos da classe dos Solonetz Solodiza
dos conforme se observa na Estampa 2.V A. Acha-se interpenetra
do por trechos da Depressão do Rio Paraguai, assinalados por áreas 
de pediplanos inumados (Epi). Em meio à área de acumulação tam-
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bém ocorrem relevos serranos. Um desses relevos constitui a serra 
da Cachoeira. Esse pantanal é drenado pelos rios Apa e Perdido. O 
rio Apa nasce no Planalto de Maracaju-Campo Grande e o rio Perdi
do, na serra da Bodoquena. Tanto o primeiro quanto o segundo 
apresentam trechos de aluviões que correspondem a planlcies e ter
raços fluviais (Apf, Aptf). No caso do rio Apa, contudo, as duas for
mas de acumulação ocorrem sempre associadas (Apft). Nessas alu
viões desenvolveram-se Vertissolos com vegetação de Floresta 
Aluvial. 

O Pantanal do Miranda - Aquidauana apresenta três seções na 
parte norte da Folha. A primeira localiza-se prOximo à planície do rio 
Nabileque. De um modo geral, as condições são similares às da 
maioria descrita: área de acumulação inundável, com Solonetz So
lodizado e vegetação de Campo Cerrado. Contudo, a permanência 
da água sobre a área de acumulação é mais acentuada que nos ca
sos anteriores, resultando Aai2 (Fig. 2.16). Os trechos mais expres
sivos se encontram. contudo, na segunda e terceira seções. Estas 
localizam-se a nordeste da serra da Bodoquena e se encontram res
pectivamente drenadas pelos rios Miranda e Aquidauana. Ambas 
apresentam áreas inundáveis do tipo Aai2 (Est. 2. V Bl com Planas
solos eutrOficos soiOdicos, variando apenas a vegetação de Campo 
Limpo para Campo Sujo. O rio Miranda seciona a segunda área de 

ocorrência desse pantanal, de sul para norte. Apresenta uma faixa 
de aluviões bastante expressivas, as quais constituem planlcies e 
terraços fluviais (Aptf) . A terceira seção é drenada pelo rio Aqui
dauana e as condições são as mesmas da precedente, sendo a co
bertura vegetal de Campo Sujo. Como o rio Miranda, o rio Aquidaua
na seciona a área de sul para norte e apresenta faixa de planlcies e 
terraços fluviais (Aptf) bastante expressiva. 

A partir da margem direita do rio Aquidauana para leste, 
encontra-se o Pantanal do Negro. Trata-se de uma superfície carac
terizada pela presença de planície fluviolacrustre (Apfl), como indica 
a Figura 2 .. 17, e por área de acumulação inundável do tipo Aai2 
(inundação média). No trecho de Aai2, ocorrem solos de laterita Hi
dromOrfica eutrOfica com vegetação de Campo Sujo. Já nas planí
cies observam-se Planossolos com vegetação de Campo limpo. Es
ta área apresenta pequenas lagoas ou "baias" em formas circula
res, isoladas entre si por terrenos mais elevados e firmes denomina
dos "cordilheiras". Algumas dessas lagoas possuem água salgada 
ou salobra, ocorrendo em época de estiagem a formação de ''barrei
ros" . Em períodos de chuvas, ocorre o vazamento de uma lagoa pa
ra outra através de "vazantes". A área compreende aluviões halo
cênicas onde se desenvolveram Planossolos eutrOficos. Recobre-a 
uma vegetação de Campo Cerrado. Em algumas lagoas ocorre o 
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crescimento de vegetação aquática. Essa feição se apresenta co
mandada pelo regime hidrológico do rio Taboco, afluente do rio Ne
gro, que deu nome à subunidade. 

Por outro lado, toda a drenagem desta unidade deságua direta 
ou indiretamente no rio Paraguai. Este constitui o verdadeiro nível 
de base regional. O rio Paraguai nasce na Folha SD.21 Cuiabá e daí 
até a conf luência com o rio Apa (Folha SF.21 ), compreende seu alto 
curso. Na Folha em questão, comporta duas inflexões sucessivas: 
uma de nordeste-sudoeste e outra de norte-sul, servindo de frontei 
ra nacional com as Repúblicas Federativas da Bolfvia e Paraguai, 
respectivamente. Drena uma superfície cujas alt imetrias oscilam 
entre 80 e 85 me seu leito se apresenta pouco encaixado. com lar
gos meandros e grande número de ilhas. Em suas margens ocorrem 
planícies e terraços fluviais (Apf, Aptfl. Sobre essas formas de a cu· 
mulaçi!o há registros de mudanças do canal do rio, conforme indi
cam os diques e cordões de deposição sucessivos IFig. 2.1 8). Es
sas feições ocorrem em sedimentos holocênicos de aluviões cons
tituídas de areias, cascalhos e argilas e apresentam uma cobertura 
vegetal de Campo Cerrado, com a presença de carandá, associada 
a solos Glei Pouco Húmico eutróficos. Contudo, ocorrem afloramen· 
tos de rochas triàssicas em trechos das margens do rio Paraguai, 
como em Fecho dos Morros (Fig. 2. 18). Essas rochas compõem-se 
de sienitos, traquitos e traquiandesitos. 

Do que foi exposto percebe-se que as planlcíes e pantanais re
sultam do regime hidrológico da bacia do Alto Paraguai, tendo como 
fatores controladores os aspectos litológicos. geomorfológicos, pe· 
dológicos, fitoecológicos e climáticos da região. 

Do mesmo modo, verificou.-se que, embora constitulda de àreas 
de acumulação inundáveis (Aai ). a unidade apresenta em maior ex· Ftg. 2. 18 - Planleie do rio Paraguai. FOlha SF. 21·V·O. 
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tensão áreas de acumulaçãQ inundáveis do tipo de inundação fraca 
(Aai 1 ), em comparação àquelas observadas por Franco & Pinheiro 
(1982), no mapeamento da mesma unidade, na Folha imediata
mente a norte. Isto decorre do fato de a área-tipo dessa unidade se 
encontrar naquela Folha. 

2.5 -EVOLUÇÃO DO RELEVO 

Observando-se o Mapa Geomorfológico da área em apreço, 
percebem-se de imediato três fisionomias distintas no relevo. A par
te leste é totalmente dominada pelo Planalto de Maracaju-Campo 
Grande. De sua borda ocidental em direção oeste, estende-se a vas
ta Depressão do Rio Paraguai E, em meio a essa superfície rebaixa
da, distinguem-se os relevos residuais do Planalto da Bodoquena, 
dentre os quais se sobressai a serra homônima. 

O Planalto de Maracaju-Campo Grande representa na área a 
borda ocidental da bacia sedimentar do Paraná. E a Depressão do 
Rio Paraguai aloja em suas áreas mais rebaixadas a oeste a termina
ção meridional das Planícies e Pantanais Mato-Grossenses. 

Em se tratando de uma área definida artificialmente pelas coor
denadas do encarte internacional da Carta do Mundo ao milionési
mo, os limites dos re'levos que se observam na Folha resultam artifi
cialmente interceptados. 

Neste sentido, qualquer tentativa de entendimento da origem e 
evolução do relevo deve transceder os limites cartográficos estabe
lecidos. A.região dos pantanais só poderá ser entendida se observa
da dentro do contexto do geossistema pantaneiro. Igualmente, a 
compreensão da origem do Planalto de Maracaju-Campo Grande 
pressupõe uma análise da formação da bacia sedimentar do Paraná 
Por conseguinte, o estudo do relevo regional exioirá a referência a 
fatos muito mais abrangentes, ressaltandb-s~, c'ontudo, os exem
plos da área. 

Segundo se pôde depreender das consultas bibliográficas, a ori
gem e a evolução das diferentes fisionomias do relevo regional 
acham-se intimamente relacionadas a movimentos de compensa
ção isostática muito antigos. 

De fato é o que deixa transparecer Almeida (1949), ao afirmar 
que durante o Cretáceo Superior a depressão que se estende para 
oeste da bori:la ocidental da Bacia Sedimentar do Paraná não exis
tia. Em seu lugar se encontravam terras altas. Outrossim, afirmou 
que após o Cretáceo Superior essas terras altas sofreram "afun
damentos por blocos fraturados submeridianamente". Acrescen
tou ainda que esses abatimentos aliaram-se à facilidade de erosão 
dos filitos da "Série Cuiabá" e dos sedimentos arenosos paleozói
cos, permitindo rápida erosão da área 

No mesmo trabalho, Almeida (1949). referindo-se à bacia do Pa
r.aná, informou que após seu soerguimento a bacia passou a sofrer 
subsidência constante ao longo de seu eixo, com o conseqüente 
empinamento das bordas, o que expôs toda a periferia à atua cão de 
processos de formação de cuestas. · 

Posteriormente, voltando a se referir à mesma região, Almeida 
( 1959) discorreu mais profundamente sobre a evolução da área on
de se encontra atualmente a bacia do Paraguai. Segundo ele, no Pa
leozóico Inferior, toda a área da pré-bacia paraguaia estava baixa. 
Em decorrência, foi invadida pelos mares Ordoviciano (?) e Siluria
no. A partir do Paleozóico Superior (Carbonífero Superior ou Permia
no Inferior), a pré-bacia iniciou um soerguimento que se prolongou 
até o Terciário Inferior. Acrescentou que no início do soerguimento 
houve a invasão do mar Eodevoniano, porém suas águas foram atin
gir a bacia do Paraná, que à época se encontrava baixa. No Terciário 
Superior consumou-se o soerguimento do geossinclíneo andino. 
Com isso, ocorreram abatimentos de grande envergadura em áreas 
marginais a ele, formando-se assim a vasta depressão que neste re
latório abrange a Depressão do Rio Paraguai e as Planícies e Panta
nais Mato-Grossenses 

Percebe-se, portanto, que ocorreram constantes movimentos de 
equilíbrio de massas. Soergueram-se os Andes, soergueu-se a bacia 
do Paraná e abateu-se entre os dois a região onde se instalou a atual 
bacia do Paraguai. 

Este quadro estrutural parece ter marcado o advento da era ter
ciária e a partir dele é que se desenvolveram os fenômenos de escul
turação recentes. 
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2.5.1 - A elaboração dos relevos elevados 

Observando-se o Mapa Geológico anexo, verifica-se que sobre o 
Planalto de Maracaju-Campo Grande dominam as efusivas básicas 
juracretácicas da Formação Serra Geral. Contudo, sobre elas 
encontram-se em grandes extensões a sul e a nordeste do Planalto 
arenitos cretácicos da Formacão Bauru. Manchas isoladas dessa 
cobertura arenítica são enco~tradas ao longo dos vales dos rios 
Santa Maria e Serrote (pertencentes à bacia do rio Brilhante). Esse 
fato mostra que a cobertura cretácica se estendia por todo o planal
to, tendo sido retirada por erosão. A remoção de grande quantidade 
de sedimentos, como é o caso, pressupõe uma atuação prolongada 
dos fatores erosivos, o que implica uma verdadeira fase erosiva. 
Além do mais, a atuação de uma fase erosiva removendo sedimen
tos cretácicos indica claramente que a data máxima de atuação dos 
processos remonta ao Pós-Cretácico 

Analisando-se as feições geomórficas do Mapa Geomorfológico 
da área, observa-se que sobre as efusivas básicas da Formação Ser-· 
ra Geral dominam formas amplas, conservadas ou suavemente dis
secadas. Essas feições refletem a superfície de erosão que resultou 
da remoção dos sedimentos cretácicos. Trata-se, pois, de uma su
perfície de aplanamento pós-cretácica 

Por outro lado, o fato de constituir a borda de uma bacia sedi
mentar cujo eixo sofre subsidência constante expôs a periferia do 
Planalto a forte erosão. Desse modo, o Planalto de 
Maracaju-Campo Grande apresenta uma estrutura monoclinal com 
inclinação para leste, cuja erosão frontal estabeleceu um relevo de 
cuesta típico. 

Almeida ( 1 946), analisando os depósitos mesozóicos do "Planal
to de Maracaju", refere-se à "Série Bauru" na área como tendo 
uma espessura máxima de 250m, observada na "Serra da Restin
ga" O mesmo autor afirma que na parte superior dos sedimentos 
Bauru observou algumas camadas de estrutura foreset, truncadas 
"por superfícies planas diversamente orientadas, sugerindo ações 
eólicas". Outrossim, acrescenta que "os arenitos da parte superior 
da coluna" .. "são sempre bem arredondados, mesmo em diâmetro 
inferior a O, 1 mm, denunciando antes um desgaste durante trans
porte eólico que aquoso" 

O registro desses fatos sobre o topo da coluna de sedimentos 
Bauru indica que entre o fim da deposição e o início da fase erosiva 
dominava na área um clima seco, possivelmente, semi-árido Por 
conseguinte, a remoção dos sedimentos foi efetuada por processos 
de pediplanação, o que caracteriza a superfície erosiva como um Pe
diplano Pós-Cretácico. 

A oeste do Planalto de Maracaju-Campo Grande, em meio à 
Depressão do Rio Paraguai, erguem-se os relevos residuais do Pla
nalto da Bodoquena Fazem parte desse planalto as serras da Bodo
quena (a mais extensa delas), da Alegria, do Catimbate, do Papa
gaio, de São Francisco e do Alumiador. 

A serra da Bodoquena já foi objeto de estudo de alguns pesquisa
dores; dentre eles ressalta-se Almeida ( 196 5a). Analisando a geolo
gia desse relevo, o autor considerou-a um planalto calcário, apre
sentando formas cársticas, porém, de um karst incompleto, por se 
encontrarem apenas algumas das formas relativas ao relevo calcá
rio. 

Almeida (1965b) relacionou a serra da Bodoquena ao Geossin
clíneo Paraguaio Segundo ele, a serra constitui a exposição meri
dional das litologias dessa estrutura de dobramentos lineares. 

A serra abrange litologias pré-cambrianas do Grupo Corumbá, 
que vão dos arcóseos, arenitos, siltitos, argilitos, calcários, dolomi
tos e folhelhos da Formação Cerradinho aos calcários dolomíticos 
da Formacão Bocaina sobreposta 

A litol~gia da Formação Cerradinho exibe relevos muito planos, 
enquanto a Formação Bocaina registra formas muito dissecadas, 
porém apresentando um certo nivelamento de topo A exibição de 
seções da Formação Cerradinho indica que houve um recuo parcial 
das litologias calcodolomíticas da Formação Boca i na Não há dúvida 
de que as superfícies planas da Formação Cerradinho foram expos
tas por uma fase de atuação erosiva, que removeu parte das litolo
gias Bocaina, de sobre ela 

Almeida ( 1965a) referiu-se ao truncamento erosivo dos relevos 
residuais das serras de São Paulo, São Miguel e do Alumiador Essas 
serras fazem parte do Planalto da Bodoquena e correspondem, via 



de regra, a corpos intrusivos de natureza granítica Almeida 
( 1 96 5a) considerou, contudo, que o truncamento do topo daquelas 
serras nada tem a ver com a superffcie basal da Formação Cerradi
nho. Como Almeida ( 1965a) admite uma superfície de aplanamen
to por volta dos 650 m atuando sobre o topo das serras de São Pau
lo, São Miguel e do Papagaio, projetando-se essa cota para a serra 
da Bodoquena, observa-se que ela passaria sobre as litologias da 
Formação Bocaina, que estão mais elevadas do que as da Formação 
Cerradinho Isto sugere que ocorreu um truncamento erosivo no to
po da serra da Bodoquena, nivelando os sedimentos Bocaina e 
removendo-os parcialmente. Com isto, afloraram as litologias da 
Formação Cerradinho. Estas foram mais facilmente aplanadas por 
serem mais diversificadas, resultando um patamar rebaixado com 
feições mais planas 

O Mapa Geomorfológico anexo mostra que há proximidade geo
gráfica entre o Planalto de Maracaju-Campo Grande e a serra da 
Bodoquena. Igualmente, o Mapa Geológico anexo registra litologias 
paleozóicas da bacia do Paraná, em contato com a serra da Bodo
qwena. Isto indica que em tempos pretéritos, os sedimentos estrati
graficamente swperiores da bacia do Paraná contatavam com a re
ferida serra, não se podendo afirmar, contwdo, se transgrediam so
bre ela ow não. De qualquer modo, a proximidade entre os dois rele
vos e a existência de cotas altimétricas nas bordas da bacia, próxi
mas daquelas observadas na serra da Bodoqwena, sugerem que as 
atividades erosivas qwe atwaram em wm relevo atuaram também no 
owtro. Neste caso, o Pediplano Pós-Cretáceo qwe removew os Areni
tos Bawrw do Planalto de Maracaju-Campo Grande pode ser o mes
mo que trwncow as litologias da Formação Bocaina 

Projetando-se esses reswltados mais para oeste, verifica-se que 
a superfície erosiva referida por Almeida (1965a), trwncando o topo 
das serras de São Pawlo, São Miguel e do Papagaio, deve ser con
temporânea da que trwncou os calcários dolomíticos da Formacão 
Bocaina, sendo, portanto, pós-cretácica. · 

Tanto a serra da Bodoquena quanto a borda do Planalto de 
Maracaju-Campo Grande apresentam maiores altitudes a oeste. 

Segundo Almeida ( 1965a), as maiores altitudes na borda oci
dental da serra da Bodoquena devem-se ao mergulho regional das 
camadas para leste. Com efeito, essa dissimetria topográfica ficou 
bem evidenciada no perfil B-B' assinalado no Mapa Geomorfológico, 
fato que também pode ser evidenciado nas imagens de radar 

Já as altimetrias mais elevadas da borda ocidental do Planalto de 
Maracaju-Campo Grande devem-se ao empinamento das bordas 
da bacia sedimentar do Paraná, como conseqLiência da constante 
subsidência que vem ocorrendo ao longo do eixo da bacia, confor
me assinalou Almeida (1949). 

O mesmo autor aludi~ à possibilidade de a serra da Bodoquena 
constituir um bloco de falha, desde que se confirmasse a existência 
de falhas submeridianas "nas vizinhanças do rio Paraguai", a sul de 
Corumbá Embora as escarpas ocidentais da serra da Bodoquena 
sejam muito abruptas e se apresentem um tanto retilinizadas, não 
há evidências geomorfológicas seguras que permitam concluir so
bre a presença de um bloco de falha 

Tanto no Planalto de Maracaju-Campo Grande quanto no Pla
nalto da Bodoquena a ação da dissecação levada a efeito pela dre
nagem atual já se faz sentir 

Sobre o Planalto de Maracaju-Campo Grande a dissecação pa
rece ter encontrado certa dificuldade de atuação em umas áreas e 
ter sido estimuladas em outras. 

Realmente, nas extensas áreas onde afloram as resistentes lito
logias basálticas da Formação Serra Geral os processos de disseca
ção foram mais suaves, resultando relevos muito amplos e planos 
(Ep, t51, t41). Nessas áreas a atuação do clima úmido sob a cober
tura de Savana parece ter incentivado o quimismo e a pedogeneiza
ção, de modo que· se desenvolveram Latossolos Roxos bastante fér
teis Entretanto, localmente, a ação da erosão provoca a esfoliação 
esferoidal de rochas basálticas, como a que se observa na Estampa 
2 VI A 

Em contrapartida, a nordeste e extremo sul do Planalto, onde do
minam os Arenitos Bauru, a friabilidade da litologia incentivou a dis
secação da área, resultando formas bastante dissecadas (c21, 
c31 ). É interessante que, apesar de a cobertura arenítica ser contí
nua, a nordeste e a sul do planalto apenas em trechos restritos ocor
rem solos de Areias Quartzosas. Isto parece se relacionar à densida-

de da drenagem, que, sobretudo a sul do rio Amambai, é relativa
mente alta; de tal modo que favoreceu o desenvolvimento de Latos
solos Vermelho-Escuros e de Floresta Estacionai Semidecidual 

É interessante observar ainda que a fase erosiva pós-cretácica 
que removeu os arenitos da Formação Bauru não o fez por igual em 
toda a área. Em certos trechos, a remoção desses sedimentos foi 
total, exibindo as rochas efusivas da Formação Serra Geral. Em ou
tras, a erosão removeu apenas as camadas superiores da Formação 
Bauru, deixando a descoberto o conglomerado basal dessa forma
ção. E é nestes locais que a ação antrópica depredatória põe em ris
co o equilfbrio já precário da área. Neste sentido, alerta-se para a 
formação de voçorocas próximo a Ponta Porã (Est. 2.VI B) e Campo 
Grande (Est. 2.VII A). Em alguns casos, observou-se a drenagem 
seccionando transversalmente os arenitos da Formação Bauru, co
mo ilustra a Estampa 2.VIII B. Em outros, verificou-se a•Je o desma
tamento indiscriminado atingiu a área de cabeceiras fluviais. É oca
so do rio Apa, cuja nascente teve o nicho original alargado por voço
roca, fato que pode ser observado na Estampa 2.VIII A. 

Sobre o Planalto da Bodoquena, a dissecação obliterou em parte 
os vestígios da superfície erosiva que truncou as serras de São Pau
lo, São Miguel, do Papagaio, do Catimbate etc., enquanto na serra 
da Bodoquena a atividade erosiva fluvial atacou preferentemente as 
litologias da Formação Bocaina, onde se desenvolveram solos Rend
zina com vegetação de Floresta Submontana. Sobre essas litologias 
calcodolomíticas, o processo de dissolução originou localmente for
mas cársticas Algumas constituem feições ruiniformes, como a 
"torre" observada na Estampa 2.1 B Outras constituem cavernas, 
como a Gruta Azul, localizada próximo a Bonito. Há ainda sumidou
ros e ressurgências Almeida ( 1965a) refere-se à presença de lagos 
sobre a serra da Bodoquena, os quais supõe resultarem do preenchi
mento de dolinas. Considera, contudo, que a serra da Bodoquena 
representa um "karst incompleto", posto que não comporta todos 
os tipos de formas cársticas e adianta que não observou nenhum 
poldjé e que mesmo os lagos-dolinas carecem de confirmação. 
Além dessas formas cársticas, a drenagem escavou em alguns seg
mentos da borda setentrional da serra vales profundos e estreitos, 
verdadeiros canyons, como o que se observa na Figura 2.5 Can
yons de menor proporção também se observam em alguns relevos 
dissecados localizados próximo à borda norte da serra, conforme re
gistra a Estampa 2.11 B. 

2.5.2 - A abertura da depressão 

Na área mapeada, a Depressão do Rio Paraguai estende-se desde a 
borda ocidental do Planalto de Maracaju-Campo Grande até a pla
nície do rio Paraguai, a oeste. Sua área central é parcialmente inter
rompida pelos relevos residuais do Planalto da Bodoquena E nos 
trechos mais rebaixados do oeste a depressão aloja as áreas inundá
veis que vão constituir os Pantanais Mato-Grossenses. 

Analisando-se o Mapa Geológico anexo, nota-se que o trecho da 
Depressão do Rio Paraguai compreendido entre as escarpas do Pla
nalto de Maracaju-Campo Grande e os relevos altos da serra da 
Bodoquena foi elaborado nas camadas inferiores da bacia sedimen
tar do Paraná nos sedimentos paleozóicos que a sustentam. Este fa
to por si só já é indicativo de que as camadas superiores da bacia fo
ram removidas, o que indica que a abertura da depressão deu-se por 
erosão. 

Sobre isto já aludira Almeida ao referir-se à mesma ár.ea como 
Depressão Periférica do Miranda. 

Observando-se a parte ocidental da depressão, constata-se a 
presença de inúmeros relevos residuais do Planalto da Bodoquena 
O fato também mostra que a erosão foi o elemento determinante no 
rebaixamento da superfície, deixando por testemunhos os diversos 
relevos residuais que compreendem as serras de São Miguel, São 
Paulo, do Catimbate, do Papagaio e do Alumiador, dentre outras 
Sobre eles também já se referira Almeida (1965a) ao aludir à evolu
ção das escarpas ocidentais da serra da Bodoquena, "que em seu 
recuo vem abandonando relevo residual mantido por rochas mais re
sistentes" 

Da mesma forma, o Mapa Geológico anexo registra litologias da 
Formação Cerradinho (Pré-Cambriano Superior) transcendendo os 
limites do relevo elevado da serra da Bodoquena, em direção ao vale 
do rio Apa (a sul). já em plena depressão Mesmo que se considere a 
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possibilidade de os dobramentos apresentarem um mergulho de ca
madas para sul, o que implicaria o rebaixamento das mesmas, não 
se observa a presença das litologias da Formação sobre o Cerradi
nho É provável que elas tenham existido, mas que tenham sido reti
radas por erosão 

Não há dúvidas, pois, que o fator erosivo foi preponderante no 
rebaixamento da superfície que resultou na formação da Depressão 
do Rio Paraguai 

A parte ocidental da depressão, talhada em sedimentos paleo
zóicos da bacia do Paraná, deu-se em função do recuo das escarpas 
da borda ocidental do Planalto de Maracaju-Campo Grande Trata
se de uma erosão que pode estar relacionada a processos muito 
abrangentes de circundesnudação periférica à bacia. Regionalmen
te, esses processos originaram cuestas desdobradas, algumas com 
frentes nítidas, outras já dissimuladas pela dissecação atual. Os me
lhores exemplos desse fato se observam na parte nordeste da área 
Nesse trecho a sequência litológica definiu três patamares cuesti
formes De oeste para leste observam-se: cuestas em Arenito Fur
nas, cuestas em Arenito Aquidauana e cuestas em Arenitos Batuca
tu As Figuras 2 7 e 2 8 mostram estes fatos Já a Figura 2.9 assina
la uma seção de cuesta dissimulada pela dissecacão atual Convém 
salientar que a ação antrópica também tem contribuído, embora ne
gativamente, para acelerar os processos de dissecação atual; geral
mente através da formação de voçorocas É o que se observa na 
parte que assinala a descida aa cuesta de Maracaju para a depres
são, onde a vegetação nativa foi substituída por pasto plantado, o 
que pode ser observado na Estampa 2.VIII B 

A largura do vão deprimido entre a serra da Bodoquena e o Pla
nalto de Maracaju-Campo Grande deve-se em parte à fraca inclina
cão das camadas desse planalto, ao qual a depressão é periférica É 
~abido que há estreita relação entre o mergulho das camadas e o re
cuo da frente de cuesta Quanto menos inclinadas elas forem, mais 
ampla será a depressão periférica. Este é o caso da Depressão do 
Rio Paraguai em seu trecho oriental Em meio à superfície rebaixa
da, observam-se relevos residuais como o que registra a Estampa 
2.1X A 

Não se pode olvidar, contudo, o papel da tectônica na prepara
ção do cenário para a atuação erosiva. Sobre isto Almeida ( 1 949) 
afirma que durante o Cretáceo Superior a depressão não existia e 
em seu lugar encontravam-se terras altas Acrescentou que após o 
Cretáceo essas terras sofreram afundamentos e que a facilidade de 
erosão "dos filitos da Série Cuiabá" e dos "sedimentos arenosos 
paleozóicos" permitiu que evoluísse rapidamente a bacia do rio Pa
raguai, constituindo-se assim um nível de base capaz de "atrair to
da a drenagem da orla ocidental da bacia do Paraná", o que termi
nou por fazer recuar as escarpas do planalto, abrindo a depressão. 
Almeida ( 1949) também se refere ao empina menta das bordas da 
bacia do Paraná como um elemento que favoreceu a formação de 
uma zona de fraqueza em torno da bacia 

Estes fatos indicam que a tectônica contribuiu não só com os 
afundamentos regionais, como também estabelecendo zonas de 
fraqueza, mas foi a atuação erosiva que se encarregou de remover 
todo o material desagregado. 

No que tange ao tempo de abertura da depressão, o mapeamen
to geomorfológico sistemático efetuado pelo Projeto RADAMBRA
SIL vem permitindo acompanhar a expansão geográfica de uma 
vasta superfície erosiva, atribuída ao Neopleistoceno, nos mapea
mentos amazônicos. 

Melo & Franco ( 1980). ao analisarem a geomorfologia da Folha 
SC 21 Juruena, já haviam aludido ao retoque de superfícies mais anti
gas pelo Pediplano Neopleistocênico. Porém coube a Franco & Pi
nheiro (1982) precisarem esta suposição. Os mesmos concluíram 
que a abertura do piso regional do relevo era um fato que remontava 
ao Terciário, tendo a superfície resultante sido retocada durante a 
pediplanação neopleistocênica. Isto confirma a antigüidade do re
baixamento da superfície, já suposta por Almeida ( 1 949). 

Na área mapeada não há registros que permitam fixar essa inter
pretação Contudo, a contigüidade geográfica desse mapeamento 
com aquele de Franco & Pinheiro ( 1982) permite admitir a mesma 
suposição daqueles autores, qual seja, a de que a abertura da De
pressão do Rio Paraguai se deu no Terciário, tendo sido submetida a 
retoque erosivo quando da pediplanação neopleistocênica 
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A atuacão da dissecacão fluvial sobre a superfície rebaixada ge
rou difere~tes formas dis.secadas, tal a variedade litológica e pedo
lógica que a caracteriza Percebe-se que ela é mais intensa no se
tor oriental, entre as escarpas do Planalto de Maracaju-Campo 
Grande e a serra da Bodoquena 

Trabalhos de campo realizados na área da depressão revelaram 
um certo encaixamento da drenagem Foi o que se observou no curso 
do rio Apa, onde ocorrem terraços fluviais estreitos (Est 2 IX B) e 
no leito do rio Piripucu, onde o encaixamento do leito é bastante 
pronunciado, como indica a Estampa 2 X A. Observando-se o Mapa 
Geomorfológico anexo, nota-se que também os cursos dos rios Mi
randa e Aquidauana apresentam terraços fluviais. Estes fatos suge
rem a ocorrência de uma tectônica de soerguimento muito recente 
provocando o encaixamento da drenagem. Não há, entretanto, pos
sibilidade de se controlar neste mapeamento a extensão do fato; se 
tem caráter localizado ou se abrange toda a superfície rebaixada. 

2. 5 3 - A formação dos Pantanais Mato-Grossenses 

Os Pantanais Mato-Grossenses constituem na área mapeada ape
nas a terminacão meridional da unidade Sua área-tipo encontra-se 
na verdade n~ Folha contígua, a norte, mapeada por Franco & Pi
nheiro ( 1982) Desse modo, não há como fugir a uma alusão àquela 
Folha 

Para Franco & Pinheiro ( 1982) os pantanais constituem "uma 
vasta superfície rebaixada recoberta por sedimentos quaternários, 
cuja deposição ainda não cessou". 

Segundo M.M. Penteado Orellana (informação verbal apud Fran
co & Pinheiro, 1982), "após o fecho da sedimentação da Bacia Se
dimentar 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 consequência da Orogenia Andina Esta 
tectônica de bombeamentos e soerguimentos foi acompanhada de 
afundamentos que afetaram o lado ocidental da Bacia Em conse
quência, abateu-se o assoalho na região dos pantanais A subsidên
cia se fez de maneira espasmódica e em movimentos desiguais, po
sitivos e negativos, no Terciário e no Pleistoceno, pois havia levan
tamentos localizados gerados por compressão, devido a desloca
mentos tangenciais. Desta forma, a drenagem cent!Ípeta da bacia 
paranaica foi parcialmente invertida para a calha do pretérito rio Pa
raguai, enquanto a erosão escavou as bordas da bacia que perma
neceram soerguidas A ausência de sedimentos terciários abaixo 
dos sedimentos pleistocênicos (Formação Pantanal) sugere condi 
ções de exorreísmo para permitir a exportação dos detritos daquela 
idade Nessa época houve exorreísmo, 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 consequência de reativação de falhas contrárias ao escoamento 
regional, criando soleiras locais. Em decorrência, depositaram-se 
sedimentos em cones aluviais e deltas, que compuseram uma su
perfície de agradação, que foi posteriormente cortada pela drena
gem tributária do rio Paraguai, de maior importância, e que se reor
ganizou após o lago ter sido drenado" 

Toda essa interpretação é perfeitamente cabível na área em 
apreço, de modo que é corroborada neste mapeamento Apenas 
não se formaram os deltas e cones aluviais observados na Folha a 
norte. Neste mapeamento, as áreas de acumulação inundáveis que 
caracterizam a terminacão meridional dos pantanais são controla
das, em primeira instânéia, pela dinâmica fluvial do Miranda, Aqui
dauana e Negro (a norte), do Nabileque, Tarumã, Jibóia, Aquidabã, 
Branco e Amoguijá (a leste) e pelo Apa (a sul). Em última instância, 
toda a inundação da área é controlada pelo nível de base do rio Para
guai. 

Neste sentido, efetuou-se uma análise dos drenas que coman
dam a dinâmica das águas de superfície, conforme será abordado a 
seguir. 

2 5.3 1 - A dinâmica das águas de superfície na região dos panta-
nais 

Este capítulo se dedica a uma análise dos mecanismos de circulação 
da água, dentro do ambiente natural das Planícies e Pantanai~ 
Mato-Grossenses. Tem por base os estudos geomorfológicos e hi
drológicos já realizados na área, ressaltando-se os dados sobre des-



cargas fluviais mensais e anuais, dados fluviométricos, dados sobre 
o perfil longitudinal de rios e dados sobre profundidade do leito cole" 
ta dos pelo Departamento Nacional de Obras de Saneamento (Brasil. 
DNOS, 1974). 

Os Pantanais Mato-Grossenses na área mapeada representam, 
conforme já foi referido anteriormente, a terminação sul da vasta 
superfície pantaneira Por conseguinte, as principais características 
dessa área inundável se encontram na Folha a norte - SE 21 Co
rumbá e parte da Folha SE.20 Em que pese essa compartimenta
ção puramente cartográfica em Folha ao milionésimo, a região pan
taneira constitui um geossistema homogêneo, de modo que só uma 
visão de conjunto pode permitir o entendimento da parte da unidade 
inserida neste mapeamento Serão ressaltados, contudo, os exem
plos relativos a acidentes contidos na Folha em estudo. 

Assim, serão feitas referências a todo o alto curso do rio Para
guai e a alguns de seus afluentes, como o Cuiabá, o São Lourenço e 
o Taquari, situados na Folha contígua a norte Da área mapeada, se
rão abordados os rios Miranda e Aquidauana 

A bacia hidrográfica do alto Paraguai posiciona-se entre as coor
denadas de 14 o a 22 oS e 53 o a 61 o O. A Bolívia e o Paraguai re
presentam seus limites ocidentais. A norte e nordeste ocorrem pla
naltos que a separam da Bacia Amazônica. A sudeste a serra de Ma
racaju estabelece o limite com a bacia do Paraná e a sul o rio Apa as
sinala o término da área do alto curso do rio Paraguai. Em se tratan
do de fronteira natural, este rio recebe afluentes da Bolfvia e Para
guai, contudo, embora componentes da bacia, pouca influência 
exercem na morfologia dos pantanais 

Em territóno nacional, a bacia do alto rio Paraguai apresenta uma 
área de 336.000 km2, segundo o Departamento Nacional de Obras 
de Saneamento (Brasil DNOS, 1974) A bacia como um todo 
abrange áreas planálticas que se posicionam na periferia de uma ex
tensa superfície rebaixada Esta compreende uma vasta área de de
posição recente - os Pantanais Mato-Grossenses -, os quais são 
circundados ou ligeiramente recortados por uma depressão de natu
reza erosiva, a Depressão do Rio Paraguai 

Os Pantanais Mato-Grossenses constituem a área de maior inte
resse dentro da bacia do alto Paraguai e ocupam uma superfície de 
133.465 km2 

O estudo da dinâmica fluvial pressupõe uma análise, ainda que 
rápida, das condições de temperatura e precipitações. As tempera
turas médias mensais são menores na parte sul da bacia ( 18 a 
27 °C) do que na part'e norte (20 a 28 ° C).Por outro lado, as precipi
tações médias anuais são menores na região reb~ixada, de 800 a 
1 .400 mm, do que nas regiões planálticas, de 1 .400 a 1. 700 mm, 
o que indica que a precipitação é mais abundante nas áreas de cabe
ceira de drenagem. Desta forma, a contribuição pluvial em relação 
aos pantanais se faz mais em função das precipitações que ocorrem 
sobre as áreas planálticas do que em decorrência daquelas que 
ocorrem na região pantaneira propriamente dita. O período chuvoso 
se inicia em outubro, na parte sul. Porém na parte norte as chuvas 
chegam com um atraso de dois meses. Entretanto as cheias se ini
ciam de forma inversa, ocorrendo primeiramente na parte norte da 
bacia (Folha SE.21 Corumbá e parte da Folha SE.20) e depois na 
parte sul (Folha SF.21 Campo Grande), revelando que o escoamen
to superficial vem sendo barrado de norte para sul. Segundo Ron
don ( 1936). esta situação específica de dinãmlca fluvial ocorre de 
forma alterada em relação às duas áreas da bacia, ou seja, quando 
as cheias atingem as máximas na parte norte da bacia, na parte sul 
elas estão apenas iniciando; e quando chegam a atingir o máximo 
na parte sul, na parte norte já começam a baixar o nível. 

Conforme já foi referido anteriormente, a área-tipo dos panta
nais encontra-se na Folha, a norte, SE. 21 Corumbá e parte da Folha 
SE.20. Naquela área Franco & Pinheiro (1982) consideraram a vas
ta superfície de deposição como uma superfície de agradação con
temporânea de fase seca, que esteve submetida a tectônica de aba
timento com bombeamentos localizados e sobre a qual o clima úmi
do estabeleceu uma rede de drenagem muito rica, cujo coletor re
gional é o rio Paraguai De um modo geral, o gradiente topográfico 
decresce de leste para oeste; de norte para sul, ao longo do rio Para
guai. Na Folha em estudo, as superfícies que margeiam a termina
ção meridional dos pantanais apresentam-se sensivelmente mais 
elevadas, o que contribui, em parte, para acumular água nas áreas 
mais a norte 

O rio Paraguai, como a via concentradora do escoamento do 
grande volume de água, apresenta-se na área mapeada bem encai
xado e com controle estrutural nítido, em direção ao rio Paraná. 

O rio Paraguai une-se ao rio Paraná, integrando-se assim à bacia 
Platina, de modo que ele é tradicionalmente referido como afluente 
do rio Paraná Contudo, considerando-se que o rio Paraguai consti
tui o nível de base regional, sua conexão com o rio Paraná só pode 
resultar de uma captura deste por aquele Por conseguinte, geneti
camente, o rio Paraná constitui um afluente do rio Paraguai Apesar 
disso, a tradição popular definiu o inverso, de modo que o topônimo 
tradicional passou a ser cartograficamente consagrado. 

O rio Paraguai nasce na Província Serrana (Folha SD.21 Cuiabá). 
toma a direção geral norte-sul, penetra na Folha SE.21 Corumbá e 
parte da Folha SE 20, baliza a área core dos Pantanais Mato
Grossenses e se estende para a Folha SF 21 Campo Grande até a 
confluência com o rio Apa, que marca o término de seu alto curso. 

Região de topografia suave, os pantanais apresentam pouca de
clividade regional, sendo de 0,5 a 0,3 m/km de leste para oeste e 
de apenas 0,3 a O, 1 5 m/km de norte para sul (Thb 2 I) Grande 
parte dos principais afluentes tem direção geral leste-oeste, obede
cendo ao gradiente já referido. É o caso dos rios Taquari, ltiquira, 
Negro e outros (Folha SE 21 Corumbá e parte da Folha SE 20). Po
rém, devido à configuração geral aproximadamente circular da ba
cia, os rios que se posicionam na sua terminação meridional (Folha 
SF. 21 Campo Grande), como o Miranda e o Aquidauana, dirigem-se 
para norte, até atingir o Paraguai, indicando que o gradiente aí 
apresenta-se contrário ao restante da área, diminuindo de sul para 
norte, como indica a Tabela 2 I 

TABELA 2 I 
Declividade média de trechos de rios da Região Pantaneira (m/km) 

~ão Norte-sul Leste-oeste Suf-nort1e 
T 

Paraguai 
(de Descalvados a Porto Murtinho) 0,037 - -
Cuiabá 
(de Retiro Biguaçal à confluência com rio 
Paraguai) - 0,086 -
São Lourenço 
{da saída do vale à foz do Dois Irmãos) - 0,285 -

Piquiri 
{da confluência ltiquira-Correntes à con-
fluência com o Cuiabá) - 0,19 -
Taquari 
(de Coxim a Porto da Manga) - 0,313 -
Aquidauana 
(de Aquidauana à confluência com o Mi-
randa) - - 0,265 
Miranda 
(da Estrada MT -7 38 à confluência com o 
rio Paraguai) - - 0,325 

Fonte: Brasil DNOS 11974) 

Os dados sobre declividade anteriormente citados revelam que o 
gradiente do rio Paraguai é bastante inferior ao de seus afluentes. 
Este fato, associado ao volume de água despejado pelos seus tribu
tários, resulta em grande dificuldade de escoamento das águas. Es
ta é, por conseguinte, uma das principais razões para a ocorrência 
das inundações. Na impossibilidade de escoar todo o volume de 
água, o fluxo transgride sobre as áreas vizinhas. 

Uma divisão do alto curso do rio Paraguai Já havia sido proposta 
por lnnocêncio ( 1 977). que estabeleceu dois segmentos, tomando 
como marco de separação entre eles a intrusão alcalina de Fecho 
dos Morros. 

O Departamento Nacional de Obras de Saneamento (Brasil. 
DNOS, 1 97 4). estudando as características hidrológicas do rio Pa
raguai, efetuou o levantamento do perfil longitudinal do seu leito. 
Neste relatório, efetuou-se uma análise comparativa do perfil elabo
rado pelo DNOS (Figs. 2.19 e 2.20) com as áreas geomorfológicas 
correspondentes observadas na imagem de radar. 

Verificou-se que certos trechos do rio apresentavam-se mais 
alagados que outros e que cada trecho tinha características geo
mórficas peculiares, resultantes de variáveis diversas, dentre as 
quais ressaltam-se: diferenças topográficas locais, mudanças de 
declive ao longo do canal, presença de relevos elevados ao longo do 
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Fig 2 19 - Perfil longitudinal do rio Paraguai - 1 ° e 2 o trechos (cm/km) 
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Fig 2 20 - Perfil longitudinal do rio Paraguai - 3. 0 e 4 o trechos (cm/km) 

rio, tipo de solo cortado por ele e volume de descargas das bacias 
tributárias. Em decorrência, dividiu-se o alto curso do rio Paraguai 
em quatro trechos distintos: 
- o primeiro trecho: de Cáceres a Barra Bracinho; 
- o segundo: de Barra Bracinho à "serrania" do Amolar; 
- o terceiro: da "serrania" do Amolar à foz do Taquari; 
- o quarto: da foz do Taquari à confluência do Apa 

O primeiro trecho (de Cáceres a Barra Bracinho) localiza-se em 
área da Folha SE.21 Corumbá e parte da Folha SE.20. Nele, o rio 
apresenta vale definido, com planfcies marginais estreitas (Apf) e 
leito com meandros de pequena amplitude. O perfil ilustrado na Fi
gura 2.19 indica que a declividade do leito do rio é de 6,30 cm/km a 
5,90 cm/km. Por outro lado, tirando a média das medidas de veloci
dade assinaladas por Camargo (1940) em seu levantamento expe
dito do rio, obteve-se o valor de 1 ,06 cm/s, o que significa 
3,8 km/h. Isso mostra uma declividade razoável para permitir o es
coamento das águas É que nesse trecho ocorre a terminação se
tentrional dos Pantanais Mato-Grossenses e há uma certa influência 
dos terrenos mais elevados da Depressão do Rio Paraguai. Por isto, 
a região pantaneira é observada apenas ao longo da margem direita 
do rio Paraguai e compreende área de acumulação inundável de ala
gamento fraco (Aai1 ). 

O segundo trecho (de Barra Bracinho à "serrania" do Amolar) 
também se localiza na Folha contfgua a norte, SE.21 Corumbá e 
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parte da Folha SE.20. Nele, o leito do rio ainda apresenta os peque
nos e sucessivos meandros do trecho anterior, porém o leito é me
nos definido e, por vezes, suas águas se misturam às da drenagem 
indecisa que caracteriza a zona de planfcie fluviolacustre (Apf1). 
Ocorre que a área comporta solos impermeáveis em subsuperffcie e 
é receptora das águas de três grandes bacias formadoras: a do 
Cuiabá, a do São Lourenço e a do ltiquira A declividade do leito nes
se trecho varia de 5,90 cm/km a 2,55 cm/km, conforme indica a 
Figura 2.19. Porém, no ponto de deságua do Cuiabá, decresce para 
1 ,62 cm/km, permanecendo com esse valor até a altura da "serra
nia" do Amolar. Já a velocidade média das águas é de O, 72 m/s, ou 
seja, 2,62 km/h, portanto, menor que a do trecho anterior. 
Percebe-se que há grande dificuldade de escoamento das águas. 
Observando-se a imagem de radar, nota-se que a feição de planfcie 
fluviolacustre (Apf1) com grande concentração de lagoas e/ou 
"bafas" termina exatamente no anteparo formado pelo alinhamen
to serrano do Amolar. Isto indica que a serrania funciona como uma 
barragem natural ao escoamento das águas de superffcie. Dar 
formar-se no local uma das zonas mais alagadas dos Pantanais 
Mato-Grossenses, onde dominam formas alagadas do tipo Apf1 e 
Aai3 

O terceiro trecho (da "serrania" do Amolar à foz do Taquari) ain
da ocorre na Folha SE 21 Corumbá e parte da Folha SE.20, abran
gendo as cercanias de Porto da Manga. Como no caso anterior, nes-



se trecho o rio drena solos de natureza impermeável em subsuperfí
cie e tem o curso meândrico. Porém os meandros são largos e defi
nidos e ocorrem às margens do rio, diques e meandros abandona
dos, o que denota certa migração do leito. O trecho inicia com uma 
brusca variação da declividade anterior, que era de 1,62 cm/km e, 
nas proximidades da "serrania" do Amolar ascende a 3,98 cm/km. 
A partir daí passa a 2,38 cm/km até a confluência do Taquari (Fig. 
2.20). Não há dados sobre a velocidade da água nesse trecho, po
rém continuam a existir planícies fluviolacustres (Apf1) na área. 
Apesar disso, nota-se uma diferença muito grande no grau de con
centração das "baías" e/ou lagoas. No trecho anterior havia grande 
densidade das mesmas, enquanto nesse trecho elas são esparsas, 
menos concentradas, caracterizando uma área menos úmida, de tal 
modo que as feições geoniórficas que marcam o pantanal que a 
margeia são do tipo Aai2 (de alagamento mediano). 

O quarto trecho (da confluência do Taquari à foz do Apa) inicia
se na Folha SE.21 Corumbá e parte da Folha SE.20 e estende-se pe
la área da Folha em estudo. Af o leito fluvial apresenta meandros de 
grande amplitude e cotovelos de inflexão indicando controle estru
tural NE-SO e NO-SE. A declividade do leito varia de 2,03 cm/km a 
1 ,03 cm/km. Nota-se um aumento da declividade para 
2, 70 cm/km nas proximidades do maciço do Urucum. Nesse trecho 
o curso do rio sofre uma inflexão NO-SE, similar à que ocorre à altu
ra da "serrania" do Amolar. Parece ocorrer aí uma segunda barra
gem natural. Esta promove o alagamento das áreas entre a margem 
direita do rio Paraguai e os relevos residuais do maciço do Urucum e 
o represamento do rio Taquari, a partir de sua foz, resultando fei
ções do tipo Aai3 (alagamento muito forte) ao longo de seu curso. 
Apesar disso, todo o restante da margem esquerda do rio Paraguai, 
na Folha SE.21 Corumbá e parte da Folha SE.20, é constituído por 
pantanal menos alagado, com feiçã inundável do tipo Aai2 (alaga
mento mediano). Isto indica que a partir daí a superfície topográfica 
se acha extensivamente mais elevada na margem esquerda do rio 
Paraguai, e com feição embaciada na margem direita, na medida em 
que se caminha para sul Realmente, em direção a sul, vai-se tor
nando mais e mais expressiva a presença da Depressão do Rio Para
guai para além da margem esquerda do rio homônimo. Essa diferen
ça topográfica entre as áreas vizinhas às duas margens do rio Para
guai justifica o alagamento concentrado da parte oeste (margem di
reita). mesmo com o rio apresentando uma velocidade média das 
águas de 4, 1 em/h. Isto define a superfície topograficamente mais 
elevada da Depressão do Rio Paraguai como a terceira barragem na
tural ao escoamento do fluxo fluvial da área. 

A partir da confluência setentrional do rio Nabileque, fica mais 
evidente o caráter de alagamento da margem esquerda do rio Para
guai. Observando-se a conformação espacial da área fortemente 
alagada do Pantanal do Nabileque, percebe-se que o rio descreve aí 
um amplo cotovelo estrutural de NE-SO para NO-SE, originando um 
ângulo obtuso com abertura voltada para leste e cujas extremidades 
são interligadas, de norte a sul, pelo "paraná" do rio Nabileque. Isto 
dá ao conjunto um aspecto aproximado de triângulo obtusângulo, 
sendo todo ele alagado. Parece que o cotovelo estrutural do rio Pa
raguai não consegue escoar todo o volume de água recebido de 
seus tributários e então se utiliza do "paraná" do Nabileque para 
auxiliar no escoamento, ficando o excedente do fluxo retido no 
"triângulo do Nabileque". Esta área representa o final dos grandes 
alagamentos As feições pantaneiras que se prolongam para sul são 
do tipo Aai1, portanto, muito menos úmidas Isto se deve sobretu
do ao aumento gradativo da superfície topográfica devido à interpe
nf!tração da Depressão do Rio Paraguai entre os pantanais. 

Entre a confluência meridional do rio Nabileque e a foz do rio 
Apa, o único acidente de relevância é representado pelas intrusões 
alcalinas de Fecho dos Morros. Quando o rio secciona esses aflora
mentos, sua velocidade média, atinge as máximas de todo o seu 
curso, ou seja 1,50 m/s, o que equivale a 5.4 km/h. Enquanto isso, 
a profundidade também atinge seu máximo, com 22 m no canal 
principal e 1 6 m no braço do rio formado pela ilha de Fecho dos 
Morros. Este fato mostra que as intrusões constituíram no passado 
um nív!'ll de base local que foi posteriormente vencido pelo rio. Este 
escavou a intrusão até redefinir seu perfil de equilíbrio. Este fato po
de ter contribuído para agravar o alagamento da área do "triângulo 
do Nabileque". 

Os dados referentes às descargas fluviais foram analisados a 
partir de um croqui de descargas máximas elaborado por Alvarenga 
et alii (1980), o qual corresponde à Figura 2.20. Pelo croqui apre
sentado, observa-se que há uma redução da descarga em certos 
trechos do rio Paraguai e de seus afluentes. Comparando-se esses 
trechos com a imagem de radar, verificou-se que os mesmos ocor
riam em áreas de alagamento mais forte (Aai2, Aai3 e Apf1 ). Isto 
sugere que há perda de água por transbordamento. Verificando-se a 
Figura 2.21, nota-se que, se fosse efetuado um somatório dos valo
res obtidos em medições de descarga feitas em Cáceres 
(877 m3fs), Descalvado (780 m3Js) e Ladário ( 1.064 m3fs), a des
carga medida em Porto da Manga deveria ser, em princípio, superior 
aos 1 .336 m3fs verificados. Ocorre que a partir de Descalvado o rio 
drf!na áreas muito alagadas e perde parte do fluxo por transborda
mento. Fato similar ocorre com o rio Cuiabá, pois em Acorizal tem 
3.520 m3Js e ao atingir a cidade de Cuiabá apresenta 1.649 m3Js, 
descendo para 970 m3fs em Barão de Melgaço. Como nos trechos 
em que se observa a redução da descarga o rio drena áreas de planí
cie fluviolacustre (Apf1). atribui-se aqui a mesma razão do caso an
terior. 

De Forte Coimbra a Porto Murtinho, o leito do rio se apresenta 
bem definido e o croqui mostra uma tendência a aumentar a descar
ga ao longo do curso. Isto parece relacionar-se à presença dos terre
nos mais firmes da Depressão do Rio Paraguai, de modo que, em 
termos gerais, o rio não perde água, concentra o fluxo e escoa atra
vés do leito. 

Observando-se a Tabela 2.11, nota-se que a média anual das des
cargas máximas, intermediárias e mínimas do rio Paraguai, em Forte 
Coimbra, embora tenha permanecido reiativamente estável nos 
anos de 1969, 1970, 1971 e 1973, passou a sofrer um crescente 
aumento a partir de 1 9 7 4 até 1 9 7 7, fato também registrado no 
mesmo rio, em Fecho dos Morros e em Porto Murtinho. Medições 
de descarga nos rios Aquidauana e Miranda revelam uma certa esta
bilidade da 1969 a 1973 e um crescimento relativo da f até 1977. 
Isto, contudo, não permite definir qualquer tendência à ciclicidade, 
pois os anos de observação são poucos para se atribuírem resulta
dos dessa natureza. 

Comparando-se os dados relativos às mesmas descargas apre
sentadas na Tabela 2.11 com as feições geomorfológicas dos locais 
onde foram aferidas as medições, verifica-se o que se segue. No rio 

DESCARGAS MÁXIMAS NO RIO PARAGUAI (m3fs) 
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Fig 2 21 - Croqui de descargas máximas (m3/s) 
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TABELA 2.11 
Descargas médias anuais (méximas, intermediérias e mfnimas) de trechos dos rios Paraguai-Aquidauana- Miranda em m3/s 

- ""'M""=--"""' 

Locais 
1969 1970 1971 1972 

Rio Paraguai 1483,0 1505,0 1191,0 1684,0 
em 1102,0 1157,0 940,0 1160,0 
Forte Coimbra 606,0 732,0 669,0 804,0 
Rio Paraguai 1856,0 1574,0 1307,0 1615,0 
em 1159,0 1142,0 916,0 1168,0 
Barranco Branco 572,0 663,0 516,0 744,0 
Rio Paraguai 1860,0 1492,0 1339,0 1673,0 
em 1175,0 1133,0 956,0 1152,0 
Fecho dos Morros 575,0 660,0 561,0 775,0 
Rio Paraguai 1873,0 1508,0 1427,0 1683,0 
em 1208,0 1166,0 1000,0 1396,0 
Porto Murtinho 616,0 735,0 561,0 771,0 
Rio Aquidauana 327,0 215,0 264,0 320,0 
em 47,7 42,7 41,4 67,2 
Palmeiras 23,5 20,6 21,2 27,5 
Rio Aquidauana 468,0 256,0 264,0 553,0 
em 56,8 51,3 49,1 85,0 
Aquidauana 16,7 22,0 23,1 30,1 
Rio Aquidauana 152,0 128,0 118,0 149,0 
em 57,8 50,9 43,7 72,9 
Porto Cirfaco 25,1 19,7 19,2 29,4 
Rio Miranda - 327,0 261.0 849,0 
em - 34,3 38,5 84,3 
MT-738 - 14,3 16,0 17,3 
Rio Miranda 459,0 128,0 119,0 501,0 
em 80,6 37,1 39,2 77,0 
Miranda 15,0 14,5 14,3 20,0 
Rio Miranda 115,0 110,0 107,0 122,0 
em 60,7 47,2 47,1 63,3 
Tição de Fogo 14,5 16,6 17,6 22,0 

Fonte: Brasil DNOS (19741 

Paraguai há um aumento de descarga de montante para jusante, en
quanto no rio Aquidauana há uma redução de descarga em Porto Ci
rfaco, e no rio Miranda a descarga diminui em Tição de Fogo Nesses 
dois locais os rios drenam áreas muito alagadas. Parece ocorrer ar 
uma queda da descarga devido à perda de água por transbordamen
to. Isto sugere que, quando o rio não drena áreas alagadas, a des
carga aumenta de montante para jusante. 

No que tange aos fenômenos de enchentes, as cheias do rio Pa
raguai, como um todo, e de seus afluentes não são necessariamen
te coincidentes. Isto decorre de características geomorfológicas, 
topográficas e litológicas distintas, da cobertura vegetal e da distri
buição desigual de chuvas As enchentes nas várias seções trans
versais do rio Paraguai refletem a integração de diferentes tipos de 
enchentes dos afluentes e diferentes fases de enchente em um 
mesmo afluente. Acrescentam-se à contribuição da rede de tributá
rios a água de subsolo da planfcie e o escoamento superficial local, 
que variam de um ano para outro (Brasil. DNOS, 1974). 

Contudo, embora os dados hidrológicos de cada bacia formado
ra variem num mesmo ano e de um ano para outro, o rio Paraguai 
apresenta 3 tipos de enchentes bem caracterizadas: as comuns, as 
médias e/ou extraordinárias e as excepcionais 

As enchentes "comuns" são normalmente reduzidas a estreitas 
áreas próximas dos canais principais, sem reabastecimento dos 
"corixos" e lagoas mais distantes. As enchentes "médias e/ou ex
traordinárias" são aquelas cujo nfvel das águas se eleva a ponto de 
alimentar os "corbcos" e as lagoas, reabastecendo os lençóis sub
terrâneos localizados a quilômetros do canal principal, sendo por is
to consideradas benéficas. É nesse momento que as áreas de acu
mulação inundáveis (Aai) perdem o caráter interfluvial que tempora
riamente apresentam e assumem a função de planfcies fluviais coa
lescentes. A grande caracterfstica geomorfológica dessas áreas 
inundáveis reside na peculiaridade de sua morfodinãmica. Com efei
to, trata-se de áreas que no perfodo da vazante apresentam caráter 
interfluvial e no perfodo das cheias "médias" são cobertas pelas 
águas dos rios, que se interligam e distribuem colóides sobre a su
perfície alagada, tornando-a uma ampla planície fluvial coalescente. 
É devido a ·essa caracteristica que se fez uma separação entre as 
planfcies fluviais propriamente ditas (Apf) e as áreas de acumulação 
inundáveis (Aai) As primeiras constituem as Aluviões Atuais, de 
configuração linear, que acompanham as margens do rio, enquanto 
as segundas constituem as extensas áreas de acumulação com ca-
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Anos 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 
1688,0 3100,0 2310,0 2830,0 3390,0 3300,0 
1286,0 2352,0 1893,0 2149,0 2682,0 2455,0 

749,0 1358,0 1382,0 1596,0 1780,0 1606,0 
-
- - - - - -

- - - - -
2251,0 4021,0 2515,0 2908,0 4076,0 3574,0 
1365,0 2945,0 2038,0 2389,0 3316,0 2816,0 
815,0 1544,0 1405,0 1544,0 2277,0 1966,0 

2454,0 3946,0 2519,0 2901,0 4041,0 3533,0 
1359,0 2927,0 2055,0 2399,0 3286,0 2810,0 

738,0 1548,0 1421,0 1553,0 2305,0 1985,0 
-
- - - - - -
- - - - - -

547,0 546,0 461.0 729,0 660,0 641,0 
98,6 142,0 124,0 166,0 180,0 147,0 
27,2 42,8 52,3 49,1 55.4 52,2 

-
- - - - - -
- - - - - -
- -
- - - - - -
- - - - - -

400,0 548,0 432,0 511,0 623,0 429,0 
92,1 151,0 89,8 126,0 114,0 96,3 
19,6 29,4 28,1 37,8 27,2 23,9 

- - - - - -
- - - - - .-

râter interfluvial, que são inundadas nos periodos de cheias Contu
do, o nivel dessas inundações difere da área mapeada para a área da 
Folha a norte. Na área em questão a inundação é mais fraca porque 
as feicões inundáveis marcam a terminação dos pantanais, enquan
to na érea a norte elas são mais l~rtes porque constituem sua região 
central e típica. 

As enchentes médias começam em novembro na parte seten
trional da b_acia do Alto Paraguai Nesta época, segundo Rondon 
( 1936), em Forte Coimbra e Porto Murtinho as águas ainda estão 
baixas. 

As enchentes excepcionais atingem áreas muito mais amplas e 
ultrapassam os limites alcançados pelas cheias médias ou extraordi
nárias Em decorrência, as áreas ribeirinhas sofrem danos com a su
perelevação do nível das águas. Por isso, elas são regionalmente 
consideradas como desvantajosas A Tabela 2.111 dá uma idéia de 
elevação do nível das águas nos diferentes tipos de cheias durante o 
periodo compreendido entre 1966 e 1 972. 

Há informações ae vários pesquisadores sobre a ocorrência de 
cheias extraordinárias no rio Paraguai. Segundo Leverger (1862). 
enchentes dessa natureza ocorreram nos anos de 1786 e 1833. Já 
referências do Departamento Nacional de Obras de Saneamento 
(Brasil. DNOS, 1974) informam que a bacia foi submetida a cheias 
excepcionais nos anos de 1905, 1921, 1935 e 1959. Consoante 
o mesmo órgão, a cheia de 1905 registrou 8, 70 m na régua fluvio
métrica. Segundo dados fornecidos pela Capitania dos Portos de 
Porto Murtinho (informação verbal, 1980) a régua fluviométrica re
gistrou uma cheia de 9,12 m em 1979 e outra de 8,49 m em 
1 980 Vazantes excepcionais também foram assinaladas Segundo 
afirmações de Camargo (1940). elas ocorreram nos anos de 191 O, 
1911,1915,1916, 1924e 1927. 

TABELA 2 111 
Nfveis de enchentes do rio Paraguai (m) 

Enchentes 

Enchentes comuns 
Enchentes médias 
Enchentes extraordinárias 
Máxima enchente observada 
Mínima enchente observada 

Fonte: Brasil DNOS (1974) 

Medições obtidas entre 1966 e 1972 

5,25 m acima do zero da régua existente 
7,56 m acima do zero da régua existente 
8,50 m acima do zero da régua existente 
8,56 m acima do zero da régua existente 
4,93 m acima do zero da régua existente 



Os intervalos entre as cheias de 1786, 1833, 1905 foram res
pectivamente de 4 7 e 7 2 anos. Isto, contudo, não caracteriza a fre
qüência desses episódios e se deve mais à ausência de informações 
sistemáticas. Verificando-se os perfodos de cheias excepcionais en
tre 1905 e 1979, nota-se um intervalo médio de aproximadamente 
5 anos entre 1905 e 1935 e de 22 anos entre 1935 e 1979. Mes
mo assim, o tempo de observação é insuficiente para uma conclu
são mais definitiva. 

A Carta Geral do alto Paraguay, organizada por Camargo 
(1940), assinala em alguns trechos a largura das inundações decor
rentes das cheias ordinárias. Segundo a carta, essas cheias se es
tendem por uma largura de 50 km, a partir do norte da área mapea
da até a altura do rio Nabileque. Nesse ponto as cheias do rio Para
guai encontram-se com as cheias do rio Nabileque, inundando a re
gião Daf para jusante os "campos inundáveis" pelas cheias ordiná
rias atingem apenas cerca de 1 km. Este fato justifica a presença de 
áreas de acumulação inundáveis do tipo Aai3 no Pantanal do Nabile
que e do tipo Aai1 no restante das áreas inundáveis próximas do rio 
Paraguai, dentro da Folha em estudo. 

Conforme já foi referido anteriormente, as diferentes feições que 
caracterizam e individualizam os diversos pantanais devem-se entre 
outras variáveis, ao volume de descarga das bacias tributárias. Co
mo a área mapeada compreende a terminação meridional dos Pan
tanais Mato-Grossenses, destacaram-se apenas as bacias hidrográ
ficas do Aquidauana e do Miranda como principais participantes da 
dinâmica fluvial na região pantaneira Neste sentido foram utiliza
dos os perfis longitudinais e as informações sobre descargas e flu
viometria dos rios Aquidauana e Miranda elaborados pelo Departa
mento Nacional de Obras de Saneamento (Brasil DNOS, 1974). 

A Figura 2.22 assinala o perfil longitudinal do rio Aquidauana. 
Analisando-se a referida figura, observa-se que no trecho entre as 
cidades de Palmeiras e Aquidauana o declive é de 59 cm/km, para 
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uma distância de 49 km, enquanto que de Aquidauana à confluên
cia com o rio Miranda o declive médio é de 11,20 cm/km, para uma 
distância de 367 km. O primeiro trecho caracteriza a descida do 
Planalto de Maracaju-Campo Grande em direção à Depressão do 
Rio Paraguai. O segundo assinala o percurso do rio ao longo da re
gião pantaneira. 

Por sua vez, o perfil longitudinal do rio Miranda (Fig. 2.23) assi
nala um declive de 14,70 cm/km no trecho que inicia na rodovia es
tadual MT-738 e termina na cidade de Miranda, perfazendo uma 
distância de 165 km, e um declive médio de 8,48 cm/km no seg
mento que vai de Miranda à confluência com o rio Paraguai, abran
gendo uma extensão de 360 km. 

Comparando-se esses declives com aqueles do rio Paraguai (de 
0,3 a O, 15 m/km) ou com as bacias tributárias de direção leste
oeste (0,5 a 0,3 m/km), percebe-se que as áreas drenadas pelos 
rios Aquidauana e Miranda, na Folha em estudo, são muito mais in
clinadas, o que impede a formação de áreas de inundação forte. O 
máximo que ocorre é a formação de áreas de inundação mediana -
Aai2. Por outro lado, isto também justifica a dominância de áreas 
inundáveis de alagamento fraco (Aai1), em direção sul, quando o 
declive regional vai-se tornando mais acentuado. 

Voltando à análise das descargas fluviais do rio Aquidauana assi
naladas na Figura 2.22, nota-se que há um crescimento da descar
ga de montante para jusante a partir de Palmeiras em direção a 
Aquidauana. Em contraposição, a descarga diminui em Porto Ciría
co, ponto este localizado dentro da região pantaneira, já na Folha 
SE.21 e parte da Folha SE.20 As inundações af provocam a forma
ção de áreas de inundações mediana (Aai2) e forte (Aai3) As águas 
fluviais se perdem por transbordamento. E isto é confirmado pelas 
cotas das descargas máximas, que sofrem uma redução ainda 
maior (149 m3fs em 1972) em relação àquelas observadas em 
Aquidauana na mesma época (553 m3fs em 1972) 
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Fig 2 22 - Perfil longitudinal do rio Aquidauana (cm/km) 
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Fig 2 23 - Perfil longitudinal do r10 M1randa {cm/km) 

As medições de descarga efetuadas ao longo do rio Miranda, a 
partir da conexão com a rodovia estadual MT-738, em direcão à ci
dade de Miranda e de Tição de Fogo, mostram uma reduÇão nas 
descargas. ·Isto ocorre especialmente em relação às máximas, que 
em 1972 foram de 849 m3Js no ponto de conexão com a MT-738 
e desceram a 1 22 m3Js em Tição de Fogo. Em todo esse tra
jeto o rio Miranda drena áreas alagadas do Pantanal do 
Miranda-Aquidauana, perdendo água por transbordamento 

Além de medições de descargas fluviais, o Departamento Nacio
nal de Obras de Saneamento (Brasil. DNOS, 197 4) efetuou um le
vantamento fluviométrico para os mesmos trechos dos rios Para
guai, Aquidauana e Miranda durante um período de seis anos 
Comparando-se os dados fluviométricos dos rios Aquidauana e Mi
randa com suas descargas médias anuais (Tab 2 IV), nota-se que 
as cotas fluviométricas desses rios são superiores às do rio Para
guai, embora suas descargas sejam inferiores às dele Isto confirma 
a idéia de os rios perderem água por transbordamento sempre que 
atingem áreas de declividade inexpressiva, contribuindo para o 
constante alagamento das mesmas A Tabela 2 IV mostra ainda 
que há diferenças de elevação do nível das águas entre os rios Aqui
dauana e Miranda Este fato se deve, possivelmente, à grande 
quantidade de chuvas recebida pelo rio Aquidauana no Planá/to de 
Maracaju-Campo Grande, onde tem suas nascentes e grande par
te de sua bacia. O rio Miranda, entretanto, apresenta poucas cabe
ceiras na frente de cuesta deste mesmo planalto, recebendo assim 
menor quantidade de chuvas. 

TABELA 2 IV 
Médias diárias das cotas fluviométrices no perfodo 1972/78 (em) 

~ 1972 1973 1974 
s 1975 1976 1977 1978 

Rio Paraguaf em Forte 126 127 422 310 395 451 442 
Coimbra -28 9 296 167 266 352 309 
Rio Paraguai em Fecho 281 402 650 449 510 656 598 
dos Morros 157 209 505 356 421 561 489 
Rio Paraguai em Porto 335 486 687 498 559 697 641 
Murtinho 220 265 552 408 472 605 537 
Rio Aquidauana em 782 777 776 701 930 872 856 
Aquidauana 215 233 303 282 349 363 322 
Rio Miranda em 708 673 724 684 746 750 683 
Miranda 258 305 402 319 412 343 293 

Fonte: Brasil DNOS (19741 
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Do que foi abordado, verifica-se que a declividade dos rios (perfil 
longitudinal), as descargas fluviais e a oscilação do nível da água no 
sentido vertical (fluviometria) explicam parcialmente a existência 
dos diversos pantanais, bem como a presença dos diferentes tipos 
de áreas de acumulação inundáveis (Aai1, Aai2 e Aai3) que carac
terizam a região pantaneira 

Contudo, devem-se ressaltar dois aspectos primordiais. Em pri
meiro lugar, a tipologia efetuada para as áreas de acumulação inun
dáveis (Aai) refere-se exclusivamente ao aspecto da região panta
neira em setembro de 1 980, e seu valor reside na possibilidade de 
funcionar como um documento de comparação para trabalhos futu
ros, permitindo uma avaliação mais adequada dos fatos estudados. 
Em segundo lugar, seriam necessários estudos que considerassem 
todas as variáveis hidrológicas de cada bacia formadora e que utili
zassem dados de pluviometria, evaporação, litologias, solos e co
bertura vegetal em caráter sistemático e por um perfodo mínimo de 
trinta anos Só assim será possível verificar as tendências dos flu
xos e apontar soluções de caráter prático mais definitivas e dura
douras 

2 6 - APLICAÇÕES DA PESQUISA GEOMORFOLÓGICA 

A área mapeada ocupa grande parte do Estado de Mato Grosso do 
Sul, em uma posição geográfica que lhe confere vantagens de loca
lização e boas condições para o desenvolvimento de suas potencia
lidades econômicas 

Desde o século XVI esta região foi utilizada como "via de pene
tração", servindo como área de expansão e integração nacional 
além-Tordesilhas Em 1537 o rio Paraguai já representava via de 
acesso aos espanhóis em direção ao Peru, fundando-se estabeleci
mentos de duração efêmera nesta área. Até o século XVIII serviu à 
expansão territorial, descobrindo sua segunda vocação - a econo
mia pastoril A partir do século XX afirmou-se como área agropasto
ril, como opção econômica à expansão de outras áreas já saturadas 
e como conseqüência da meta governamental para implantação de 
novas fronteiras agrícolas na região Centro-Oeste 

Representa uma área de importância geopolítica, pois, localizada 
na fronteira com as Repúblicas Federativas do Paraguai e da Bolívia, 
apresenta-se como a única grande via de acesso rodoferroviário bra
sileiro aos países andinos Corresponde atualmente à área mais re
cente de expansão econômica agropastoril e agroindustrial do Su
deste e Sul do Pais, integrando-se aos corredores de exportação na-



cional de ãreas paulistas e paranaenses por via terrestre, em direção 
ao Atlântico. Age como corredor fluvial até Buenos Aires, escoando 
produtos através do rio Paraguai Apresenta também conexões ro
doferroviãrias que interligam o Sudeste brasileiro a países andinos, atra
vés das BRs-163 e 262 e da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, as quais 
comunicam-se com a Estrada Pan-Americana, na região do Pacífico 

Além 'disso, constitui a principal ãrea de contato cultural do 
Centro-Oeste, servindo de elo latino-americano entre a cultura por
tuguesa e espanhola. 

2.6 1 - Avaliação e aproveitamento das formas de relevo 

Observando-se o Mapa Geomorfológico, nota-se que a ãrea em es
tudo apresenta formas de relevo bastante diversificadas, embora 
dominem as de aspecto mais suave. 

Esta variedade de feições geomórficas, aliada à presença de so
los na maioria dos casos relativamente férteis, à ocorrência de um 
clima em geral ameno e à existência de vias de acesso razoãveis, 
cria condições para diversos tipos de ocupação humana. 

Contudo, apesar das condições naturais favoráveis a um desen
volvimento diversificado e equilibrado, esta região apresenta, seto-
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rialmente, problemas comuns às áreas que sofreram um crescimen
to desordenado. Um deles é o aumento constante de certos núcleos 
urbanos, em detrimento de outros já tradicionalmente povoados, 
como os que se localizam em ãreas de fronteira Outro é a superutili
zação do solo de algumas áreas, com manejos inadequados, desen
cadeando processos erosivos com movimentos de massa nas ver
tentes de relevos dissecados, ravinamentos e voçorocamentos. Es
tes desequilíbrios antrópicos são conseqüentes de processos eco
nômicos que têm por base mecanismos de tecnificação, os quais 
podem provocar problemas de ordem física e social. 

Em função da importância da área e dos problemas já abordados, 
foi efetuada uma separação do relevo em formas conservadas e for
mas dissecadas. Além disso, qualificaram-se essas últimas segundo 
o grau de aprofundamento da drenagem e a dimensão do espaça
mento interfluvial, de modo que se puderam estabelecer áreas de 
maior e menor energia e capacidade erosiva Do mesmo modo, 
efetuou-se uma hierarquia nas condições de umidade das áreas de 
acumulação inundáveis (Aai), que caracterizam os Pantanais Mato
Grossenses. Tomando-se por base todos esses fatores, foi possível 
separar o relevo em cinco categorias de aproveitamento, nas quais 
a primeira é a que menos restrição oferece ao uso da terra, confor
me se observa na Figura 2 24 

110 km 

~ 
~ 

Primeira categoria de formos de relevo 
(Ep,Epd,Epi,t51.t41, t42) 

§ -Segunda categoria de formos de relevo 
(t31.t32.t21.t22.tll,c31) 

1erceira categoria de formas de relevo 

-Quarta categoria de formas de relevo 
( St,Spt, Et, Egi,c23,cl2,cll,al2,a22.a23) 

(c32,c21,c22) 

Quinto categoria de formas de relevo 
(Apt,Aptf,A pfl. Etf) 

Fig 2 24 - Avaliação das formas de relevo para aproveitamento econOmico 

GEOMORFOLOGIA/161 



De acordo com o esquema proposto, a 1. a categoria refere-se a 
formas amplas com fraco aprofundamento da drenagem. Os espa
çamentos interfluviais variam de 1. 750 a 12 750 m nos relevos 
dissecados, sendo superiores a isso nos relevos conservados Per
tencem a essa categoria as superfícies pediplanadas (Ep), os tre
chos de pediplanos inumados (Epi) e os relevos dissecados tabula
res dos tipos t51 e t41, onde o aprofundamento da drenagem é in
cipiente. Esta categoria abrange uma área de 62 755 km2, ou seja, 
4 7% do total mapeado Conforme já foi referido, compreende rele
vos conservados ou dissecados de dimensão interfluvial ampla, se
gundo se observa no Planalto da Bodoquena (Ep), no Planalto de 
Maracaju -Campo Grande (Ep, t51 , t41) e na Depressão do Rio Pa
raguai (Ep, Epd, Epi e t51 ). No Planalto de Maracaju-Campo Gran
de comporta solos de terra roxa Isto facilitou a implantação de pro
jetos agropecuários de grande envergadura, nos moldes do que já se 
vem realizando na área. Por outro lado, houve incentivos governa
mentais para essa região através de projetos como o Polocentro e o 
Prodegran O primeiro, visando ao aproveitamento do Cerrado em 
larga escala. E o segundo, objetivando à expansão da região de 
Dourados 

A topografia plana, aliada a relevos de extensão interfluvial mui
to grande, permitiu a utilização de lavouras mecanizadas de soja, 
cana-de-açúcar e café Do mesmo modo, facilitou a implantação da 
rede viária, que é relativamente boa, com estradas principais. asfal
tadas e vicinais em terra batida. Isto assume grande importância, na 
medida em que articula as áreas rurais com os grandes centros ur
banos da área, como Campo Grande, Dourados e Ponta Porã e, em 
escala menor, Maracaju, Aquidauana, Miranda, Jardim e Bonito En
tretanto, a presença de formas amplas, com solos férteis, em área 
de pluviosidade elevada induziu a uma superutilizacão das terras 
através de tecnologia mecanizada Isto tem provoc~do um lento e 
gradativo desgaste dos solos mediante a atuacão da erosão laminar 
e mesmo concentrada, originando ravinas e ~ocorocas sobretudo 
nas culturas de soja que se alojam em áreas de· vertentes suaves 
Em decorrência de todos esses fatos, parcelas da população rural 
têm-se deslocado em busca dos centros urbanos 

As feições da 1 a categoria encontradas na serra da Bodoquena 
correspondem a superfícies aplanadas conservadas (Ep). Essas 
áreas abrangem solos menos espessos de Terra Roxa Estruturada 
Similar eutrófica em litologias pré-cambrianas do Grupo Corumbá. A 
presença de litorogias calcárias e dolomíticas em superfície restrin
ge o uso de mecanização nas lavouras A área tem sido utilizada pa
ra culturas médias de café e cana-de-açúcar e para uma atividade 
criatória de bom nível, com gado selecionado e pasto plantado A 
área apresenta bom índice pluviométrico, contudo a drenagem não 
reflete esse fato em seu caldal. Ela assume características peculia
res devido à presença de fenômenos cársticos Isto decresce suas 
possibilidades de uso no que tange ao aproveitamento energético. 
Contudo, o mesmo fator restritivo assume grande importância 
quando se pretende utilizar seu potencial mineralógico como corre
tivo agrícola, como produto biodegradável à poluicão industrial ou 
comó material para construção civil (Est. 2.X B) · 

Em se tratanto de uma área de potencial econômico, seria bas
tante razoável pensar-se na implantação de projetos desenvolvi
mentistas objetivando criar uma infra-estrutura capaz de apoiar as 
atividades econômicas implantadas ou a implantar. A instalação de 
indústrias para o aproveitamento do calcário, do mármore e da 
cana-de-açúcar seria uma delas. Entretanto, ao se pensar nisto, 
deve-se cuidar para a parte relativa à liberação de poluentes dentre 
os resíduos industriais Isto é tão mais importante, na medida em 
que a drenagem que nasce na serra da Bodoquena dirige-se para o 
geossistema pantaneiro, área ainda em estado natural e com grande 
dificuldade de escoamento das águas de superfície 

Sobre a Depressão do Rio Paraguai, a primeira categoria é repre
sentada por formas conservadas (Ep, Epd e Epi) e por formas disse
cadas do tipo t51 As formas conservadas pediplanadas (Ep) foram 
elaboradas em litologias do Grupo Corumbá, de modo que também 
apresentam afloramentos de rochas calcárias, embora em menor 
escala do que a que se observou na serra da Bodoquena Isto res
tringiu a mecanização na área Por conseguinte, ela se caracterizou 
pela presença de atividades criatórias em pastos naturais e, secun
da~iamente, por agricult~ra As demais formas conservadas, Epd e 
Epr, apresentam solos arnda menos propícios à atividade agrícola, 
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constituindo, pois, áreas típicas de pastoreio. As formas dissecadas 
tabulares amplas (t51), localizadas próximas das escarpas da serra 
de Maracaju, comportam Latossolos Vermelho-Escuros álicos e 
Podzólicos Vermelho-Amarelos distróficos, desenvolvidos em litolo
gias da Formação Aquidauana Devido à falta de maiores incentivos 
econômicos através de projetos agrícolas, a utilização de lavouras 
mecanizadas ainda se encontra restrita a poucas fazendas, de modo 
que a área também se acha voltada às atividades criatórias 

A 2 • categoria de formas de relevo corresponde a relevos dis
secados de topos tabulares ou convexos, com dimensionamentos 
de interflúvios que não ultrapassam 1 7 50 m' aproximadamente e 
apresentam um aprofundamento de drenagem de muito fraca a fra
ca (t3 2, t31 , t2 2, t21 , t 1 1 e c31 ) . 

Corresponde a uma área de 27 236 km2 ou 20% do total ma
peado Essa categoria abrange a parte meridional e nordeste do Pla
nalto de Maracaju-Campo Grande, onde ocorrem, respectivamen
te, litologias cretácicas (Arenito Bauru) e permocarbonfferas (Arenito 
EÍotucatu, Aquidauana e Furnas). Também se desenvolve em gran
des extensões da Depressão do Rio Paraguai, onde ela assume ca
racterísticas de interplanáltica, tendo a serra da Bodoquena de um 
lado e o Planalto de Maracaju-Campo Grande de outro Aí ocorrem 
em litologias pré-cambrianas do Grupo Cuiabá e permocarboníferas, 
respectivamente, a norte e sul da depressão 

Sobre o Planalto de Maracaju-Campo Grande, as precipitações 
pluviais são relativamente elevadas e as condições de escoamento 
das águas são boas, de modo que as terras são amplamente utiliza
das para atividades criatórias de caráter intensivo Contudo, a fria
bilidade das litologias estabelece um equilíbrio precário entre os di
versos fatores físicos A mais leve alteracão de um deles é suficien
te para desencadear processos erosivo~ bastante fortes É o que 
ocorre quando se remove a cobertura vegetal nessas áreas de litolo
gias friáveis, através do desmatamento (Est. 2.XI A). promovendo a 
formação de voçorocas 

No trecho interplanáltico da Depressão do Rio Paraguai e em pe
quena área a oeste da serra da Bodoquena, esta categoria de for
mas apresenta certas restrições à utilização agrícola de forma me
canizada, prestando-se à atividade pastoril em pasto nativo e pe
quenas culturas, o que representa um ajustamento econômico bas
tante aceitável, frente às potencialidades naturais 

A 3 a categoria corresponde a áreas mais dissecadas, compor
tando relevos de interflúvio convexo (c32, c21 e ç22) Apresenta 
uma extensão de 25 512 km2, que corresponde a 19% da área to
tal Os valores relacionados à ordem de grandeza dos inter.flúvios 
variam entre 250 e 1 750 m, sendo o aprofundamento de drena
gem muito fraco a fraco 

Esta categoria ocorre nas frentes de cuestas das serras de Mara
caju, Maracaju-Campo Grande e Aquidauana Entretanto, ainda 
aparece em trechos de terrenos friáveis em Arenito Bauru, no rever
so da cuesta de Maracaju 

Na depressão, essa categoria abrange as formas de relevo que 
se desenvolveram em trecho interplanáltico, onde ocorrem litolo
gias permocarboníferas e na seção ocidental, onde dominam litolo
gias do Complexo Basal Estas áreas também são utilizadas para ati
vidades pastoris em pasto nativo, havendo pouco incentivo às ativi
dades agrícolas 

A 4 a categoria engloba as áreas consideradas de difícil aprovei
tamento econômico por apresentarem dissecação muito intensa, 
onde o espaçamento interfluvial chega a 7 50 m, em alguns casos 
(c23, a22 e a23), e inferior a 250m, em outros (c11, c12 e a12) 
Além disso, as vertentes de alguns relevos são mais íngremes, por 
vezes configurando escarpas de relevos residuais (Et, Egi, ST e 
Spt) 

Apesar de estas formas de relevo terem pouca extensão, cerca 
de 5.182 km2, ou 4% da área total mapeada, seu aproveitamento 
oferece severas restricões devido à grande suscetibilidade à erosão 
forte (Fig. 2 24). Neste caso, sugere-se que esses relevos sejam 
preferentemente preservados à utilização. Em caso de virem a ser 
utilizados, dever-se-ia pensar no cultivo de culturas de pequeno por
te, capazes de manter o equilíbrio das encostas. Nas áreas de relevo 
mais montanhoso, poderia ser tentada a criação de caprinos Faz
se, contudo, uma ressalva para as superfícies e patamares estrutu
rais (St, Spt) do Planalto de Maracaju-Campo Grande, onde a pre
sença de solos férteis permite a utilização dos topos planos 



A 5. • categoria refere-se às formas acumulativas, com grandes 
possibilidades de aproveitamento econômico, mas subutilizadas na 
região mapeada Apresenta uma extensão de 1:3.250 km2, ou 
10% da área (Fig. 2.24), e abrange as planícies fluviais (Apf) e flu
violacustres (Apf1), os terraços fluviais associados a planície 
(Aptf), ou não (Etf), e as áreas de acumulação inundáveis (Aail, 
Aai2 e Aai3). Os melhores exemplos destas feicões ocorrem nas 
Planícies e Pantanais Mato-Grossenses, a oeste e.norte da área ma
peada, e na Planície do Rio Paraná, a sudeste. 

As formas de relevo enquadradas nessa categoria, sobretudo as 
denominadas como áreas de acumulação inundáveis (Aai1, Aai2 e 
Aai3), são tradicionalmente utilizadas para atividades pastoris Esta 
é sem dúvida a atividade econômica que melhor se adapta à área. 
Porém, seria de grande utilidade a elaboração de pesquisas sobre os 
diversos tipos de pastos que poderiam ser plantados de acordo com 
as características de cada feição de relevo O tempo de permanên
cia da água no solo varia de uma feição inundável para outra, razão 
pela qual se estabeleceu, neste mapeamento, uma tipologia das 
mesmas segundo o grau de umidade apresentado pelas feições na 
época do mapeamento. 

Por outro lado, as formas de acumulação mais recente, caracte
rizadas pelas planícies e pelos terraços, poderiam ser aproveitadas 
para atividades agrícolas, posto que a proximidade dos rios favore
ce a irrigação. 

2 6 2 - Sistema viário 

A fim de melhor efetivar as estratégias de desenvolvimento econô
mico de ordem local, regional e nacional, torna-se necessário maxi
mizar a utilização da estrutura viária existente, inter-relacionada à 
organização espacial das atividades econômicas, objetivando mini
mizar distâncias de uma área para outra, dentro da região mapeada 
Um sistema viário bem estruturado e dinâmico pode promover a or
ganização espacial, integrando de forma equilibrada as áreas econô
micas Contudo, a expansão de um sistema viário que realmente 
pretenda criar e multiplicar fontes econômicas deve estar aliada a 
uma política de planejamento regional, concebida de forma a não 
servir apenas de vias de escoamento de matérias-primas para gran
des pólos de importância comercial-industrial, mas que também se 
preste a funcionar como uma infra-estrutura de integração capaz de 
fixar o homem à terra 

As feições morfológicas serviram, em parte, como condicionan
tes à implantação do sistema viário na Folha mapeada, induzin
do a concentração de rodovias e ferrovias no Planalto de 
Maracaju-Campo Grande Esta unidade geomorfológica, caracteri
zada por tipos de relevo plano, solos e clima favoráveis, facilitou a 
instalação de rede viária, assegurando o apoio às atividades econô
micas da área, o que contribuiu para a concentração das atividades 
na região. 

Igualmente, a existência de feições geomorfológicas específi
cas, como a passagem do rio Aquidauana entre as cuestas do Planalto 
de Maracaju-Campo Grande, serviu à implantacão do leito da BR-
262 e da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. E~tas cortam a área 
mapeada no sentido geral leste-oeste, ligando Campo Grande (no 
planalto), a Aquidauana, Miranda e Corumbá (na depressão), após 
atravessar parte dos Pantanais Mato-Grossenses 

Do mesmo modo, a BR-267, que liga a cidade de Maracaju (no 
planalto) às cidades de Jardim e Guia Lopes de Laguna (na depres
são), aproveitou uma passagem natural na frente de cuesta dissi
mulada, da serra de Maracaju. Essa passagem é marcada por uma 
dissecação suave que promove um contato gradativo da superfície 
elevada, com a baixa. 

Uma terceira passagem natural foi aproveitada para a instalação da 
rodovia estadual (MS-384), que liga a cidade de Bela Vista a de An
tônio João A passagem tem características idênticas à anterior
mente descrita 

A seção oriental da Depressão do Rio Paraguai, onde ela assume 
caráter interplanáltico, é servida pela BR-060, que liga a cidade de 
Bela Vista .à de Jardim e, esta, a Nioaque A partir dessa última cida
de, em direção a norte, a BR-060 faz conexão com a BR-41 9, que 
se dirige à cidade de Aquidauana Em Jardim, a BR-060 une-se à 
BR-267 para fazer o trajeto até Porto Murtinho. E de Bela Vista se
gue a MS-384, que se une à BR-267, antes de chegar a Porto Murti
nho 

A serra da Bodoquena é servida pela MS-178, que une a cidade 
de Bonito a de Campão, no sentido sul-norte. A rodovia acha-se bem 
locada, posto que foram aproveitados trechos da superfície plana e 
conservada (Ep) que caracterizam as feições da serra nas litologias 
da Formação Cerradinho. A partir de Campão, a rodovia faz conexão 
com a MS-339, indo atingir a cidade de Miranda. De Bonito também 
parte a MS-345, que une esta cidade à de Aquidauana. Essas duas 
estradas aproveitaram trechos rampeados da serra da Bodoquena, 
que coalescem com a depressão circundante. Isto evitou cortes de 
relevo. O acesso entre as bordas leste e oeste se faz de modo pre
cário, através da MS-257 e parte da MS-339 Em alguns trechos, 
essas rodovias transpõem formas dissecadas do tipo c12, que ca
racterizam os sedimentos da Formação Bocaina e marcam a segun
da grande feição geomorfológica da serra Nesses locais, a traves
sia torna-se ainda mais difícil 

Nas Planícies e Pantanais Mato-Grossenses, a malha viária é 
bem inferior àquela da Depressão do Rio Paraguai e do Planalto de 
Maracaju-Campo Grande Nas áreas de acumulação inundáveis 
(Aai) elas são praticamente inexistentes. As que existem são de di
fícil acesso e geralmente se localizam sobre os trechos aplanados 
(Epi). 

2 6.2.1 - As rodovias 

A área mapeada compreende parte do Estado de Mato Grosso do 
Sul, perfazendo 133.935 km2, o que corresponde a 38,2% dessa 
unidade federativa. 

Esta área é servida por uma rede viária relativamente boa As 
melhores rodovias concentram-se no Planalto de Macaraju- Campo 
Grande e são do tipo asfaltada corno as BRs-163, 463, 060, 267, 
262 etc. A depressão é cortada pelas BRs-262, 419,060,267 e 
pelas MSs-1 78, 345, 339 e 243, dentre as principais. A serra da 
Bodoquena é servida, essencialmente, pelas MSs-178, 345 e 339 
É sobre as Planícies e Pantanais Mato-Grossenses que se observa o 
maior vazio viário, devido, entre outros fatores, à presenca de áreas 
inundáveis, sendo as BRs-267 e 262 as mais represent.ativas 

As estradas já locadas na área, tanto as BRs quanto as MSs, se 
encontram, de um modo geral, bem adaptadas ao relevo. 

Ocorre um contraste nítido entre a qualidade da malha viária da 
parte setentrional e meridional do Planalto de Maracaju-Campo 
Grande. Na faixa setentrional, até a latitude de Dourados, as estra
das ocupam interflúvios amplos, sendo na sua maior parte devida
mente pavimentadas A faixa meridional deste planalto encontra-se 
melhor servida por estradas em leito natural ou terra batida. Como 
neste segundo caso as estradas se encontram sobre relevos mais 
dissecados, em litologias friáveis de Arenito Bauru e em área vasta
mente desmatadas, estas estradas encontram-se em situação pre
cária, principalmente nos períodos de chuvas Como exemplo têm
se as MSs-1 6 5 e 384, que ligam as cidades de Antônio João a Pa
ranhos, em área de fronteira Apresentam em alguns trechos gran
des voçorocas, principalmente em áreas com formação de casca
lheiras, desmatadas, e onde a estrada ocupa uma posição de inter
flúvio (Est. 2.VI B), encontrando-se ameaçada por este tipo de ero
são Sugerem-se, nestes casos, obras de contenção das cabeceiras 
de drenagens, através de obras de engenharia e reflorestamento. 

A BR-463, de Dourados a Ponta Porã, apresent"a problemas rela
cionados a sua construção e não necessariamente a sua localiza
ção Esta estrada encontra-se na sua maior parte em superfícies de 
interfiC1vios amplos (t51 e t41 ); porém, construída em alguns tre
chos em aterro, com cerca de 2 m de altura acima do nível local, em 
posição de divisor de água Para este aterro foram abertas caixas de 
material de empréstimo. Com as chuvas, estas caixas enchem-se, 
cria[ldo condições para que a água acumulada vá solapando o ater
ro, facilitando a erosão Observam-se já ravinamentos à beira da es
trada que poderão evoluir para voçorocas Sugerem-se neste trajeto 
medidas de prevenção como calhas pluviais laterais à estrada e 
obras de jardinagem nas rampas laterais ao leito da mesma. 

A malha viária nas Planícies e Pantanais Mato-Grossenses 
apresenta-se bastante deficiente. As estradas encontram-se cons
truídas em leito natural ou terra batida As principais são as BRs-
267 e 262. A BR-267, que liga Jardim a Porto Murtinho, atravessa, 
em alguns trechos, áreas de acumulação inunaáveis (Aai 1), sem 
maiores problemas na sua transposição, pois este tipo de alagamen-
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to, mesmo em período de grandes cheias, pouco interfere na estra
da. A BR-262, ligando Aquidauana a Corumbá, atravessa, neste 
mapeamento, áreas de acumulação indundáveis (Aai2). Nos perío
dos de cheias já sofre as influências da dificuldade de escoamento 
das águas dos pantanais, pois esta estrada exerce o papel de verda
deira represa artificial. Nas épocas de grandes cheias esta via vê-se 
interditada devido à invasão das águas que deixam marcas de sua 
passagem, cerca de 1 m acima do leito da estrada. O tracado da es
trada, de forma transversal ao escoamento da drenagem·, exige que 
ela tenha anualmente seu leito suspenso. Este fato dificilmente será 
superado sem grandes ônus, posto que não foi considerada a dire
ção do escoamento superficial 

A pecuária apresenta grande expressão na região dos pantanais 
Entretanto, permanece ligada a um sistema criatório extensivo, 
com tecnologia pouco desenvolvida quanto à qualidade de pastos, o 
saneamento e o embarque de gado para o mercado de Campo Gran
de. Sugerem-se, um maior estudo da malha coletora desta econo
mia, a melhoria das estradas já existentes em leito natural e a aber
tura de outras. 

A construção de boas estradas, trafegáveis inclusive nos perío
dos de chuvas, ajuda lia a alcançar os objetivos do Projeto de Desen
volvimento do Pantanal (PRODEPAN). A concepção original deste 
projeto visou à construçao de rodovias de penetração, como linhas 
setoriais de ação de saneamento, desenvolvimento da pecuária e in
dustrialização. 

As estradas vicinais das Planícies e Pantanais Mato-Grossenses, 
tanto em períodos de chuvas normais quanto em cheias ordinárias, 
tornam-se intransitáveis 

o 55 

A travessia dos pantanais neste mapeamento poderia ser efe
tuada aproveitando-se superficiais pediplanadas inumadas (Epi) da 
Depressão do Rio Paraguai o máximo possível, minimizando os tre
chos de pantanais. Em necessidade de aterro, poder-se-á utilizar 
matéria-prima da região, facilmente encontrada nos relevos resi
duais do Planalto da Bodoquena, constituídos de material resisten
te Com isto, se evitaria a construção de caixas de empréstimo nas 
laterais da estrada. 

O Mapa Rodoviário do Departamento de Estradas de Rodagem 
(Mato Grosso do Sul. DER, 1980). na escala 1:1 .000 000, assina
la o local de algumas estradas projetadils. Trata-se das MSs-163 e 
195, além de um prolongamento da MS-257, já existente. A MS-
163 unirá a BR-267 (que vai de Rio Brilhante a Porto Murtinho) ao 
trecho da MS-2 57 já construído. A MS-19 5 unirá Porto Murtinho a 
Naitaca, prolongando-se até a Fazenda Jatobá. E o prolongamento 
da MS-257 unirá a Fazenda Tomásia a Naitaca. Esses projetos são 
realmente importantes por que essa área se ressente de vias de 
transporte. Em decorrência, foram sugeridos, neste mapeamento, 
os locais onde poderão ser assentados os leitos dessas futuras es
tradas, conforme se observa na Figura 2.25. As sugestões tiveram, 
por base, a visão fornecida pelas imagens de radar e os conheci
mentos relativos às litologias, solos, relevo e vegetação obtidos no 
levantamento dos recursos naturais ora efetuado. Os trajetos suge
ridos aproveitaram trechos de dissecação suave (c22) e de superfí
cies pediplanadas i numa das (Epi) da Depressão do Rio Paraguai. Em 
alguns locais, as estradas cortarão trechos dos Pantanais do Aqui
dabã e do Branco-Amoguijá. Porém, tal fato não significa neces-

110 km 
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Rodovias Existentes Rodovias Sugeridas 
1111111111111111 

Ferrovias Existentes 
11 11 !I li 

Ferrovias Sugeridas ~-
Represas Sugendas 

Fig 2 25 - Locação de rodovias, ferrovias e represas 
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sariamente um obstáculo de monta, pois nesses trechos os panta
nais são constituídos de áreas de acumulação inundáveis do tipo 
Aai 1 (alagamento fraco). No caso específico da MS-1 63, o trajeto 
cortará áreas de solos agricultáveis da classe dos Regossolos eutró
ficos, o que a torna ainda mais importante Alerta-se para o trecho 
da MS-195 que unirá Naitaca à Fazenda Jatobá. A construção do 
leito exigirá maior atenção quanto à tecnologia a ser utilizada. Isto 
porque a área corresponde ao "triângulo do Nabileque", que faz 
parte do pantanal homônimo O "triângulo" envolve uma área ex
tremamente alagada, onde as formas de acumulação são do tipo 
Aai3 (fortemente inundável). Além disso, a estrada terá um traçado 
transversal à direção do escoamento das águas de superfície e a uti
lização de simples aterros implica o barramento do fluxo, promoven
do inundações na área e a erosão da rodovia. 

2 6.2.2 - As ferrovias 

A área mapeada apresenta apenas dois ramos de Rede Ferroviária 
Federal S. A. (R.F.F.S.A,). O primeiro deles corresponde à antiga Es
trada de Ferro Noroeste do Brasil, que inicia em São Pauio e entra na 
área mapeada por Campo Grande, dirigindo-se a Aquidauana e daí 
até Corumbá, na Folha SE.21 Corumbá e parte da Folha SE.20. O 
segundo ramo inicia em Campo Grande e segue para sul em direção 
a Ponta Porã 

O trecho referente à antiga Noroeste do Brasil constitui o elo fer
roviário entre o Brasil e os países andinos, posto que se interliga ao 
sistema ferroviário dos países vizinhos, indo atingir o oceano Pacífi
co. 

Do ponto de vista topográfico, o relevo não constitui obstáculo 
para a ferrovia no trecho sobre o Planalto de Maracaju- Campo 
Grande Igualmente, a descida do planalto para a depressão tam
bém não representa empecilho, visto que foi aproveitada a passa
gem natural que o rio Aquidauana efetuou nas cuestas que marcam 
a borda do planalto no local. O segmento sobre a Depressão do Rio 
Paraguai também não apresenta maiores problemas, uma vez que 
tanto o relevo quanto as litologias são favoráveis à colocacão dos 
trilhos. As dificuldades ocorrem quando a ferrovia entra n~ região 
pantaneira. Porém, a construção de leitos suspensos facilitou a 
transposição destas áreas sujeitas à inundação. 

Atualmente, a relativa precariedade do serviço ferroviário 
relaciona-se ao caráter obsoleto dos equipamentos utilizados Ape
sar disso, a ferrovia ainda constitui um meio de transporte bastante 
útil à área 

O segundo ramo ferroviário existente segue o reverso da cuesta 
de Maracaju, cuja topografia suave não ofereceu obstáculos à insta
lação Enquanto o primeiro ramo une o Brasil à Bolívia, este une o 
território nacional ao Paraguai. 

No caso de o Governo Federal vir a dinamizar o sistema ferroviá
rio nacional, como alternativa à crise energética, sugere-se neste re
latório a construção de uma linha ferroviária que una a cidade de 
Maracaju a Porto Murtinho, passando pela localidade de Posto Pola
co e pelas cidades de Guia Lopes de Laguna, Jardim, Bela Vista e 
Caracol. Com isto, se criaria um pólo geopolítfco na região da fron
teira com o Paraguai, fortalecendo antigas cidades. No trecho inicial 
Maracaju-Posto Polaco (Fig. 2 25). a descida do Planalto de 
Maracaju-Campo Grande seria efetuada através de um local em 
que a frente de cuesta já se encontra dissimulada pela dissecação, 
tornando o relevo suave. De Posto Polaco até Bela Vista, passando 
por Jardim, a via férrea cortaria trechos de relevo dissecado em for
mas amplas e suaves (t51, t31 e t22). Daí até o início da região 
pantaneira, cortaria relevos conservados e mais dissecados, porém 
sem grandes obstáculos devido ao fraco aprofundamento da drena
gem (Ep, t21, c22, c21) Ao atingir as áreas de acumulacão inundá
veis, em direção a Porto Murtinho, a ferrovia também não encontra
ria problemas graves porque a inundação nessas áreas é do tipo 
mais fraca (Aai1 ); atravessaria pequenos trechos de alagados, 
localizando-se a maior parte do seu percurso em superfície aplanada 
inumada (Epi), que se interpenetra pelos pantanais nesta Folha 

Outro ramo da Rede Ferroviária Federal S.A. (R.F.F.S.A.) sugeri
do refere-se à ligação da cidade de Aquidauana, na Depressão do 
Rio Paraguai, a Bonito, na serra da Bodoquena, e Jardim, também 
na depressão (Fig 2 25). Esta linha serviria para escoar o calcário 
bruto (Est. 2.X B) e/ou os derivados de seu beneficiamento, o café 

(Est. 2.XI Bl e o gado (Est. 2.XII A) existentes na serra da Bodoque
na. 

A instalação da via férrea não encontraria grandes obstáculos no 
relevo, visto que a serra apresenta trechos onde o contato com a 
depressão se faz através de superfícies suavemente rampeadas. 
Além disso, sobre a serra ocorrem trechos bastante amplos, onde o 
relevo é do tipo plano e conservado (Ep) 

2.6.2.3 - As hidrovias 

Desde o início da colonização brasileira, o rio Paraguai vem funcio
nando como via de penetração ao interior do País. Inicialmente, o rio 
era passagem obrigatória das expedições espanholas que saíam da 
Argentina em busca de prata no Peru. Depois, o rio foi utilizado por 
expedições brasileiras com sertanistas à procura de ouro na região 
de Cuiabá e na busca de índios. Por essa época, século XVIII, tam
bém funcionavam como vias naturais de penetração os rios Anhan
duí, Aquidauana e Miranda, que permitiam aos expedicionários al
cançarem o rio Paraguai. Posteriormente, já no século XX, o rio 
tornou-se o caminho de escoamento dos minérios de ferro e manga
nês, oriundos das jazidas do maciço do Urucum, cujo transporte era 
efetuado por cargueiros fluviais em direção a Buenos Aires. Além 
disso, como o rio constitui a fronteira natural entre o Brasil, o Para
guai e a Bolívia, a Capitania dos Portos passou a utilizá-lo no traba
lho de fiscalização da fronteira. Atualmente, o rio Paraguai, além de 
constituir o corredor de exportação dos minérios do Urucum, repre
senta uma via de transporte local entre as populações ribeirinhas e 
os centros urbanos de Corumbá e Porto Murtinho. Embora constitua 
uma artéria fluvial de grande importância, ' rio Paraguai é subapro
veitado como fonte de alimento. A piscicultura não é organizada e a 
pesca apenas se destina à subsistência Além disso, não há qual
quer aproveitamento de suas áreas marginais (planícies e terraços) 
para a agricultura. Seria necessário incentivar a produção de horti
cultura nessas áreas Com isto, melhor se abasteceriam os centros 
de Corumbá e Porto Murtinho, principais centros distribuidores da 
região dos pantanais 

Outra importante via fluvial é o rio Paraná. Este rio tem sido am 
piamente utilizado para a produção de energia elétrica. Contudo, o 
pequeno trecho que ocorre na área mapeada não permite que se te
çam muitas considerações a respeito de suas potencialidades Ape
nas, na área de estudo, sua travessia é dificultada pela falta de pon
tes Para transpô-lo, utiliza-se um sistema de balsas que geralmente 
leva cerca de 45 minutos no trajeto, servindo ao escoamento de 
matérias-primas da região para os centros industriais do Sudeste e 
Sul do País 

Rios de menor porte, pertencentes às bacias dos rios Paraná e 
Paraguai, poderiam ser melhor utilizados como vias fluviais, por em
barcações de pequeno e médio calados, se obtivessem algum bene
ficiamento através de dragagem e canalização É o caso de rios co
mo o Miranda, o Aquidauana, o lguatemi, o Dourados, o Brilhante e 
o Apa, dentre outros. Estes rios apresentam cerca de 50 a 80 m de 
largura em seus médios cursos e possuem boa profundidade, po
dendo vir a ser utilizados como vias de escoamento dos produtos re
gionais ou como vias de acesso entre as cidades ribeirinhas 

Dentro de um contexto mais amplo, os cursos de água também 
poderiam ser aproveitados como vias de transporte inter-regional 

Analisando-se a rede de drenagem que se instalou sobre o relevo 
cuestiforme do Planalto de Maracaju-Campo Grande e aquela que 
seciona a Depressão do Rio Paraguai e que se dirige para os Panta
nais Mato-Grossenses, verificou-se que sobre o planalto a drena
gem é conseqi.Jente e se dirige para leste, em busca do rio Paraná 
Sobre a depressão, a drenagem é obseqüente, em relação à borda 
cuestiforme do mesmo planalto, e se dirige para noroeste ou su
doeste, em direção ao rio Paraguai ou a um afluente dele. Este fato 
coloca as cabeceiras de diversos rios muito próximas umas das ou
tras. Em caso de se pretender incrementar a utilização das vias flu
viais, poderiam ser efetuadas capturas de cabeceiras das duas ba
cias 

Em item próprio deste capítulo, fazem-se sugestões de constru
ção de barragens reversíveis, para a produção de energia elétrica, 
que uniriam rios da bacia do Paraná a rios da bacia do Paraguai Es
ses mesmos pon~os poderiam ser utilizados como acessos para a 
navegação fluvial interligando estas bacias, desde que se utilizasse. 
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um sistema de eclusas que neutralizasse o obstáculo estabelecido 
pelos desníveis topográficos. Uma das experiências melhor suceai
das, quanto ao uso de eclusas, é a do vale do Tennessee. O projeto 
do Tennessee Valley Authority (1973) baseou-se na construção de 
diversas represas de pequeno porte, controladas por sistema de 
comportas. Esse sistema permite gerar energia, neutralizar os des
níveis topográficos, efetuar a navegação fluvial e controlar o regime 
do rio, com um mínimo de danos, no que tange à erosão e deposição 
de sedimentos ao longo do curso e no próprio local da represa. Além 
disso, a área também pode ser aproveitada para lazer e pode ser in
crementada a piscicultura. Os pontos sugeridos serão analisados no 
item referente a recuses hidroenergéticos. Contudo, para a utiliza
ção das sugestões, deverão ser efetuadas análises de detalhe em 
cada um deles. 

A ligação da bacia do Paraná com a bacia do Paraguai através de 
tais obras permitiria uma alternativa de acesso do Sul e Sudeste pa
ra o Centro-Oeste. Essa alternativa torna-se relativamente viável, 
frente à crise energética mundial, sobretudo no que tange à utiliza
ção de combustível. 

2 6.3 - Aproveitamento dos recursos energéticos 

A Folha SF. 21 Campo Grande concentra diversas alternativas ener
géticas naturais de importância regional, nacional e internacional. 

Programas de desenvolvimento concebidos' pela SUDECO, nesta 
área, já incluem em suas linhas setoriais de ação uma preocupação 
com problemas de infra-estrutura energética, saneamento e indus
trialização Porém, todos os programas, estudos e atividades repre
sentam respostas a questões que giram em torno de um tema - o 
Planejamento. Questiona-se como explorar e desenvolver, no me
nor espaço de tempo e de forma equilibrada, a vocação agropastoril 
e o potencial de uma área ainda não totalmente produtiva e com in
suficiente infra-estrutura. 

2.6.3.1 - Os recursos hidroenergéticos 

Com exceção dos grandes centros urbanos como Campo Grande, 
Dourados, Maracaju, Aquidauana, Miranda, Ponta Porã e alguns ou
tros, a maioria dos núcleos populacionais da área se ressente do for
necimento de energia elétrica, sendo comum o corte de energia 
após as 22 horas. 

Já existem alguns programas econômicos visando a fornecer 
uma infra-estrutura de energia elétrica a estas áreas carentes A fim 
de propiciar a utilização crescente de energia nos centros urbanos 
periféricos aos pantanais, o Programa de Desenvolvimento do Pa
nantal (PRODEPAN) utilizou recursos para a construcão de 300 km 
de linhas de transmissão, redes de distribuição e sub~stações rebai
xadoras de tensão, aproveitando-se unidades termoelétricas para a 
geração de energia. 

Também o Programa Especial da Grande Dourados (PRODE
GRAN), com supervisão das Centrais Elétricas Mato-Grossenses 
S/A, vem desenvolvendo projetos referentes à energia elétrica e, 
nesse sentido, conéluiu duas redes de distribuição e linhas de trans
missão O prosseguimento do projeto ampliará o sistema de distri
buição para toda a região. A instalação de rede elétrica ainda vem 
sendo executada pelo Programa de Desenvolvimento dos Cerrados 
(POLOCENTRO), cujas atividades, neste mapeamento, se concen
tram nos pólos de Campo Grande e Bodoquena. O programa visa ao 
suprimento de energia para a instalação de usinas de moagem de 
calcário, tendo já sido estendidas linhas de transmissão a Bonito, na 
serra da Bodoquena. 

Em caso de novas ampliações da rede de transmissão, sugere-se 
que se utilize ao máximo as formas de relevo ditas pediplanadas e 
conservadas, assinaladas no Mapa Geomorfológico como Ep Isto 
facilitará a instalação e a manutenção da rede e diminuirá as possi
bilidades de adernamento das torres. 

A construção da hidrelétrica de ltaipu sanará grande parte das 
dificuldades de energia da região. Porém, mesmo assim, é impres
cindível efetuar-se o levantamento das potencialidades locais 
Partindo-se dessa premissa, forâm analisadas as imagens de radar e 
utilizados informes de relevo, geologia, solos e vegetação que per
mitiram a seleção de 5 sítios para hidrelétricas de pequeno porte 
Essas deverão ser do tipo reversível, aproveitando-se a proximidade 
de cabeceiras de drenagem de direção oposta, conforme já foi abor-
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dado anteriormente. Já na década de 50, Ab'Sáber (1955), tecen
do considerações sobre as diversas aplicações da pesquisa geomor
fológica, referia-se à possibilidade de se efetuarem capturas fluviais 
para a construção de barragens reversíveis. É o que ocorre na área 
mapeada, quando se analisa a drenagem que desce a borda do Pla
nalto de Maracaju-Campo Grande e a que drena seu reverso. Pode
riam ser aproveitadas as drenagens situadas em posição próxima às 
escarpas da borda do planalto cuestiforme, possibilitando a cons
trução de reservatórios e a reversão das águas acumuladas em re
presas para os declives bruscos destas escarpas. Este tipo de repre
sa foi utilizado em Cubatão, São Paulo. Foram desviados vários cur
sos de água e efetuada sua reversão para a vertente oceânica (Car
valho, 1958). 

A seguir, serão analisados os sítios sugeridos neste relatório, pa
ra a instalação de barragens reversíveis, observados na Fig 2 2 5 

O sítio n. 0 1 encontra-se na Folha SF.21-X-B próximo à cidade 
de Sidrolândia Corresponde a um trecho entre o reverso e a frente 
de cuesta da serra de Maracaju, entre os córregos Lajeado (forma
dor da bacia do rio Paraná) e o córrego da Onça (formador da bacia 
do rio Paraguai). As cabeceiras de drenagem localizadas no reverso 
da cuesta encontram-se a 560 m de altitude e as cabeceiras locali
zadas na frente da cuesta encontram-se a 320 m de altitude. A lito
logia é constituída por efusivas básicas e arenitos intertrapeados da 
Formação Serra Geral, não se observando falhamentos aparentes 
na escala do mapeamento 

O sítio n. o 2 também se localiza na Folha SF .21-X-B Posiciona
se em um trecho de aproximadamente 5 km, entre as cabeceiras 
dos rios Vacaria (afluente do rio Paraná) e o córrego Canastrão (per
tencente à bacia do rio Paraguai). Este sitio encontra-se entre fei
ções dissecadas amplas (t51 ), posicionadas no reverso da cuesta 
de Maracaju, e feições dissecadas do tipo c23, situadas na frente 
de cuesta. O reverso encontra-se a 459 m de altitude, enquanto o 
nível do sopé posiciona-se a 320 m aproximadamente As condi
ções litológicas são as mesmas do ponto precedente 

Na Folha SF.21-X-D, sugere-se o sitio de n. o 3, localizado nas 
cabeceiras do rio Brilhante (afluente do rio Paraná) e do córrego 
Cangalha (pertencente à bacia do rio Paraguai), ocorre em condi
ções similares aos pontos precedentes O reverso da cuesta atinge 
545 m, enquanto a superfície que se estende ao sopé da mesma 
apresenta 320 m 

Em iguais condições topográficas encontra-se o sítio de n o 4. 
Este ocorre na Folha SF.21-X-C, entre as cabeceiras do rio Santa 
Maria (pertencente à bacia do rio Paraná) e o córrego Cervo (da ba
cia do rio Paraguai). O que varia é a diferença de altimetria entre o 
reverso e a frente da cuesta No reverso as cotas ascendem a 
640 me no sopé da cuesta atingem cerca de 520 m Neste trecho, 
entretanto, a litologia muda para o Arenito Bauru. Em se tratando de 
litologias friáveis, alerta-se para a utilização de engenharia adequa-
da. , 

O sítio de n. 0 5 localiza-se na Folha SF 21-Z-A. Também situado 
na cuesta do Planalto de Maracaju-Campo Grande, corresponde a 
uma área entre as cabeceiras do rio Dourados (afluente do rio Para
ná) e do rio Bananal (pertencente à bacia do rio Paraguai) Este sítio 
abrange formas dissecadas tabul<~res (t31) no reverso da cuesta e re
levos dissecados do tipo c23 no sopé da cuesta O nível mais alto 
(reverso) apresenta cotas de 700 m e o nível mais baixo (sopé) 
apresenta altimetrias que variam de 320 a 400 m. A litologia aí 
também corresponde à Formação Bauru, composta de arenitos e 
conglomerados exigindo maiores cuidados na utilização da área 

Em caso de se optar pela construção futura de quaisquer dessas 
barragens, deve-se levar em conta a necessidade de estudos de de
talhe. Tais estudos deveriam abranger uma análise do comporta
mento hidrológico das bacias dos rios Paraná e Paraguai, sem olvi
dar a necessidade de conhecimento de fatores geomorfológicos, 
geológicos, climáticos, pedológicos e ecológicos, dentro de uma vi
são sistêmica das duas bacias. 

Alerta-se, contudo, para alguns problemas específicos De acor
do com Machado (1975), a construção de barragens rompe o equilí
brio natural existente na área de sua localização. Os efeitos princi
pais consistem na erosão das margens, no carreamento de sólidos 
em suspensão com efeitos de abrasão sobre os equipamentos, na 
eutrofização das águas e na conseqüente proliferação de microrga
nismos que afetam os filtros e reduzem a vida aquática nativa, no 



aumento de vegetais nocivos (aguapé, salvínia etc.). no assorea
mento da bacia e na redução de volume de água. A cobertura vege
tal das áreas que circundam os reservatórios deve ser mantida na 
maior quantidade e diversidade possível, de modo a controlar a ero
são dos solos adjacentes, protegendo-os dos deslizamentos de talu
des pela infiltração das águas e combatendo o assoreamento. Além 
disso, a cobertura vegetal conserva o microclima, reduz a evapora
ção e conserva a fauna terrestre e aquática. 

Com a possibilidade de aproveitamento das barragens para ativi
dades turísticas, industriais etc., faz-se uma ressalva para os cuida
dos a serem tomados quanto às alterações biológicas causadas pela 
vegetação afogada pelos dejetos de esgotos e despejos industriais. 
Afini Júnior ( 1 9 7 í ) registra que o reservatório de Cabuçu em São 
Paulo, por muitos anos, a partir de 1907, exigiu seu esva:damento e 
a instalação de um sistema completo que permitisse a circulação 
das águas para a renovação de suas camadas mais profundas. Em 
1962, na Represa do Ribeirão do Campo, houve idêntico problema 
de proliferação de algas. A Represa Billings em São Paulo recebeu 
esgotos sanitários e despejos industriais, resultando durante muito 
tempo na necessidade de aplicação de carvão ativado para a remo
ção do odor causado pelas algas que proliferavam rapidamente de
vido à presença de nutrientes. Budweg (1972) alerta para os pro
blemas de eutroficação, isto é, o enriquecimento da água de subs
tâncias nutritivas (fosfatos e nitratos), fertilizantes químicos (esgo
tos domésticos e industriais). Tais substâncias favorecem o cresci
mento de algas e plantas aquáticas que com o tempo consomem o 
oxigênio da água, resultando na redução da capacidade autodepura
dora da mesma Tratando-se de represas com fins apenas de ener
gia elétrica, este problema não implica a qualidade da água. Bud
weg (op. cit.) lembra alterações ocorridas na Barragem Alta de As
suan (maior reservatório do mundo, com capacidade de 165 bilhões 
de m3 de água). Este reservatório retém as enchentes que antes fer
tilizavam as margens do rio. Sedimentos depositam-se no reserva
tório alterando a fauna e agricultura Em contrapartida, as barragens 
do Co/orado River, nos Estados Unidos, retêm todo o material sus
penso, reservando para os peixes áreas de água limpa anteriormen
te desabitados pela turbidez da descarga natural 

Devido ao aumento da altura da barragem e do volume do reser
vatório, Budweg (1972) sugere melhores investigações nas condi
ções geológicas da área onde se pretende instalar uma represa. Se
gundo ele, ocorreram abalos sísmicos em 1 936 no reservatório de 
Lake Mead, no rio Co/orado, nos Estados Unidos. O mesmo fato 
repetiu-se na represa de Vajont, na Itália, na barragem de Kariba, 
entre a Rodésia do Sul e a Zâmbia (África). e em 1966 ocorreu no 
reservatório de Kremasta, na Grécia. Branco & Rocha ( 1977) citam 
casos semelhantes na represa de Royna, na Índia; e na represa do 
rio Jaguagari, em São Paulo ( 1972) 

Budweg (1972) ressalta as conclusões do Instituto de Pesqui
sas Tecnológicas (IPT), da Universidade de São Paulo e da Associa
ção Paulista de Geologia Aplicada quando da Primeira Semana Pau
lista de Geologia Aplicada em 1969. Esclarece que "em várias par
tes do mundo a construção de grandes reservatórios artificiais cau
sou abalos sísmicos de intensidades leves e médias, em regiões 
consideradas livres de atividades sísmicas. Estes abalos se restrin
gem à zona imediata de implantação da barragem e do reservatório, 
causados por adaptação das formações g!'Jológicas da área do re
servatório às pressões hidrostáticas elevadas e condições provoca
das pela infiltração de água Contudo, não se podem generalizar as 
causas nem prever eventuais ocorrências deste fenômeno, em con
seqüência da presença de determinadas formações geológicas" 
Castro (1975) mencionou que o reservatório de Três Marias, com 
capacidade para 21 bilhões de m3 de água e uma superfície de 
1.052 km2, perdeu diversas espécies nativas como jatobá, sucupi
ra, jacarandá, ipê-do-cerrado, vinhático e peroba-do-campo. A fau
na aquática diminuiu, havendo a redução da pesca comercial e 
multiplicando-se a população de piranhas. Em 1973, Secretarias 
Gerais dos Ministérios da Agricultura e do Interior, em convênio 
com o Instituto de Pesquisas Espaciais, alertaram sobre o turva
mento das águas em Três Marias. Utilizaram acões corretivas e um 
diagnóstico ecológico da área, como subsídio~ a um programa de 
restauração ambiental Neste convênio, procuraram viabilizar a 
construção de um complexo industrial, com expressivo sistema de 
irrigação, e o estudo dos efeitos negativos que as forças naturais e 

humanas provocam no ambiente interno e externo da área de in
fluência do reservatório. Levantamentos geomorfológicos sobre as
soreamento na área revelaram ocorrências de descargas de resí
duos de minérios conduzidos pelo rio Paraopeba Verificaram-se 
uma redução da vida útil projetada da barragem, desequilíbrio hídri
co do trecho navegável do rio São Francisco e redução da atual ca
pacidade de geração de energia. A CEMIG incluiu em seu programa 
de recuperação de Três Marias o cálculo do sedimento afluente (de
terminado através de postos sedimentométricos localizados nos 
rios São Francisco e Paraopeba). a cubagem do levantamento do 
sedimento depositado no reservatório (através de seções batimétri
cas), o estudo da distribuição granulométrica do sedimento deposi
tado e o cálculo do poder de aprisionamento do sedimento pelo re
servatório. 

Exemplos como os que foram levantados revelam a dimensão da 
complexidade do aproveitamento hidroenergético, abrangendo des
de a instalação da usina às medidas corretivas utilizadas e sua impli
cação no desequilíbrio ecológico. 

Entretanto, a energia elétrica de origem hidráulica apresenta um 
custo de produção (kWh) bem inferior à gerada em usinas termoelé
tricas e atomoelétricas. As despesas do combustível gastas através 
destes dois últimos tipos de energia representam cerca de 50% a 
60% das despesas totais de exploração. As hidrelétricas não exi
gem gasto de recursos naturais irreversíveis nem a importação de 
matérias-primas. Além di!iSO, em informações contidas em Carva
lho ( 1956). o Brasil çoloca-se em 4. 0 lugar na estatística mundial 
de energia elétrica, podendo utilizar este recurso de forma crescen
te 

2.6.3 2 - Os recursos de energia solar 

A crise energética mundial frente aos recursos naturais não renová
veis tem levado pesquisadore'S a buscarem soluções alternativas. 
Neste sentido, um dos recursos renováveis de maior possibilidade 
de uso no mundo tropical é a energia solar Com efeito, o uso de 
conversores solares é uma realidade que lentamente ultrapassa a 
fase de pesquisas em laboratório. Essa fonte alternativa tem a van
tagem de preservar o ambiente, posto que não polui, de ser renová
vel e não interferir no equilíbrio ecológico 

Em área tropical, segundo Dioffo ( 1 976). "numa base de insola
cão de 2.800 horas e de uma intensidade média de irradiacão duran
te 8 horas por dia de 7 50 kilocalorias por m2 e por hora, a energia 
correspondente é de 2.800 x 750 = 2.100 000 kilocalorias por 
m2, por ano". Por outro lado, acrescenta Dioffo (op cit.) que: "nas 
aplicações puramente térmicas, permitindo um rendimento da or
dem de 50,0%, a energia disponível poderia ser, então, de 1 050 
kilocalorias por m2, por ano. Em se tratando de conversão de ener
gia solar em energia mecânica ou elétrica e com base em um rendi
mento global médio de 1 5,0%, chega-se a um total de 315 mil kilo
calorias por m2 por ano, ou seja: o equivalente a mais de 350 kWh 
elétricos ou mecânicos por m2 por ano". 

A energia solar pode ser utilizada em diversas áreas, como per
manentes térmicas (aquecedores de água, destiladores, fogões e 
fornos solares). Na conversão termodinâmica da energia solar (mo
tor, turbina e refrigeração solares) e ainda na conversão direta da 
energia solar em eletricidade (pilhas solares fotovoltáicas e termelé
tricas, conversão termoiônica etc.). Quanto à potência, esta pode 
variar desde algumas dezenas de watts a várias dezenas e centenas 
de kilowatts O Estado de Mato Grosso do Sul possui uma área de 
350.549 km2, com cerca de 453 mil habitantes na zona urbana e 
54 7 mil no meio rural, o que significa um total de 1 milhão de habi
tantes para uma densidade demográfica de 2,85 habs /km2 (A Divi
são de Mato Grosso, 1977). Trata-se, portanto, de um estado no
vo, representando a área de expansão imediata do Centro-Sul do 
País. Indústrias de beneficiamento que venham a se instalar na área 
poderão vir a utilizar não somente os combustíveis clássicos locais 
e importados, mas a energia solar. Por outro lado, se evitariam a po
luição e a depredação do meio ambiente, sobretudo no que tange à 
preservação do geossistema pantaneiro As áreas que não dispõem 
de eletricidade ou que são abastecidas a óleo poderiam eventual
mente se servir da energia solar para dispensários, maternidades, 
escolas e indústrias. Isto evitaria a utilizacão do potencial madeirei
ro para combustível, fato que foi ampla~ente observado na parte 
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meridional do Planalto de Maracaju--Campo Grande. Ali, o desma
tamento efetuado em grandes extensões não indicava nenhuma 
preocupação com o seu posterior reflorestamento, com exceção de 
algumas áreas que apresentavam o plantio de eucaliptos Esses 
desmatamentos ocorriam em áreas de dissecação mais forte com li
tologias friáveis da Formação Bauru. 

Programas econômicos poderiam ser aplicados na área, de modo 
a controlar o desmatamento e incentivar, através de juros baixos, o 
uso de aquecedores solares, a nível doméstico. Áreas pouco ocupa
das como as Planícies e Pantanais Mato-Grossenses poderiam utili
zar esse tipo de energia para o bombeamento de água de poço, para 
a produção de eletricidade para uso rural, para o bombeamento de 
água a culturas irrigadas e para o suprimento de água potável em 
trechos de água salobra, através de destiladores solares 

2.6.3.3 - Os recursos de energia a álcool 

Urna outra alternativa de solução para a crise energética, baseada 
em recursos naturais renováveis, é a utilização do álcool. Alternati
v~ de origem inteiramente nacional, o álcool vem obtendo grandes 
incentivos governamentais, através do Programa Nacional do Ál
cool (PROÁLCOOL). Isto é perfeitamente entendível, visto que um 
alqueire de cana-de-açúcar possibilita a produção de 13 mil litros de 
álcool anidro com poder calorífico de 5.600 calorias/litro 

A cultura da cana-de-açúcar exige certas condições para seu de
senvolvimento, como: climas tropícais ou subtropicais, onde a tem
peratura deve ser superior a 20 o C, as precipitacões devem ultra
passar 1.200 mm, e deve existir uma alternância ·de período chuvu
so (época de crescimento) e seco (época de rnaturacão). Além dis
so, os solos devem conter proporções equilibradas d~ argila e areia, 
para que não haja problemas de circulação da água. Os solos tam
bém devem ser relativamente espessos e de composição química ri
ca. 

Na área mapeada, essas condições são plenamente encontradas 
no Planalto de Maracaju-Campo Grande, sobretudo nos relevos 
conservados (Ep), ou suavemente dissecados (t51 e t41), perten
cen<es à primeira categoria de formas, segundo avaliação efetuada 
neste relatório Sobre a Serra da Bodoquena, as possibilidades tam
bém são boas 

Entretanto, não se pode olvidar que o processo da produção do 
álcool de cana-de-açúcar implica também a produção de vinhoto, 
poluente de grande capacidade destruidora É de suma importância 
aproveitar esse resíduo na fabricação de adubo, ou como matéria
prima para a industrialização de gás combustível O descuido com 
esse resíduo pode tornar as zonas canavieiras focos de destruição 
ecológica Isto é tanto mais importante, na medida em que toda a 
drenagem que desce no Planalto da Bodoquena e parte da que verte 
do Planalto de Maracaju-Campo Grande dirigem-se ao geossiste
ma dos Pantanais Mato-Grossenses, região ainda rica em fauna e 
flora nativas. 

Além do álcool de cana-de-açúcar, pode-se pensar também na 
possibilidade de produzir álcool de mandioca, fato que já se encon
tra em fâse de estudos em algumas áreas do País A Escola Superior 
de Agricultura de Lavras e o Centro Nacional de Pesquisa da Man
dioca e Fruticultura têm colaborado com o P1ograma Nacional do Ál
cool, pesquisando combustíveis a partir de substâncias amiláceas 
A PETROBRÁS criou a Usina de Curvelo, em Minas Gerais, onde 
produz 8 milhões de litros de álcool de mandioca Outra usina está 
em plena expansão na cidade de SINOP (Mato Grosso). 

As possibilidades de aproveitamento de recursos desse tipo são 
realmente grandes, devendo-se apenas atentar para a liberação de 
resíduos poluentes e para o controle de erosão nas zonas de mono
culturas mecanizadas 

2 6 3 4 - Os recursos de energia petrolífera 

O uso de petróleo no Brasil vem seguindo uma orientacão de racio
nalização do consumo, enquanto se buscam alternati~as energéti
cas Por outro lado, também são intensificadas a prospecção de no
vas jazidas e a ampliação da capacidade de produção das já existen
tes. Por isto, na área mapeada já foram feitas perfuracões no Planal
to de Maracaju-Campo Grande e na região dos P~ntanais Mato
Grossenses. 
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No planalto, as perfurações vêm sendo executadas pelas sondas 
da PAULIPETRO, próximo à cidade de Campo Grande. Isto porque o 
planalto constitui a borda ocidental da Bacia Sedimentar do Paraná 
e, segundo Paiva ( 1960), esta bacia constitui uma das quatro pos
síveis províncias petrolíferas brasileiras 

Conforme indicacão de Oliveira ( 1969), a bacia sedimentar do 
Paraná, com uma e~tensão aproximada de 1.200.000 km2, apre
senta indicações de petróleo sob forma de arenitos asfálticos e de 
amígdalas basálticas de petróleo. Para ele, os derrames basálticos 
possibilitaram a geração e a migração de hidrocarbonatos das ro
chas depositadas durante o Paleozóico As possibilidades de exis
tência de petróleo nessa bacia se deve ao fato de terem ocorrido 
movimentos epirogenéticos durante a deposição dos sedimentos 
permocarboníferos, originando a formação de trapes estratigráfi
cos. Isto indica a possibilidade de existir petróleo, gás ou óleo na 
área em estudo, embora tal fato careça de comprovações até ago
ra. 

Os Pantanais Mato-Grossenses vêm sendo questionados desde 
há muito, no que tange às possibilidades de petróleo. Em 1929, a 
Anglo Mexican realizou perfurações em Porto Murtinho e, em 
1938, a Companhia Mato-Grossense de Petróleo também realizou 
perfurações na região, desta feita na cidade de Porto Esperança Em 
1960, a PETROBRÁS liberou a prospecção de petróleo nos municí
pios de Porto Murtinho, em Cáceres e na bacia do rio Apa Foram in
dicadas as localidades de Fazenda Barranco Branco, rio Tererê e 
Porto Murtinho (pouco a montante de Fecho dos Morros), morro do 
Azeite (próximo à BR-262), Porto Esperança, Fazenda Bodoquena e 
as cercanias de Antônio João. Essas pesquisas, em que pese terem 
revelado uma grande irregularidade topográfica do substrato antigo, 
não lograram resultados positivos, embora as características estru
turais da área sugerissem algumas esperanças de êxito 

2 6 4 - Sistema agropastoril 

Dentro do processo de desenvolvimento atual, o setor agropastoril 
vem ganhando nova dimensão e importância sob diferentes aspec-
tos. 

A área mapeada apresenta uma economia essencialmente agro
pastoril. 

Como os melhores solos se encontram no Planalto de 
Maracaju-Campo Grande, é sobre essa área que a agricultura tem 
logrado maior êxito. · 

Na Depressão do Rio Paraguai, a pecuária tem-se apresentado 
mais frequente e a agricultura que se encontra não tem a mesma 
expressão daquela do planalto Na serra da Bodoquena ocorrem al
gumas culturas ao par com a pecuária. De qualquer modo, é a ativi
dade agropastoril que, de um modo amplo, caracteriza a economia 
da área em estudo 

2 6 4 1 - As atividades agrícolas 

No sentido de agilizar a linha de ação referente ao setor agrícola tra
cada para o desenvolvimento regional, a Superintendência do De
~envolvimento do Centro-Oeste (SUDECO) vem tentando, atmvés 
de seus programas especiais, efetivar suas estratégias de atuação. 

A área referente às Planícies e Pantanais Mato-Grossenses, em 
que pese a grande quantidade de rios, córregos, corixos e vazantes, 
encontra-se fracame[lte aproveitada, no que tange à agricultura, 
não havendo muitos projetos relacionados ao assunto. 

Um dos poucos existentes baseia-se no estudo feito por Silves
tre Filho & Romeu (1974) para a Área Programa do Pantanal tsses 
autores mostraram que a área necessita de um trabalho integrado 
de assistência técnica e crédito rural adequado às condições regio
nais A interacão desses dois tópicos (assistência técnica e crédito 
rural) deve-se. apoiar em pesquisas específicas. Só assim•os recur
sos destinados à área poderão ser adequadamente aplicados. Se
gundo ainda esses autores, três projetos básicos poderão ser desen
volvidos na área: um de ecologia vegetal, outro de edafologia e um 
terceiro sobre irrigação e drenagem. 

Na parte de ecologia vegetal aconselham o desenvolvimento de 
experimentos de: aclimatação de espécies, seleção varietal, com
petição de variedades, determinação do melhor período vegetativo 
das espécies econômicas, coleção e identificação das variedades 
atualmente cultivadas e melhoramento genético. No projeto de eda-



fologia, sugerem pesquisas sobre os níveis de adubação e calagem, 
a recuperação de solos, a adubação verde, a microbiologia do solo, 
a identificação das carências de micronutrientes e a capacidade de 
uso do solo No que tange a irrigação e drenagem, indicam experi
mentos de irrigação em arroz, em olerícolas e em frutíferas, e expe
rimentos de drenagem em "varjões". 

O Programa de Desenvolvimento do Pantanal (PRODEPAN), im
platado a partir de 197 4; tem por finalidade estudar e planejar o 
aproveitamento integrado dos recursos de água e solo da bacia, 
dentre outros, visando à regularização dos cursos de água, à infra
estrutura de transportes, ao desenvolvimento da agropecuária e à 
conservação dos recursos naturais. 

Realmente, a área referente às Planícies e Pantanais Mato
Grossenses encontra-se pouco estimulada economicamente, no 
que diz respeito às atividades agrícolas Contudo, suas feições de 
planícies e terraços fluviais poderiam ser melhor aproveitadas para 
esse fim. Além disso, a presença de um regime constante de chu
vas e de cheias periódicas (alternando-se entre os tipos ordinárias e 
excepcionais) garante o aproveitamento dos solos de várzeas, as
sim como das extensas áreas planas, para o plantio de produtos ali
mentícios. Um estudo sistemático do regime de cheias, dos tipos de 
solos e do plantio de espécies próprias adaptadas a estas condições 
deve estar aliado a projetos de abertura de canais de drenagem e a 
regularização dos cursos de água, ajustados às variações do regime 
hidrológico da área. Isto porque esta variável é a que comanda to
das as demais. Qualquer projeto que não leve em consideração as 
variações do regime hidrológico corre o risco de niio obter êxito. 

A parte referente ao Planalto de Maracaju-Campo Grande, de
vido à presença de melhores solos, concentra maior interesse no se
tor agrícola Em decorrência, criaram-se o Programa Especial da Re
gião da Grande Dourados (PRODEGRAN) e o Programa de Desenvol
vimento dos Cerrados (POLOCENTRO), dentre outros 

O Programa Especial da Região da Grande Dourados (PRODE 
GRAN) destina-se à pesquisa agrícola, com ênfase às culturas do 
trigo, soja, milho, arroz e cevada. Com esse objetivo implantaram
se 14 campos experimentais de arroz, milho e soja e 1 2 de trigo. 
Foram instalados silos com capacidade de 1 O mil toneladas e, so
bretudo, foi criada a Bolsa de Cereais de Dourados Esta visa à colo
cação dos produtos agrícolas locais no mercado interno e externo 
O PRODEGRAN objetiva incorporar 700 mil hectares de lavoura à 
economia nacional. Para isto, necessitará da construcão de 600 km 
de estradas rurais (parte das quais já executada). da implantação 
de linhas de transmissão e de subestações rebaixadoras de energia 
e da construção de unidades armazenadoras com capacidade para 
400 mil toneladas. Uma das preocupações do referido Projeto é a 
vigilância e o controle à erosão laminar nos solos agricultados e à 
erosão nos solos urbanos (Mato Grosso, nasce um Estado, 1977) 

O Programa de Desenvolvimento dos Cerrados (POLOCEN
TRO) abrange a região de Campo Grande, no Planalto de 
Maracaju-Campo Grande e a região de Bodoquena, na serra homôni
ma. As duas regiões apresentam uma capacidade agrícola bastan
te expressiva, uma infra-estrutura de transporte e energia relativa
mente boa e, no caso da Bodoquena, jazidas de calcário. No Planal
to de Maracaju-Campo Grande dominam as culturas de soja, prin 
cipalmente na região de Sidrolândia, Maracaju e Dourados Na serra 
da Bodoquena, predomina o plantio do café (Est 2 XI B) Contudo, 
a existência de monoculturas mecanizadas de caráter comercial 
vem expondo os solos agricultáveis à erosão, sobretudo nas cultu
ras de soja. Isto decorre da falta de maiores conhecimentos sobre 
os efeitos da utilização de determinada tecnologia, malgrado a so
fisticação dos equipamentos empregados, constituindo o que Mi
chalany (i 977) denominou de tecnicismo. Além disso a introducão 
das monoculturas foi acompanhada de um desmata~ento indis.cri
minado, o que contribuiu ainda mais para expor os solos à erosão la
minar e/ou concentrada. 

Apesar do domínio das monoculturas, tanto a região de Campo 
Grande e Dourados quanto a de Bodoquena apresentam áreas dedi
cadas a policulturas, que funcionam como "cinturões verdes" de 
abastecimento regional 

2. 6 4 2 - As atividades pastoris 

Constituindo, junto com a agricultura, outra grande fonte de renda 
da região, a atividade criatória se faz em todas as grandes unidades 

de relevo da área Nos Pantanais Mato-Grossenses e na Depressão 
do Rio Paraguai, a criação é geralmente do tipo extensiva sem gran
des preocupações com a qualidade do plantei Do mesmo modo, na 
parte meridional do Planalto de Maracaju-Campo Grande, onde o 
relevo se apresenta mais dissecado e as litologias são mais friáveis, 
a criação também é do tipo extensivo 

Contrariamente, na serra da Bodoquena e na parte centro-norte 
do Planalto de Maracaju-Campo Grande, onde ocorrem, respecti
vamente, Terras Roxas Estruturadas similares eutróficas e Latosso
los Vermelho-Escuros, a atividade pastoril é do tipo intensiva. Há 
uma preocupação com a melhoria do plantei e do pasto (Est 2 XII A 
e 2.111 A). 

Apesar das diferenças de qualidade da criação, Silvestre Filho & 
Romeu ( 197 4) indicaram o Estado de Mato Grosso, pré-divisão polí
tica, como o 4. o produtor nacional, contribuindo com 1 O 1 76.000 
cabeças, o que perfazia 1 0.4% do total produ~ido no País Poste
riormente, o Anuário Estatístico do Brasil (1978) revelou dados de 
1976, onde o rebanho bovino ascendia a 12 699.000 cabecas, en
quanto os ovinos ( 1 05.000 cabeças), equinos, bufalinos, ~uares, 
caprinos, suínos e asininos, perfaziam 527 096 cabeças no conjull
to. 

Conforme indicaram Silvestre Filho & Romeu ( 1974). a área do 
Pantanal Mato-Grossense se ressentia, quase totalmente, de assis
tência técnica e apoio financeiro. Porém, a criação do Programa de 
Desenvolvimento do Pantanal (PRODEPAN) tem como uma de suas 
prerrogativas a assistência técnica ao meio rural e o apoio à pesqui
sa agropecuária, através da implantação de campos experimentais 
e de demonstração 

No caso do Planalto de Maracaju-Campo Grande, as áreas pe
cuaristas foram beneficiadas com o Programa Especial da Região da 
Grande Dourados (PRODEGRAN) e com o Programa de Desenvolvi
mento dos Cerrados (POLOCENTRO), este interessando também as 
áreas criatórias da serra da Bodoquena. O PRODEGRAN visa, entre 
outras coisas, desenvolver a suinocultura e a indústria de frios de 
origem suína Por sua vez, o POLOCENTRO ampara pesquisas para 
gado de corte e oferece assistência técnica aos produtores Tanto 
no Planalto de Maracaju-Campo Grande quanto na sEma da Bodo
quena, os solos se prestam ao plantio de forrageiras, de modo que o 
pasto é cultivado e o plantei é de boa qualidade (Est. 2 XII A) 

Apesar da grande importância da atividade criatória para a eco
nomia regional e nacional, o desmatamento indiscriminado para a 
formação de pastos tem favorecido o desenvolvimento da erosão 
(Est 2 111 A), sobretudo, na parte meridional do Planalto de 
Maracaju-Campo Grande, onde a friabilidade das litologias, aliada 
ao desmatamento, multiplica a capacidade erosiva da área. 

2 6 5 - Centros urbanos 

A ocupação da área mapeada esteve inicialmente relacionada às ne
cessidades de expansão territorial e fixação de fronteiras. O reco
nhecimento de que parte da área apresentava condicões naturais 
muito específicas estimulou a sua ocupação, como á;ea de expan
são do Centro-Sul do País 

Em todas as fases de ocupação por que tem passado a área ma
peada, o relevo, bastante aplanado ou pouco dissecado, tem facili
tado a penetração do contingente humano. Apesar disso, a valoriza
ção dos recursos naturais e o interesse pelo espaço geográfico va
riam sob fases econômicas distintas. Desse modo, a criacão e a ex
pansão de núcleos populacionais também flutuam de a~ordo com 
as mesmas regras, conforme será analisado a seguir. 

2 6 5.1 - O crescimento urbano 

As primeiras áreas ocupadas foram aquelas ao longo dos principais 
eixos de drenagem, os quais são representados pelos rios Paraguai, 
Miranda, Aquidauana e Apa. Isto porque, durante o século XVI, as 
vias fluviais constituíam os meios naturais de penetracão na área A 
fund<Jção dos povoados, por essa época, objetivava ~xpançlir o ter
ritório nacional, além Tratado de Tordesilhas. Em decorrência, fo
ram fundados os núcleos iniciais das cidades de Porto Murtinho, às 
margens do rio Paraguai, e de Bela Vista, às margens do rio Apa. 
Ambas tornaram-se centros urbanos em cuja região de influência 
desenvolveu-se a pecuária 

No século XVIII, durante a fase de exploração do ouro na região 
de Cuiabá, surgiram os núcleos urbanos de Aquidauana e Miranda. 

GEOMORFOLOGIA/169 



A primeira, às margens do rio Aquidauana, e, a segunda, às mar
gens do rio Mobtetéu, hoje, Miranda. A fundação dos dois núcleos, 
às margens dos rios citados, decorreu de duas razões principais. 
Uma delas era que os sertanistas desciam o Planalto de 
Maracaju-Campo Grande, através da passagem natural oferecida 
pelo vale do Aquidauana A outra era que os dois rios eram navegá
veis e ofereciam boas condições para a criação de entrepostos no 
caminho para Cuiabá. 

No século XIX, mas regida ainda pela necessidade de expansão 
e de ocupação efetiva do território, surgiu sobre o Planalto de 
Maracaju-Campo Grande o núcleo urbano de Ponta Porã Os rele
vos planos que caracterizam as cercanias da localidade foram utili
zados para o plantio de erva-mate, cuja produção era quase toda 
destinada à exportação; e cujo grande comprador era o Paraguai. 

No século XIX, foram fundados também os núcleos urbanos de 
Dourados e Campo Grande, porém com objetivos de caráter mais 
econômico, iniciando, assim, uma ocupação mais definitiva da re
gião A cidade de Dourados nasceu de uma concessão de explora
ção e industrialização dos ervais que ocupavam os solos férteis e os 
relevos suavemente dissecados (t41). da região do rio Dourados, 
sobre o Planalto de Maracaju-Campo Grande No mesmo planalto 
e sob condições naturais similares, foi fundado, em 1872, o núcleo 
urbano de Campo Grande, que desde o início caracterizou-se por ati
vidades agropastoris A existência de solos férteis, relevos aplana
dos ou suavemente dissecados, comportando diversos pequenos 
cursos de água, e o caráter eminentemente econômico da ocupa
ção estimularam o desenvolvimento econômico dos dois núcleos, 
transformando-os em centros urbanos de grande importância regio
nal, cuja área de influência tem aumentado nos dias atuais Campo 
Grande, além de capital do novo Estado de Mato Grosso do Sul, 
criado a partir de 1977, representa o grande centro político, econô
mico, administrativo e cultural de toda a região. 

O século XX também se caracteriza por povoamento de caráter 
econômico realizado por frentes pioneiras do Centro-Sul e Sudeste. 
Estas visam, sobretudo, à ocupação da parte meridional do Planalto 
de Maracaju-Campo Grande e geralmente escolhem para sítios ur
banos os interflúvios próximos aos grandes rios. Dentre os núcleos 
urbanos relacionados a essa época, destacam-se: Coronel Sapu
caia, Novo Mundo, Caarapó, Naviraí, Antônio João e Cabeceira do 
Apa. O contingente populacional dessas áreas dedica-se ao extrati
vismo e beneficiamento da madeira e à atividade pastoril. 

Apesar de constituírem uma ocupação territorial mais produtiva 
e de caráter definitivo, essas cidades têm crescido sem um planeja
mento adequado e as atividades econômicas que exercem são efe
tuadas sem orientação nem controle Isto torna a ocupação preda! 
tória, porquanto o desmatamento é efetuado indiscriminadamente, 
sem respeitar os mananciais aqüíferos Considerando-se que essas 
cidades se localizam na parte meridional do planalto, onde a disse
cação é mais intensa e as litologias são friáveis, os problemas ad
quirem uma gravidade maior, pois a erosão é amplamente estimula
da Este fato é bem observado em algumas dessas cidades, como 
em Naviraí, onde o Departamento Nacional de Obras de Saneamen
to (Brasil. DNOS, 1974) projetou serviços de contenção para uma 
voçoroca urbana, cujo orçamento atingiu CrS 22 250 000,00 (Ma
to Grosso, nasce um Estado, 1977). Outro fato que necessita ser 
considerado é a instalação de cidades com as mesmas característi
cas de ocupação, nas proximidades das escarpas do Planalto de 
Maracaju-Campo Grande. A remoção da cobertura vegetal desor
denada pode vir a provocar danos muito mais sérios, neste caso, 
devido à proximidade das escarpas do planalto. Correm esse risco 
cidades como Antônio João e Cabeceira do Apa. 

2 6 5 2 - Reativação de antigos centros urbanos 

Diante de novas fases econÔmicas que desenvolveram áreas do Pla
nalto de Maracaju-Campo Grande, antigas cidades, como Porto 
Murtinho e Bela Vista, entraram em processo de estagnação. 

A cidade de Porto Murtinho, embora sofrendo anualmente refle
xos das cheias do rio Paraguai, permanece como ponto de fixacão 
demográfica em área de fronteira Portanto, sua importância é i.ne
quívoca, em que pese o bom relacionamento diplomático com a Re
pública do Paraguai Além disso, ela constitui um dos pontos de pe
netração na região pantaneira, a partir de sua projeção meridional 
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Isto mostra a necessidade de se melhorar as condicões da cidade 
Há duas alternativas para isto. Canalizar o baixo cu.rso do rio Amo
guijá, que fica um pouco a montante de Porto Murtinho e contribui 
consideravelmente para sua inundação, e construir diques entre 
Porto Murtinho e estes rios; ou transferir a cidade para outro local 
Neste caso, poder-se-iam utilizar os relevos aplanados e inumados 
(Epi) da Depressão do Rio Paraguai, que ficam próximos e estão li
vres de inundacão 

Outra cidad~ secular que necessita de maior estímulo desenvol
vimentista é Bela Vista. Constituindo, também, cidade fronteiriça 
com a República do Paraguai, cujas atividades agropastoris pode
riam ser incentivadas, visto ocorrerem em área de solos de boa ferti
lidade 

2.6 6 - Aspectos turísticos 

A área mapeada apresenta recursos paisagísticos bastante interes
santes, de modo que seu aproveitamento para atividades de lazer 
deve ser devidamente apreciado 

Uma das áreas que deve ser considerada é a serra da Bodoque
na As litologias calcárias que a compõem oferecem formas cársti
cas: grutas calcárias, com estalactites e estalagmites Uma delas é 
a gruta do Lago Azul, com 126 m de profundidade, tendo ao fundo 
um lago originado do lençol freático, em tons azulados. Outra é a 
gruta de Nossa Senhora Aparecida, com cerca de 60 m de profundi
dade, ambas localizadas no Município de Bonito. Além disso, a serra 
apresenta cascatas como a do Ribeirão Formoso. Estes elementos 
da paisagem compõem cenário de beleza natural. 

Ocorrem também vales profundos (canyons). cortados por rios, 
como o Salobra. Outro aspecto pitoresco que pode ser aproveitado 
é a presença de sumidouros e ressurgências de drenagens, fato ca
racterístico de relevo cárstico (litologia calcária), onde o rio de canal 
definido subitamente desaparece terra a dentro (sumidouro), pas
sando a correr subterraneamente, reaparecendo quilômetros após 
(ressurgência). Contudo seria necessário um trabalho de maior de
talhe para localizar esses pontos Informações de moradores locais 
indicaram a existência do fato nos rios Perdido, Seputá, Formoso e 
no córrego Lau-de-Já. Além disso, os rios que drenam a área têm de 
um modo geral águas transparentes de cor verde-esmeralda, consti
tuindo espetáculo natural de rara beleza (Est 2 XII B). 

Afora a região da Bodoquena, uma outra pode oferecer atrativos 
para atividades de lazer É a região da grande reserva biológica dos 
Pantanais Mato-Grossenses Embora a área mapeada constitua 
apenas a terminação meridional dessa região, poder-se-iam selecio
nar sítios de preservação de fauna e flora para visitação, como no 
rio Paraguai, a montante de Porto Murtinho, e nos Pantanais do Na
bíleque, do Miranda e do Aquidauana. As cidades de Miranda e 
Aquidauana são consideradas como entradas para o pantanal e ofe
recem razoável infra-estrutura turística; uma delas consiste em ex
cursões fluviais organizadas à região pantaneira, oferecendo a opor
tunidade de se observar a diversidade da fauna e da flora regionais. 
Outra atração consiste no potencial pesqueiro dos rios Miranda e 
Aquidauana, cujas águas calmas são ideais para excursões de bar
co. 

Em caráter mais amplo, o levantamento de recursos naturais ora 
efetuado enseja, ao planejador, a oportunidade de aproveitá-las de 
modo mais racional. 

Alerta-se, contudo, para a necessidade de serem efetuadas pes
quisas constantes sobre o comportamento da dinâmica fluvial Es
tudos dessa natureza, já apresentados pelo Departamento Nacional 
de Obras e Saneamento (Brasil DNOS, 1974). têm sido de grande 
valor. Entretanto, é fundamental que os mesmos tenham caráter 
sistemático e que sejam efetuados por um tempo mínimo de trinta 
anos. Isto possibilitará reconhecer os tipos de variações que regu
lam a dinâmica das águas de superfície, de modo a permitir a busca 
de soluções mais definitivas para a integração total do geossistema 
pantaneiro ao processo dé desenvolvimento nacional, com um míni
mo de danos ao geossistema 
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A - A&pecto Qa dissecação soi.Jre & serre~ da Bodoquen~ O rAI~vo observado 11a foto corrcsponde à forma diss~cada do 
1ipor.l2, qucc3r3cterizaums dasfeiçOesda serri! Fofha SF 21-X-A. Seremhro/80 

B- Relevo ruinifoune Essa feição foi observ~da ern litolog;as Cé!lcârias d3 serra da BocioQuena Folha SF 21-X-A 
Sotcmbro/80 

ESTAMPA 21 
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ESTAMPA 211 

A - Escarpa estrutural da setta da BodOQuena Atentar para o perfil da escarpa. ao fundo~ ressaltando o topo tebular do 
relevo Em primeiro olano. vista parcial da dissecaç6o da 6roa Folha SF 21·X·A Setembro/80 

B - Vale em "V" na serra da BOdoquena A loto mostra o seccionamento do relevo por um afluen<e do rio Salobra, que 
es<abetece escarpas locais Folha SF 21· X·A So<embro/80 
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A - Relovo dissecado em formas convexos A foto registra o tipo do dissecaçllo que se observa, ao se descer • frente 
de cuesro da serra de Mar acaju Folha SF 21· X·B Abríf/80 

8 - Escarpas da serra de Acauidouana As escarpas assinalam potamaros escalonados. esculpidos em Aronlto Aquidauana 
Folha SF 21· X·A Abrll/80 

ESTAMPA 2111 
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ESTAMPA 2 IV 
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A - Pavimento de~rftico Feição de relevo situada em posição de meia vertente, localizada na Depressão do Aio Paraguai. 
Folh~ SF 21· X·C Setembro/80 

8 - Afloramento calcário com formação do lapiás As ranhuras que caracterizam essa microforma decorrem da atvaçêo 
da água sobre o calcário Folha SF 21-X·C Setembro/80 



A - Aspecto do Pantanal do Apa A foto registra área de acumulação inundável do tipo Aai1 Observar. ao fundo. as 
microformas que caracterizam o Solonetz na área Folha SF 21 ·X·A Setembro/80 ifoto Benedicto Fonzarl 

B - Aspecto do Pantanal do Mlranda-Aquidauana A foto registra área de acumulação inundâvel do tipo Aai2 Folho 
SF 21·X·A Setembro/80 

ESTAMPA 2 V 
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ESTAMPA 2 VI 

A- Esloliação esferoidal Tipo de des· 
gaste natural observado localmente 
em lítologlas basálticas do Planalto 
de Maracaju- Campo Grande Folha 

SF 21-X-0 Abril/80 

8 - Voçorocamento prôximo a Ponta Porâ Tipo de processo desencadeado em laterais do estrada onde a lito!Ogia é friável 
Folha SF 21·Z·A Setembro/80 

178/GEOMORFOLOGIA 



A - Voçorocamento próximo a Campo Grande A lavagem de areias para a construção civil expOe litologias triáveis do 
Arenito Bauru às atividades erosivas Folha SF 21 ·X-B Abril/80 

B - Córrego Areião Drenagem secundária secionando transversalmente arenitos da Formação Bauru Folha SF 21·Z·A 
Setembro/80 

ESTAMPA 2 VIl 
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ESTAMPA 2 VIII 
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A - Voçorocamento em cabeceira de drenagem O dasmatemonto Indiscriminado pOe em risco os manonciois oQOiferos. 
promovendo eroslo nAs cabeceiras de rios Folha SF 21·Z·A Setembro/80 

B - Voçorocamento em área da pastagem. A substituiçlo de vegetaçlo nativa por pasto em área da borda de planalto 
tem favorecido o desenvolvimento de voçoroces no local Folha SF 21 ·X·B AbriUBO 



ES1'AMPA 2 IX 

A - Relevo residual do tipo morro testemunho Relevo rasJitante do recuo das escarpas do Planalto de Mer~caju-Campo 
' Grande Folha SF 21 ·X·A ~brll/80 

B - Terraço do rio Apa Forma resultante do ancaiKamanto do !alto do rio. Folha SF 21·Z-A. Serernbro/80 
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ESTAMPA 2 X 

A - Encahcamento do tio Pi1lpucu O aprofundamento bastan·te pronunciado do tc1t0 fluvial augera soe,guimenlo tectOnleo 
mui to recente na área Folha SF 21 -Z·A Setembro/80 

8 - Alloremento do rochas calc6rias no Planalto da 8odoquena Esse tipo de litologlo 6 ulilludo para olnbrlcaçao de cimento 
e se presto â p<oduçAo de corretivos agrlcolas e de material biodegrad6vel Folha SF 2 1 · X·A Setembro/80 
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A - Desmatamento sobre o Planalto de Marscaju-Campo Grande A remoção indiscriminada da cobertura vegeta f na pane 
meridional do planalto expõe litologias friéveis em érea de dissecação mais intensa, favorecendo a orosilo Folha SF 21-Z-8 

Abril/80 

8 - Superffcie podiplanada com cultivo de café A presença desse relevo plano com solos férteis sobre a serra da 8odoquena 
favoreceu a introduçao do cultivo do café Folha SF 21 -X-A Setembro/80 

ESTAMPA 2 XI 
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ESTAMPA 2 XII 

'\ C)upertrcie pcdiplanada com atividade pastoril o~ relevos planos da seHa d«i BodOquena também se prestam à criação de 
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g~do Folha SF 2 1 ·X·A Setcmbro/80 

8 - Aspecto do rio Formoso A presença de éguas transParentes associadas a cotredeiras caracteriza os rios do Planalto 
da Bodoquena, favorecendo as atividades turísticas Folha SF 21-X-C Setembro/80 
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RESUMO 

O presente levantamento exploratório de solos teve como objetivo a 
identificação, delimitação e localização das diferentes classes de 
solos, que ocorrem na Folha SF 21 Campo Grande, como continui
dade do programa de Levantamento de Recursos Naturais do Proje
to RADAMBRASIL. 

O mapa final é apresentado na escala 1:1.000.000, tendo sido 
utilizados como material básico, para interpretação das diferentes 
fisionomias, mosaicos semicontrolados de imagem de radar, na es
cala 1 :250.000 

As classes de solos verificadas na área perfazem um total de 27, 
normalmente associadas, constituindo as unidades de mapeamen
to, sendo identificados como os solos de maior ocorrência o Latos
solo Roxo álico e distrófico, o Latossolo Vermelho-Escuro álico e o 
Solonetz Solodizado 

Fazendo-se uma análise das características físicas, químicas e 
morfológicas e forma de relevo, conclui-se haver dominância de so
los apresentando condições favoráveis à utilização agrícola 
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ABSTRACT 

The exploratory soil survey had the objective of identifying, delimi
ting and localizing the various soil classes which occur in the SF 21 
Campo Grande Sheet, as a continuation ot the Natural Resources 
Survey program of Projeto RADAMBRASIL 

Semi-controlled mosaics of radar imagery at a scale of 
1:250,000 were the basic material used in interpretation of the va
rious aspects of soil distribution, and the final map is presented ata 
scaie of 1:1,000,000 
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A total of 27 soil classes was confirmed in the area, and these 
were normally associated to form the mapping units The most wi
despread soils were identified as being allic and dystrophic Purple 
Latosol, allic Dark-Red Latosol and Solodized Solonetz 

Following an analysis of the physical, chemical and morphologi
cal characteristics and the relief forms, it was concluded that soils 
showing favourable conditions for agricultura! use are dominant in 
the area 



3.1 - INTRODUÇÃO 

Este trabalho teve como objetivo o levantamento dos solos que 
ocorrem na área correspondente à Folha SF .21 Campo Grande, a nl
vel exploratório, sua distribuiçllo geográfica e caracterizaçllo de 
suas propriedades flsicas, qulmicas e morfoiOgicas, permitindo o 
conhecimento destas propriedades, a avaliaçllo de seus fatores fa
voráveis ou l imitantes à utilizaçllo racional, servindo de base a pia· 
nejamentos agropecuários regionais. 

Silo éomentadas, entre outras, visando ao julgamento da poten
cialidade dos solos, a disponibilidade dos nutrientes minerais, as 
presenças do alumlnio e do sOdio, agindo como elementos tóxicos 
quando em quantidades elevadas, a. declividade do terreno e a pre· 
sença de materiais grosseiros influenciando na mecanização e as 
profundidades do lençol f reático e do solo interferindo na escolha da 
cultura a ser explorada e no processo de manejo. 

Embora aqui seja apresentada uma gama enorme de informa· 
çOes a respeito das caracterlsticas de cada solo identificado na 
área em virtude da escala final de publicaçllo, necessário se faz um 
estudo dos solos a nlvel mais detalhado, quando da implantação de 
projetos especificas. visando à incrementaçllo de novas fronteiras 
agrlcolas. 

3 .2 - CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ÁREA 

Localiza-se no Centro-Oeste brasileiro e abrange o extremo sul do 
Estado de Mato Grosso do Sul e pequena porção do noroeste para· 
naense, possuindo como limites ao norte e leste, respectivamente. 
o paralelo 20°S e meridiano 54°WGr., ao sul o paralelo 24°S, 
limitando-se ainda ao sul e oeste com o Paraguai, num total de 
131 .980km2. 

Caracteriza-se por sua atividade econOmica eminentemente 
agropecuária, com respaldo nos extrativismos vegetal e mineral 
Jcalcério), sendo portanto de grande interesse o estudo dos solos 
que nela ocorrem e suas potencialidades e limítaçOes. 

A população e os sistemas de transportes concentram-se do 
centro a leste, onde inúmeros núcleos urbanos estão instalados. 
destacando a cidade de Campo Grande como a mais importante. 

Na porçAo oeste da área é baixa a densidade demográfica, onde 
apenas a c idade de Porto Murtinho se destaca, estando localizada 
na margem esquerda do rio Paraguai. 

No tocante ao sistema fluvial, esta área é servida por inúmeros 
cursos de água de médio e grande portes. destacando-se o rio Para
guai e seus afluentes Miranda, Aquidauana e Apa e pequena exten· 
são do rio Parané: no extremo sudoeste, tendo como principais 
afluentes os rios Brilhante, Dourado. Amambal e lguatemi, que no 
conjunto compOem parte da bacia do Prata. . . 

De maneira sucinta, a seguir silo comentadas as fe1çOes geológl· 
cas. geomorfológlcas e de vegetação, encontradas com detalhes 
nos capitules 1. 2 e 4, respectivamente, deste relatório. 

O Planalto de Maracaju- Campo Grande, posicionado a leste da 
área mapeada, apresenta grande uniformidade de feição topogréfi· 
ca, com relevo plano a ondulado. dominando o plano e suave ondu
lado, e para efeito de caracterização está dividido em 4 subunida
des distintas. 

A primeira corresponde à parte central do planalto, com prolon
gamento em direção norte, e esté representada por Latossolo Roxo 
álico. distrOfico IFig . 3 . 11 e eutrOfico, originado da decomposição 
do basalto da Formação Serra Geral. 

A segunda subunidade possui como litologia o arenito da Form~
ção Bauru, posicionado a leste, sul e sudoeste do derrame baséltl
co sendo o responsével pelo domlnio do Latossolo Vermelho
Es~uro álico IFig. 3 .2). Entretanto, na porção nordeste as Areias 
Quartzosas élicas apresentam caráter de dominência e no extremo 
sul, além destes solos. tem-se a ocorrência do Podzólico Vermelho· 
Amarelo Eutrófico IFig. 3 .31 . · 

A subunidade seguinte está posicionada na parte noroeste do 
planalto, com ocorrência de Latossolo Vermelho-Escuro álico, 
Areias Quartzosas álicas IFig 3 .41 e Podzólico Vermelho-Amarelo 
álico e distrOfico, originados das litologias das FormaçOes Aqui
dauana e Botucatu, representadas dominantemente por arenitos. 

Finalizando. tem-se o domfnio dos Solos Litólicos eutróficos nas 
escarpas da serra de Maracaju IFig. 3 . 51. originados do basalto, e os 
Solos Litólicos álicos e distrOficos na serra de Aquidauana. prove· 

nientes das litologias das FormaçOes Aquidauana e Furnas e do Gru· 
poC~~- . 

A segunda região engloba o Planalto da Bodoquena, sua conti
nuação sul e prolongamento noroeste, como partes da Depressão 
do Rio Paraguai, em virtude de apresentar o mesmo material originá
rio e classes de solos. Em áreas aplanadas domina a Terra Roxa Es· 
truturada Similar eutrOf1ca latossólica IFig. 3 .6) e em áreas restri
tas, o Brunizém Avermelhado. oriundos das litologias da Formação 
Cerradinho e raramente da Formação Bocaina. Em superflcies bas· 
tanta dissecadas. tem-se a presença de Rendzinas IFig. 3.6 ), for
madas a partir da decomposição de rochas da Formação Boca i na e 
em menor escala da Formação Cerradinho. Na borda ocidental (Fig. 
3 .6) e nos relevos residuais IFig . 3 .7) deste planalto ocorrem osSo
los Litólicos eutróficos. tendo como materiais originérios litologias 
das FormaçOes Bocaina e Urucum, do Complexo Rio Apa, da Sulte 
Intrusiva Alumiador. do Grupo Amoguijá e das Alcalinas Fecho dos 
Morros. 

A quase totalidade da Depressão do Rio Paraguai representa a 
terceira unidade a ser caracterizada e constitui-se na unidade de 
maior diversificaçllo. 

Com posicionamento nordeste-sudoeste, acompanhando a bor
da da serra de Maracaju. dominam L~tossolo Roxo eutrófico textura 

Flg. 3.1 - Pedr6u de imagem de Latossolo Ro•o • neo • distrOtoeo no Planalto de 
Ma•ecaju - Campo Grande. Folha SF. 21 .z.e. 

Fig. 3. 2 - Pedrlo de i- gem de Letossolo Vermelho-Escuro llieo no Plonelto de 
Mereeaiu- Cempo Gronde. FOlha SF.21 ·Z·B. 
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Fig. 3.3 - Padr'Oes de imagem de PodzOiico Vermelho-Amarelo EutrOfico e latossolo 
Vermelho-Escuro állco no Planalto de Maracaju - Campo Grande. Folha SF.21 -Z-D. 

t=ig. 3 .4 - PadrOes de imagem de latossolo Vermelho-Escuro áhco, Are1as Ouartzosas á li· 
case Glei Pouco Húmico distrOfico no Planalto de Maracaju-Campo Grande. Folha SF. 21 · 

X-8. 

argilosa e Terra Roxa Estruturada eutrOfica textura argilosa, origina
dos do basalto da Formação Serra Geral, Latossolo Vermelho
Escuro álico tex.turas média e argilosa !Fig. 3.8) como produto da 
decomposição das litologias das Formações 8otucatu e Aquidaua
na, principalmente da primeira, e PodzOiico Vermelho-Amarelo álico 
textura arenosatmédia IFigs. 3.8 e 3.9) e distrOfico textura 
arenosa/média !Fig. 3.9). originados da Formação Aquidauana. Em 
pequenas áreas prOximo a Bela Vista, aparece o PodzOiico 
Vermelho-Amarelo EutrOfico, originado das litologias das Forma
ções Aquidauana e Cerradinho, e Areias Quartzosas álicas, prove
nientes dos arenitos das Formações Aquidauana e Botucatu. 

A nordeste da serra da Bodoquena, em litologia do Grupo Cuia
bá, dominam Regossolo élico (Fig. 3.9) e PodzOiico Vermelho
Amarelo EutrOfico e a oeste desta serra tem-se predominância de 
Regossolo eutrOfico (!=igs. 3.6 e 3. 7) .- seguido do álico e do PodzOii
co Vermelho-Amarelo distrOfico em litologias do Complexo Rio Apa 
e Sulte Intrusiva Alumiador. 

A última região a se considerar abrange parte da Depressão do 
Rio Paraguai, as Planlcies e Pantanais Mato-Grossenses, a Planlcie 
do Rio Paraná e as formas de acumulação bem como as áreas depri
midas e os vales · dos cursos de água das unidades anteriormente 
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Fig, 3.5- Padrões de imagem de solos do Planalto de Maracaju-Campo Grande, com 
Sotos Lltólicos eutrOficos na escarpa da serra de Maracaju. Folha SF.21-X-8. 

descritas. Esta feição é caracterizada por solos dominantemente hi
dromOrficos. resultantes da deposição de sedimentos ou materiais 
coluvionares, e caracteriza-se por apresentar Planossolo, Laterita 
HidromOrfica e Vertissolo, soiOdicos ou não, Solonetz Solodizado, 
Glei Pouco Húmico. Glei Húmico vértice, Areias Ouartzosas Hidro
mOrficas, Solos Orgânicos e Solos Aluviais, sendo os sedimentos 
representativos das unidades geológicas Holoceno Aluvionar, For
mação Pantanal, DepOsites Detríticos e Formação Xaraiés, todos do 
Quaternário IFig. 3.1 0). 

No tocante ao clima, segundo Kõppen, a área pertence aos tipos 
AW (Clima Tropical úmido com estação chuvosa no verão e seca no 
inverno) e Cfa (Clima Mesotérmico úmido sem estiagem, em que a 
temperatura do mês mais quente é superior a 2 2 • C. apresentando 
no mês mais seco uma precipitação superior a 30 mm de chuva) 
(Fig. 3.1 1 ). . 

A classificação dos climas biológicos proposta por Bagnouls & 
Gaussen (1 963) enquadra a Folha SF.2 1 Campo Grande nas re
giões climáticas Xeroquimênica e Termaxérica. A primeira 
apresenta-se com temperatura média no mês mais frio superior a' 
1 5 •c e compreende as sub-regiões Termoxeroquimênica média (5 
meses secos), Termoxeroquimênica atenuada (3 a 4 meses secos) 
e Subtermaxérica ( 1 a 2 meses secos). Com temperatura média 
compreendida entre 1 5 • e 20"C no mês mais frio e ausência de pe
rfodo seco, a segunda região está representada pela sub-região de 
clima Hipotermaxérico (vide 4 - Vegetação). 

3 .3- METODOLOGIA DO LEVANTAMENTO 

Neste capitulo são abordadas todas as etapas necessárias à realiza· 
ção do presente mapeamento, estando em concordância com a me
todologia empregada nos trabalhos anteriores realizados pelo Proje· 
to RADAMBRASIL. 

3.3. 1 - Trabalhos de escritório 

Dos trabalhos existentes na área mapeada. o levantamento de Re
conhecimento dos Solos do Sul do Estado de Mato Grosso (Brasil. 
M inistério da Agricultura. DPP, 1 971 ) constituiu-se de suma impor
tância, sendo empregado, em grande escala. quer durante a fase de 
interpretação do material básico utilizado quer para aproveitamento 
da maioria dos perfis coletados ou mesmo na elaboração da legenda 
final do mapa ou servindo de guia na descrição das classes de solos. 

Com auxilio desta fonte bibliográfica. realizou-se uma interpreta
ção preliminar, em mosaicos semicontrolados de imagens de radar, 
na escala 1:250.000. em que as unidades foram delimitadas em 
função das caracterlsticas de relevo, sistema de drenagem, vegeta· 
ção e tonalidade, textura e estrutura das imagens, tentando-se 
adaptar à imagem de radar o delineamento existente. 



Frg. 3 .6 - PadrOeo de rmagem das unrdades de mapeamento do Planalto da Bodoauena e da Oeprento do Rio Paragua•. Folha SF. 21 X·A. 

Frg. 3. 7 - Padrões de Imagem de solos da Oepressâo do RIO Paraguai. das Ptamcoes e Pentlínais Mato-Grossenses e dos relevo• reSiduais do Planalto da Bodoauana. Folha SF 21 •V O 

Fig. 3.8 - Padrões da lmogem de solos da Oeprosdo do Aio Par.agual. Folha SF.21 -X·C. 

Com as informaçOes obtidas durante a real!zação dos trabalhos 
de campo, procedeu-se a uma reinterpretação do material básico, 
posterior redução para escala 1:1 .000.000 e desenho em uma ba
se planlmétrica blve-line com elaboração da legenda de identifica
ção dos solos. 

As áreas nilo trabalhadas em virtude do diflcil acesso foram ma
peadas através da extrapolaçilo com áreas de padrOes interpretati
vos semelhantes. tendo como auxiliar os mapas geológico e geo
morfol6gico. 

Os solos foram classificados com auxilio dos resultados anallti
cos das amostragens efetuadas e descriçOes morfológicas de cam· 
po, sendo as unidades de mapeamento constituldas de uma a trés 
classes de solos. ordenadas em função do percemual de ocorrência. 
figurando como inclusão, somente na legenda do relatório, as clas
ses de solos que ocupam uma superflcie inexpressiva, em função 
da escala final de publicação. 

3 .3 .2 - Trabalhos de campo 

Teve como objetivo a identificação dos solos e de suas caracterlsti· 
cas morfológicas, percentual de ocorrência. declividade em que se 
situam. tipos de utillzaçOes. bem como correçOes dos límites oas 
unidades de mapeamento traçados na fase de interpretaçllo prelimi
nar. Para isto foram percorridas as estradas principais e vicinais. 
sendo usado nas Planlcles e Pantanais Mato-Grossenses avi~o para 

PEDOLOGIA/1 9 1 



Fig. 3.9 - Padrlles de Imagem de solos da Oepresdo do Rio Paraguao. Folha SF.21 ·X·A 

Flg. 3. 1 O - PadrOes de Imagem de solos das Planlcles • P~ntanals Mato-Grossenses. Folha SF. 21 ·V·B. 

observação e coleta de amostras nas fazendas distribuídas nesta 
área. 

A coleta das amostras foi efetuada. na maioria. em trincheiras e 
cortes de estradas e as observações realizadas com utilização dos 
trados tipos orchard e "holandês". sendo algumas amostragens 
efetuadas também com estes materiais. 

Devido à confiabilidade do levantamento existente, cobrindo 
grande parte da área, diminuiu-se bastante a intensidade de obser
vações de campo com objetivo de classificação de solos. dando 
maior ênfase em checar os limites das unidades de mapeamento. 
traçadas com auxilio da imagem de radar, onde mais uma vez se 
confirmou a eficiência deste material, em levantamento de solos. 

As observações e os perfis a mostrados foram descritos segundo 
as normas e definições constantes na "Soil Taxonomy" de 19 7 5 e 
do SNlCS - EMBRAPA. 

Constam neste trabalho os resultados analftlcos de 643 amos
tras referentes a 1 55 perfis de solos e 71 resultados para avaliação 
da fertilidade correspondentes a 66 pontos amestrados. Destes, 
117 perfis pertencem ao levantamento de Reconhecimento dos 
Solos do Sul do Estado de Mato Grosso. 

3 .3 .3 - Análises de laboratório 

As amostras coletadas foram analisadas conforme metodologia em
pregada nos laboratórios da SUDESU.l. (Superintendência do Desen-
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volvimento da Região Sul) e do SNlCS (Serviço Nacional de levan
tamento e Conservação de Solos - EMBRAPAI e para avaliaçilo da 
fertilidade dos solos no laboratório da Secretaria de Agricultura do 
Estado de Goiás. 

Nos resultados anallticos, x significa que o resultado numérico 
obtido é menor que a unidade utilizada para expressar o resultado e 
o hffen (-I e os espaços em branco significam que não se dispõe de 
resultados. 

3.3.3.1 - Análises físicas 

Densidade aparente (dap) - Obtida pela secagem a 105 °C e pesa· 
gem de 2 amostras de 50 cm3 de solo natural, coletadas no campo 
com anéis Kopeck. 

Densidade real (dr) - Obtida medindo-se o volume ocupado por 
1 O g de terra fina seca ao ar a 1 05 ° C, usando-se álcool etfllco ab· 
soluto e balão aferido de 50 ml. 

Porosidade - Obtida pela fOrmula: 1 OO(dr-dapl /dr. 

Análise granulométrica - Determinada por sedimentaçllo em ci
lindro de Koettgen. sendo usado NaOH (em casos especiais o Cal
gon) como agente de dispersAo (SNlCSI e segundo o método inter
nacional da pipeta, modificado (Venori, 19691. usando-se o Calgon 
como dispersor (SUDESUl). 
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Fonte: ATLAS CLIMATOLOGICO DO BRASIL 

Fig 3 11 - Tipos de clima segundo Kbppen 

Argila dispersa em água (argila natural) - O método é semelhan
te ao da obtenção da argila total, porém a dispersão é feita usando
se como agente dispersar a água destilada. 

Grau de floculação - Obtido pela fórmula: 100 (argila total -
argila natural)/argila total 

Equivalente de umidade - Determinado pelo método da centrí
fuga, de acordo com o processo de Briggs e Maclane (Vettori, 
1969). 

3 3 3 2 - Análises químicas 

Carbono orgânico - Determinado segundo os métodos Tiurim (Vet
tori, 1 969) - SNLCS e Walklei & Black ( 1934 apud Black et alií, 
1965) - SUDESUL 

Nitrogênio total - Obtido pelo método modificado de Kjedahl 
(Vettori, 1 969) 

pH em água e KCI N - Determinado potenciometricamente nu
ma suspensão solo-líquido nas proporções 1:2,5 (SNLCS) e 1:1 
(SUDESUL) 

P assimilável - Determinado segundo o método da Universida
de Estadual da Carolina do Norte (Vettori, 1969). 

Ataque pelo H2S04 (d = 1 4 7) - Determinado segundo Vetto
ri, 1969 

Relação Ki/Kr- Calculada sob forma molecular, segundo as ex
pressões Ki = 1,7 Si02 %/AI20 3% Kr = 1,7 Si02 %/AI20 3% + 
0,6375 Fe20 3% 

Relação AI 20 3/Fe 20 3 - Calculada sob forma molecular, segun
do a expressão: 1,57 AI 20 3%/Fe203% 

Ca + + e Mg + + permutáveis - Extraídos com NH4 0Ac a pH 
7 ,O (Biack et alii, 196 5) - SUDESUL e com KCI a pH 8,0 (Vettori, 
1969) - SUDESUL e SNLCS. 

K + e Na+ permutáveis - Extraídos com HCI a pH 8,0 (Vettori, 
1969) - SNLCS e SUDESUL e com NH40Ac a pH 7 ,O (Biack et alií, 
1965) - SUOESUL, e determinados por fotometria de chama 

Valor S (bases permutáveis) - Obtido pela soma de Ca + + + 
Mg + +, K + e Na+, extraídas com KCI (SNLCS); com NH4 0Ac a 
pH 7 ,O (S 1 - SUDESUL) e com KCI e HCI a pH 8,0 (S2 - SUDE
SUL) 

H+ + AI+ + + permutáveis - Extraídos com acetato de cálcio 
a pH 7 ,O (Vettori, 1969) - SNLCS e a pH 8,0 com BaCI2 e a pH 
7,0 pela diferença entre os valores Te S1 (Biack etalii, 1965)
SUDESUL 

AI+ + + permutável - Extrai do com KCI (Vettori, 1 969) 
SNLCS e (Biack et alii, 1965) - SUDESUL 

H+ permutável - Calculado subtraindo-se do valor H+ + 
AI+ + + o valor de AI+ + + 

Valor T (capacidade de troca de cátions) - Obtido pela soma de 
S H + e .".I+ + + . 

Valor V (saturação de bases) - c.;!çulada pela fórmula 1 00 S/T 
Equivalente de CaC03 - Determinado pelo processo gasométri

co 
Carbonato.; - Determinados volumetricamente com auxílio do 

calcímetro de Collins (Dewis & Freitas, 1970). 
Percentagem de água da pasta saturada - Determinada pelo 

método capilar de Lougenecker e Lyerly 
Condutividade do extrato de saturação - Calculada por regra de 

três a partir da condutividade do extrato aquoso 1 : 1 e da percenta
gem de água da !)arte saturada 

Saturação com Na+ - Calculada pela fórmula 1 00 Na+ /T 
C a+ + +, Mg + +, K + e Na+ dos sais solúveis - Determina

dos no extrato aquoso 1:5, segundo os métodos descritos para as 
determinações das bases permutáveis 

3 3 3 3 - Análise mineralógica 

Objetivou determinação qualitativa e semiquantitativa dos compo
nentes mineralógicos das frações calhaus, cascalho, areia grossa e 
areia fina, por métodos óticos (Fry, 1933 apud Brasil Ministério da 
Agricultura DPP, 1971 e Winchell & Winchell, 1959) ou microtes
tes químicos (Feigl, 1954 apud Brasil Ministério da Agricultura 
DPP, 1971) 

3 3.3 4 - Análises para avaliação da fertilidade dos solos 

Determinam os valores de fósforo e potássio pelo método da Uni
versidade da Carolina do Norte; cálcio + magnésio e alumínio pelo 
método adaptado por Vettori ( 1969) e pH em água, na proporção 
1 :2,5 potenciometricamente 

3 4- SOLOS 

Este capítulo é composto pelas descrições das classes de solos 
identificadas na área em estudo, bem como pelos critérios utiliza
dos para caracterização dos mesmos, segundo as normas adotadas 
pelo Serviço Nacional de Levantamento e Conservação dos Solos 
(SNLCS - EMBRAPA) e pelas constantes na "Soil Taxonomy" de 
1975 

Tentativamente, pela "Soil Taxonomy" de 1975, os solos fo
ram classificados segundo o sistema americano, entretanto neces
sário se fez correlacionar a capacidade de troca de cátions (CTC) 
obtida pelo método de Vettori ( 1969) com a que seria obtida atra
vés da metodologia de análises da "7 1h Aproximation" (EUA De
partment of Agriculture Soil Conservatior1 Service, 1960), sendo 
estas correspondências indicadas por Bennema ( 1966) quando 
comparou os dois métodos 

3 4.1 - Critérios adotados para separação das classes de solos 

Álico - Utilizado para caracterizar solos que apresentam saturação 
com alumínio superior a 50% 

Distrófico - Utilizado para caracterizar solos de fertilidade bai
xa, com saturação de bases (V%) e de alumínio inferiores a 50%. 

Eutrófico - Utilizado para caracterizar solos de fertilidade média 
e alta, com saturação de bases (V%) superior a 50% 

Argila de atividade alta (Ta) - Utilizado para caracterizar solos 
que apresentam capacidade de troca de cátions (valor T) da fração 
argila superior a 24 mE/1 00 g de argila, após deduzida a contribui
ção da matéria orgânica (correção para carbono). 

Argila de atividade baixa (Tb) - Utilizado para caracterizar solos 
que apresentam capacidade de troca de cátions (valor TL após cor
reção para carbono, inferior a 24 mE/1 00 g de argila 

Latossólico - Utilizado para indicar que o solo apresenta carac
terísticas intermediárias para a classe Latossolo 

Vértico - Utilizado para indicar que o solo apresenta caracterís
ticas intermediárias para a classe Vertissolo 

Abrúptico - Utilizado para caracterizar solos que apresentam 
mudança textura! abrúptica entre os horizontes A e Bt 
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Pllntico - Utilizado para caracterizar solos que apresentam plin
tita apenas em alguma parte subsuperficial do perfil. 

Pouco profundo - Utilizado para caracterizar solos cuja espes
sura do solum ou A + C ou A varia de 50 a 1 00 em. 

Profundo - Utilizado para caracterizar solos cuja espessura do 
solum ou A + C ou A varia de 1 00 a 200 em. 

Muito profundo - Utilizado para caracterizar solos com espes
sura do solum ou A + C ou A superior a 200 em. 

Solódico - Utilizado para caracterizar solos com saturação com 
sódio ( 1 00 Na+ /T) entre 6 e 1 5% no horizonte B e/ou C. 

Cálcico - Utilizado para caracterizar solos que apresentam um 
horizonte de acumulação de carbonato de cálcio 

Salino - Utilizado para caracterizar solos com presença de sais 
mais solúveis em água fria que o sulfato de cálcio e expressa por 
condutividade elétrica do extrato de saturação igual ou maior que 4 
mmhos/cm a 25°C. 

Carbonático - Utilizado para caracterizar solos com mais de 
15% de CaC03 equivalent~, desde que não sejam cálcicos. 

Superflcies ae fricção (slikensides) - São superflcies alisadas e 
lustrosas apresentando estriamento causado pelo deslizamento e 
atrito da massa do solo. 

Fragipan - Utilizado para caracterizar solos que apresentam um 
horizonte subsuperficial aparentemente cimentado, quando seco, 
e, quando úmido, uma quebracidade fraca a moderada e seus ele
mentos estruturais ou fragmentos de solos apresentam tendência a 
romper-se quando sob pressão. 

Tipos de horizonte A - Estão correlacionados com as defini
ções da "Soil Taxonomy" de 1975, sendo os seguintes horizontes 
identificados: chernozêmico (correspondente ao epipedon mólico), 
proeminente (correspondente ao epipedon úmbrico) e moderado 
(correspondente ao epipedon ócrico). 

Grupamento de classes texturais - Foi considerado de acordo 
com a composição granulométrica da fração terra fina seca ao ar 
(tfsa): textura muito argilosa (teor de argila superior a 60%); textu
ra argilosa (teor de argila entre 35 e 60%, compreendendo as clas
ses texturais argila, argila arenosa, argila siltosa, franco-argiloso e 
franco-argilo-siltoso); textura média (teor de argila inferior a 35% e 
de areia superior a 15%, excluldas as classes texturais areia e areia 
franca) e textura arenosa (compreende as classes texturais 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 textu
rais foram assim classificadas: textura muito cascalhenta (percen
tagem de cascalho superior a 50%); textura cascalhenta (percenta
gem de cascalho entre 15 e 50%); textura com cascalho (percenta
gem de cascalho entre 8 e 15%). 

Textura indiscriminada - Quando não foi posslvel determinar 
qual das classes texturais é a dominante, em local de ocorrência de 
mais de uma classe textura! 

Relação textura I - É a relação textura! entre as médias das per
centagens de argila dos horizontes B (excluldo o B3) e do A. 

3 4.2 - Descrição das classes de solos 

As élasses de solos que compõem as várias unidades de mapea
mento, com caráter de dominância ou subdominância, estão descri
tas a seguir através de suas principais caracterlsticas morfológicas, 
flsicas e qulmicas, acompanhadas de considerações a respeito dos 
aspectos de vegetação, relevo, material originário, áreas e percen
tuais de ocorrência das dominantes, localização, utilização atual e 
potenciaHdade agrlcola em função de seus caracteres favoráveis e 
limitantes à exploração racional. 

Aos comentários das classes de solos seguem-se as descrições 
geral e morfológica bem como os resultados flsicos, qulmicos e aná
lise mineralógica dos perfis mais representativos, compondo a Ta
bela 3.1 os resultados dos demais perfis coletados e a Tabela 3.11 as 
amostras para avaliação da fertilidade dos solos. 

3.4.2.1 - Latossolo Vermelho-Escuro álico e distrófico 

Compreende solos minerais, não hidromórficos, identificados pela 
presença de horizonte B latossólico, com teores de Fe2 0 3 entre 9 e 
18% para textura argilosa e relação AI20 3/Fe20 3 inferior a 3,14 pa
ra textura média. 
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São solos muito profundos, acentuadamente ou fortemente dre
nados, muito porosos e permeáveis, com avançado estágio de in
temperização e processo intensivo de lixiviação, estando pratica
mente ausentes minerais pouco resistentes ao intemperismo, resul
tando na predominância de minerais de argila do tipo 1:1 e sesquió
xidos na composição da fração coloidal: capacidade de troca de cá
tions muito baixa, inferior a 13 mEq/1 00 g de argila após correção 
para carbono e baixa reserva de elementos nutritivos para as plan
tas. 

Têm seqüência de horizontes A, B e C, com pouca diferenciação 
entre os suborizontes, com transições difusas, ocasionalmente gra
duais. Possuem coloração nos matizes 2.5YR e 10R, ocorrendo 
menos freqüentemente 5YR O incremento de argila do horizonte A 
para o B é pouco expressivo, dando uma relação textura! baixa. 

Apresentam excelentes propriedades flsicas e topografia favorá
vel à mecanização por se posicionarem em relevo plano e suave on
dulado, entretanto por possulrem fertilidade natural baixa (distrófi
cos) e elevado teor de alumlnio trocável (álicos) requerem, respecti
vamente, adubação e calagem para suprir a deficiência mineral e 
para anular o efeito nocivo causado pela presença do alumlnio. Pe
cuária de corte e orizicultura são as atividades econômicas mais ex
pressivas nestes solos e, secundariamente, destacam-se as cultu
ras de café, mamona e algodão 

Localizam-se ao sul (Figs. 3 3 e 3.13) e a leste (Figs. 3.2 e 3 5) 
e próximo a Ponta Porã e ltahum, no Planalto de Maracaju-Campo 
Grande, provenientes da decomposição de arenito da Formação 
Bauru, ao centro (Figs. 3.4 e 3.8), resultantes das litologias das For
mações Bauru, Botucatu e Aquidauana e, em pequena extensão, 
em material retrabalhado sobre rochas do Grupo Cuiabá, do Com
plexo Rio Apa e Sulte Intrusiva Alumiador, na Depressão do Rio Pa
raguai 

Na classificação americana de solos foram enquadrados tentati
vamente nos grandes grupos dos Haplustox e Haplortox. 

PERFIL N ' 18 

Descrição geral: 

Origem - (Brasil Ministério da Agricultura DPP, 1971) perfil n o 113 

Data - 20/1/70 

Classificação - Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado textura muito argilosa rele
vo plano Haplustox 

Unidade de mapeamento - TSLe 1 

Localização, municfpio, estado e coordenadas - Estrada Bodoquena-Morraria, MS-339, 
a 12 km de 8odoquene. 8odoquena {MS) 20'38'5 e 56'43'WGr Folha SF 21-X-A 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Meia encosta de elevação com 1% 
de declive e sob cobertura de Savana 

Altitude - 390 m 

Litologia - Sedimentos da Formação Cerradinho 

Formação geológica - Formação Cerradinho Grupo Corumbá 

Perfodo - Pré-Cambriano Superior 

Material originário - Sedimentos de natureza argilosa 

Relevo Local - Plano 

Relevo regional - Suave ondulado 

Erosão - Ligeira. 

Drenagem - Acentuadamente drenado 

Vegetação primária - Savana 

Uso atual - Pastagem natural 

Descrição morfológica: 

A1 

A3 

81 

821 

822 

0-20 em, vermelho-escuro-acinzentado {2 5YR 3/2, umido e úmido amas
sado), bruno-avermelhado-escuro {5YR 3/3, seco) e bruno-avermelhado 
(5YR 4/4, seco triturado); argila; moderada pequena a média granular; mui
to duro, firme, plástico e pegajoso; transição plana e clara 

20-35 em, vermelho-escuro (2 5YR 3/6, umido e úmido amassado), 
bruno-avermelhado-escuro (2 5YA 3/4, seco) e bruno-avermelhado
escuro (3 5YA 3/4, seco triturado); muito argiloso; fraca pequena a média 
granular; duro, firme, plástico e pegajoso; transição plana e gradual 

35-60 em, vermelho-escuro (2 5YR 3/6); muito argiloso; fraca pequena a 
média granular e blocos angulares e subangulares; ligeiramente duro, friá
vel, plástico e pegajoso; transição plana e difusa 

60-100 em, vermelho-escuro {2 5YR 3/6); muito argiloso; fraca pequena 
a média blocos subangulares; cerosidade pouca e fraca; duro, friável, plás
tico e pegajoso; transição plana e difusa 

100-140 em vermelho-escuro {2 5YR 3/6); muito argiloso; fraca muito 
pequena a pà~uena granular com aspecto de maciça porosa pouco coesa in 
siru; duro, friável, plástico e pegajoso; transição plana e gradual 



823 140·240 em, vermelho-escuro (2 5YR 3/6); muito argiloso; fraca muito 
pequena a pequena granular com aspecto de maciça porosa pouco coesa in 
situ; ligeiramente duro, friável plástico e pegajoso 

83 240-280 em+, vermelho-escuro (2.5YR 3/6); muito argiloso; ligeiramen
te plástico e pegajoso 

Raizes: muitas no A 1, comuns no A3 e poucas no 81 e 821, com 0,5 mm a 2,0 em da 
diâmetro, predominando as de menor diametro 

Obs: trincheira com 175 em e uso do trado de caneco a partir desta profundidade 

Análises fisicas e qufmicas lab : SNLCS (6 033-6.039) 

Horizonte 
Fraç!les da Comp granulométrica 

amostra total % (tfsa)% Argila 
dis· Grau 

Terra Areia 
Areia 

Silta persa da 
Prol 

Calhau Case fina Argila em floc 
Slmb >20 20-2 

fina grossa 0,20- 0,05· 
<0,002 em <2 2-0,20 0,002 égua % 

mm mm 0,05 mm % mm mm mm mm 

A1 0-20 o 100 14 11 20 55 28 50 
A3 -35 o X 100 12 10 15 63 42 33 
81 ·60 o 1 99 11 9 14 66 22 67 
821 ·100 o X 100 11 10 13 66 X 100 
822 -140 o 100 10 8 12 70 5 93 
823 ·240 o .99 10 9 14 67 5 93 
83 -28o+ o 99 9 9 16 66 5 92 

% Densidade Poro-. Ataque por H2S04 (d = 1,4 71 e 
Silte g/cm3 sida~ 

c N MO c Na2C03i5%) % 
de% 

% % % Si021AI201Fe~~Ti021P2051 MnO 
% Ap~-~~ Real (V o- N 

Arg rene lume) 

0,36 1,95 0,17 3,36 11 19,9 18,6 7,1 0,61 0,08 
0,25 1.26 O, 11 2,1 7 11 22,9 21,8 8,0 0,67 0,06 
0,21 0,80 0,07 1 ,38 11 25,0 23,4 8,3 0,68 0,05 
0,20 0,64 0,06 1,10 11 24,8 23,2 8.4 0,67 0,05 
o, 17 0,45 0,06 O, 78 8 26,2 24,8 8,7 0,67 0,05 
0,21 0,36 0,05 0,62 7 26,6 26,4 8,6 0,69 0,05 
0,24 o, 19 0,03 0,33 6 28,1 24,8 8,8 0,73 0,04 

AI203 Fe203 
Equiv (pH 1:2,51 Complexo sortivo mE/1 OOg 

de 

Água' KC11N C a++ I Mg + + I K + I Na+ 
Ki Kr --- livre 

CaC03 Fe203 % 
% 

1,74 1,40 4,11 5,6 4,5 6,6 2,2 0,20 0,08 
1,79 1.45 4,27 5,6 4,0 3,9 0,3 0,08 0,07 
1,82 1,48 4,42 5,6 4,0 2,3 0,2 0,06 0,07 
1,82 1,82 4,33 5,0 4,0 1,9 0,2 0,04 0,06 
1,80 1,47 4,47 5,2 4,2 1,5 0,2 0,05 0,07 
1,71 1,42 4,81 5,2 4,0 1,7 0,2 0,04 0,05 
1,93 1,57 4,42 5,5 4,0 2,4 0,2 0,05 0,09 

Complexo sortivo mE/100g Pasta 
p Sat c/ saturada 

+++ sódio(% 
v 100 AI as-

de Na+ C E do ---- simi-
trocável extrato s AI+++ H+ T % +++ lâvel Agua 

AI +S no valor mmhos/ 
ppm 

TI em a % 

25°C 

10,0 0,1 5,5 16,5 61 1 2 
4,7 1,3 4,5 10,5 45 22 1 
2,6 2,0 3,2 7,8 33 43 <1 
2,2 2,1 3,1 7,4 30 49 <1 
1,8 1,9 2,6 6,3 29 51 <1 
2,0 2,0 2,5 6,5 31 50 <1 
2,7 0,9 2,0 5,6 48 25 <1 

Sais soluveis (extrato 1 :5) Constantes hidricas % 

ca+ +IMg+ +I K+ I Na+ Hco3- Umi- Umi- Agua Equiv 

co3- v so4- da de da de disp de 

mE/100g___. 1/3 atm 15 atm méx um i-
dada 

24 
32 
27 
26 
27 
25 
26 

Análise mineralógica: 

Al Areias - 97% de quartzo sacaroidal e vftreo incolor, a restados em geral 
com aderência argila-ferruginosa; 3% de fragmentos de raiz, cascas de se
mentes e carvão; traços de concreções argilo-humosas concreções ferrugi
nosas e magnetita 

A3 

81 

821 

Cascalho - Predomfnio de quartzo v(treo incolor e sacaroidal, com aderên 
eis argila-ferruginosa, arestados em geral; concreçOes ferruginosas, argila
ferruginosas e argilo-humosas; tragmentos de opala 

Areias - 99% de quartzo sacaroidal e v(treo incolor, arestados em geral, 
com aderência argila-ferruginosa; 1 % de fragmentos de raiz, cascas de se
mentes e carvao; traços de concreçOes ferruginosas. 
Cascalho - Idem a fração cascalh.o da amostra anterior. 

Areias - 100% de quartzo sacaroidal e vftreo incolor, arestados em geral, 
com aderência argila-ferruginosa; traços de concreçOes ferruginosas e 
fragmentos de raiz 
Cascalho - Idem a fração cascalho da amostra anterior, notando-se a 
ocorrência de fragmentos de material argiloso contendo sericita 

Areias - 100% de quartzo sacaroidal e vftreo incolor, arestados em geral, 
com aderência argila-ferruginosa; traços de concreçOes ferruginosas e 
fragmentos de raiz 
Cascalho - Idem a fração cascalho da amostra anterior 

822 Areias - 100% de quartzo sacaroidal e vftreo incolor, arestados em geral, 
com aderência argila-ferruginosa; traços de concreçOes ferruginosas e 
fragmentos de raiz 

823 

83 

Cascalho - Idem a fração cascalho da amostra anterior, observando-se 
também a ocorrência de quartzo em drusa 

Areias - 1 00% de quartzo sacaroidal e vftreo incolor, arestados em geral, 
com aderência argila-ferruginosa; traços de concreçOes ferruginosas e 
argila-ferruginosas 
Cascalho - Idem a fração cascalho da amostra anterior, observando-se 
ainda: a) aumento brusco no teor de concreçOes argila-ferruginosas; 
b) ocorrência de fragmentos de material de granulação fina achatado e de
sarestado lfilito?) e concreçOes manganosas 

Areias - Idem a fração areia da amostra anterior 
Cascalho - Idem a fração cascalho da amostra anterior, observando-se 
um aumento de fragmentos de opala, que por vezes ocorre associada com 
os fragmentos de drusas de quartzo 

Qbs : notam-se ao longo do perfil, na fração areia e cascalho, a ocorrência de quartzo idio
morfo e a presença de alguns grãos de quartzo desarestados (rolados) 

PERFIL-No 102 

Descrição geral: 

Origem - (Brasil Ministério da Agricultura OPP, 19711 perfil n o 53 

Data - 6/3/69 

Classificação - Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado textura média relevo plano 
Haplorthox 

Unidade de mapeamento - LEa7 

Localização, municfpio, estado e coordenadas - Estrada Nioaque-Aquidauana, BR-060, 
a 4 km de Nioaque Nioaque (MS) 21 °08'5 e 55°49'WGr Folha SF 21-X-C 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Terço médio de elevação com 2% 
de declive e sob cobertura de floresta 

Altitude - 250 m 

Utologia - Arenito 

Formação geológica - Grupo São Bento Formação Botucatu 

Perfodo - Jurássico Mesozóico 

Material originário - Produto da decomposição do arenito 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Suave ondulado, com vertentes de centenas de metros 

Erosão - Ligeira 

Drenagem - Fortemente drenado 

Vegetação primária - Floresta 

Uso atual - Pastagem 

Descrição morfológica: 

A 1 0-12 em, vermelho-escuro (2 5YR 3/6, úmido) e bruno-avermelhado
escuro (2 5YR 3/4, umido amassado, seco e seco triturado); areia franca; 
fraca muito pequena granular e grãos simples; solto, solto, não plástico e 
não pegajoso; transição plana e clara 

A3 

81 

821 

822 

12-40 em, vermelho-escuro (2 5YR 3/6, úmido, úmido amassado, seco e 
seco triturado); areia franca; fraca pequena a média granular e grãos sim
ples; macio, muito friável, não plástico e não pegajoso; transição plana e 
gradual 

40-75 em, vermelho-escuro {2 5YR 3/6); franco-arenoso; fraca muito pe
quena granular com aspecto de maciça porosa pouco coerente in situ; ma
cio, muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição 
plana e difusa 

75-105 em, vermelho-escuro (2 5YR 3/6); franco-arenoso; fraca muito 
pequena granular com aspecto de maciça porosa não coerente in situ; ma
cio, muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição 
plana e difusa 

105-140 em, vermelho-escuro ( 1 OR 3/6); franco-arenoso; fraca muito pe
quena granular com aspecto de maciça porosa não coerente in situ; macio, 
muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição pla
na e difusa 

PEDOLOGIA/195 



823 140~200 em+, vermelho~escuro I 1 OR 3/6); franco~arenoso; fraca muito 
pequena granular com aspecto de maciça porosa nAo coerente in situ; ma
cio, muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso 

Rafzes: abundantes no A1 e A3, muitas no B1 e B21, poucas no B22 e raras no 823 

Obs.: perfil descrito e coletado em trincheira; 
coletada amostra superficial composta para fertilidade F519; 
coletada amostra com anel volumétrico de todo o perfil 

Análises ffsicas e qufmicas Lab · SNLCS 14 754-4 759) 

Horizonte 
Fraçlles da Comp granulométrica 

amostra total % (tfsal% Argila 
dis- Grau 

Areia 
Terra Areia Silte persa de 

Prol Calhau Case fina Argila floc 
Slmb >20 fina grossa 0,05- em 

em 20-2 <2 2-0,20 
0,20-

0,002 <0.002 água % 
mm 0,05 mm mm mm mm mm % 

mm 

A1 0-12 o o 100 37 45 6 12 6 50 

A3 -40 o o 100 40 43 4 13 10 23 

81 -75 o o 100 35 47 5 13 10 23 

821 -105 o o 100 33 46 7 15 12 20 

822 -140 o o 100 30 46 7 15 12 20 

823 -2oo+ o o 100 29 46 8 17 2 88 

% Densidade Poro- Ataque por H2S04 id ~ 1,4 71 e 
Silte g/cm3 sido- Na2C03i6%l % 

de% c N MO c 

% 
Apa;J Real IVo- % % % N Si021AI20re~1Ti02 1P2 0sl MnO Arg rente lu mel 

0,50 1,33 2,63 50 0,62 0,05 1,07 12 5,3 4,1 2,1 0,34 0,03 
0,31 1,34 2,63 50 0,34 0,03 0,59 11 5,2 4,2 2,0 0,32 0,02 
0,38 1,36 2,64 48 0,30 0,03 0,52 10 5,7 4,7 2,0 0,35 0,02 
0,46 1,45 2,67 46 0,27 0,03 0,4 7 9 6,2 5,0 2,4 0,37 0,02 
0,46 1,46 2,67 46 0,18 0,02 0,31 9 6,7 5,6 2,3 0.42 0,02 
0,47 1,42 2,67 47 o, 12 0,02 0,21 6 6,8 5,6 2,5 0,41 0,02 

AI203 Fe2o 3 
Equiv (pH 1:2,51 Complexo sortivo mE/1 OOg 

de 

Água I KCI1 N C a+ +I Mg + + I K + I Na+ 
Ki Kr --- livre CaC0 3 Fe203 % % 

2,20 1,66 3,07 5,0 4,2 0,91 0,10 0,06 
2,11 1,61 3,15 4,9 4,3 0,26 0,03 0,02 
2,06 1,61 3,54 5,0 4,3 0,16 0,03 0,02 
2,11 1,61 3,27 4,9 3,9 0,16 0,02 0,02 
2,03 1,62 3,93 5,0 3,9 0,14 0,03 0,04 
2,06 1,59 3,44 5,0 4,1 0,14 0,01 0,01 

Complexo sortivo mE/1 OOg Pasta 

+++ 
v 100 AI 

----
% s AI+++ H+ T +++ 

AI +S 

1,7 0,7 4,8 7,2 24 29 
0,3 1,1 2,3 3,7 8 79 
0,2 1,0 1,7 3,0 7 85 
0,2 1,0 1,3 2,5 8 83 
0,2 0,9 1,0 2,1 10 82 
0,2 1,1 0,5 1,8 11 85 

Sais soluveis {extrato 1 :5) 

ca++,Mg++l K+ I Na+ HCo3-
co3- C I- so4-

mE/100g--+ 

Análise mineralógica: 

p Sat c/ saturada 
sódio f% as 
de Na+ C E do 

sim i 
trocável extrato 

lável Água no valor mmhos/ 
ppm 

Ti em a % 

25°C 

3 
1 
1 
1 

Constantes hldricas % 

Umi- Umi-
da de dada 

1/3 atm 15 atm 

Água 
disp 
méx 

Equiv 
de 

um i-
dada 

9 
7 
7 
8 
8 
7 

A1 Areias - 92% de quartzo hialino, grãos levemente desarestados e bem 
desarestados, aiQuns corrofdos, com aderência ferruginosa e alguns com 

1 96/PEDOLOGIA 

A3 

81 

821 

leve aderência manganosa; 3% de feldspato; 3% de detritos; 2% de car
vão; traços de turmalina, ilmenita, magnetita e concreçOes ferruginosas 

Areias - 98% de quartzo hialino, grãos levemente desarestados e bem 
desarestados, alguns corroldos, com aderência ferruginosa; 1% de ilmeni
ta; 1 % de detritos; traços de feldspato, turmalina e carvAo 

Areias - 99% de quartzo hialino, grãos levemente desarestados e bem 
desarestados, com aderência ferruginosa e alguns com aderência manga
nosa; 1 % de detritos; traços de feldspato, com aderência ferruginosa e pe
quenas manchas manganosas, ilmenita e carvão 

Areias - 97% de quartzo hialino, grãos levemente desarestados e bem 
desarestados, alguns grãos corroldos, com aderência ferruginosa e poucos 
grãos com aderência manganosa; 1 % de feldspato; 1 % de ilmenita; 1 % de 
detritos; traços de magnetita e carvão 

822 Areias - 100% de quartzo hialino, grãos bem desarestados e levemente 
desarestados, com aderência ferruginosa e poucos grãos com pontas man
ganosos; traços de magnetita, turmalina, feldspato e detritos 

823 Areias - 99% de quartzo hialino, grãos corrofdos, alguns bem desaresta
dos, com aderência ferruginosa; 1 % de ilmenita; traços de turmalina, car· 
vão e detritos 

PERFIL N o 107 

Descrição geral: 

Origem- (Brasil Ministério da Agricultura DPP, 19711 perfil n ° 49 

Data- 28/1/69 

Classificação - Latossolo Vermelho-Escuro á li co A moderado textura média relevo plano 

Haplorthox 

Unidade de mapeamento - LEa9 

Localização, municfpio, estado e coordenadas - Estrada Campo Grande-Dourados, BR-
163, a 29 km do rio Anhandul Sidrolêndia IM SI 21 ° 13'5 e 54 o 27'WGr Folha SF 21-X

D 
Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Topo de elevação com 1% de decli
ve e sob cobertura de savana 

Altitude - 530 m 

Litologia - Arenito 

Formação geológica - Formação Bauru 

Perlodo - Cretáceo Mesozóico 

Material originário - Produto da decomposição do arenito 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Suave ondulado 

Erosão - Ligeira 

Drenagem - Fortemente drenado 

Vegetação primária - Savana 

Uso atual - Pastagem natural 

Descrição morfológica: 

A1 

A3 

81 

821 

822 

823 

0-7 em, bruno-avermelhado-escuro (2 5YR 3/4; umido e úmido amassa
do), vermelho-amarelado (5YR 4/6, seco) e vermelho·amarelado (5YR 4/8, 
seco triturado); franco-arenoso; fraca pequena a média granular; macio, 
muito friável, não plástico e não pegajoso; transição plana e clara 

7-45 em, bruno·avermelhado-escuro (2 5YR 3/4, úmido e úmido amassa
do), vermelho-amarelado (5YR 4/6, seco) e vermelho-amarelado (5YR 4/8, 
seco triturado); franco·arenoso; fraca pequena a média granular e grãos 
simples; ligeiramente duro, muito friável, ligeiramente plástico e ligeira
mente pegajoso; transição plana e clara 

45-90 em, vermelho-acinzentado-escuro (1 OR 3/4); franco-arenoso; fraca 
mUito pequena granular com aspecto de maciça porosa pouco çoerente in 
situ; macio, muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; 
transição plana e gradual 

90· 135 em, vermelho-escuro ( 1 OR 3/6); franco-argila-arenoso; fracà mui
to pequena granular com aspecto de maciça porosa pouco coerente in si tu; 
macio, muito friável, plástico e pegajoso; transição plana e difusa 

135-226 em, vermelho-escuro (1 OR 3/5); franco·argilo·arenoso; fraca 
muito pequena granular com aspecto de maciça porosa pouco coerente in 
situ; macio, muito friável, plástico e pegajoso; transição plana e difusa 

225-32(> em+, vermelho-escuro (10R 3/61; franco-argila-arenoso; fraca 
muito pequena granular com aspecto de maciça porosa pouco coerente in 
situ; macio, muito friável, plástico e pegajoso 

Raizes: muitas no A1 e A3, comuns no 81 e 821 e raras no 822, com 1 mm a 5 em de 
dia metro 

Obs :trincheira com 190 em e uso do trado de caneco a partir desta profundidade; 
coletada amostra superficial composta para fertilidade F515 



A~élises flsicas e qulmicas Lab: SNLCS (4 681-4.6861 

Horizonte 
FraçOes da Çomp granulométrica 

amostra total % (tfsa)% Argila 
dia- Grau 

Terra Areia 
Areia 

Sllta persa de 

Prol 
Calhau Case. fina 

0,05- Argila em floc 
Slmb >20 20-2 

fina grossa 0,20- <0,002 égua % em <2 2-0,20 0,002 mm mm 0,06 mm % mm mm mm 
mm 

A1 0-7 o o 100 44 35 6 15 8 47 
A3 -45 o o 100 38 38 7 17 10 41 
B1 -90 o o 100 39 33 8 20 14 30 
821 -135 o o 100 37 34 7 22 14 36 
822 -225 o o 100 37 35 8 20 o 100 
823 -320+ o o 100 36 35 7 22 o 100 

% Densidade Poro- Ataque por H2S04Id = 1,4 71 e 
Silte g/cm3 sida-

c c Na2C03I5%) % 
do% N MO 

% 
Ap•;l Real (V o- % % % N S1021AI20,Fe~~Ti021P2051 MnO Arg rente lume) 

0,40 0,74 0,06 1,28 12 5,9 5,4 3,1 0,47 0,03 
0,41 0,55 0,05 0,95 11 6,7 6,3 3,3 0,54 0,03 
0,40 0,30 0,03 0,52 10 7,1 7,0 3,6 0,60 0,02 
0,32 0,25 0,02 0,43 13 8,3 8,2 4,1 0,69 0,02 
0,40 O, 19 0,02 0,33 10 8,7 8,1 4,2 0,70 0,02 
0,32 o, 14 0,02 0,24 7 8,8 8,5 4,4 0,73 0,02 

AI203 Fe203 
Equiv (pH 1:2,51 Complexo sortivo mE/1 OOg 

de 

Água I KCI1N ca++l Mg+ +I K+_l_ Na+ 
Ki Kr --- livre 

CaC03 Fe203 % % 

1,86 1,36 2,79 5,2 4,0 0,5 0,11 0,02 
1,81 1,29 2,48 5,2 4,2 0,3 0,06 0,02 
1,72 1,28 3,00 5,3 4,2 0,4 0,07 0,03 
1,72 1,26 3,23 5,5 4,3 0,4 0,02 0,01 
1,83 1,38 3,04 5,6 4,4 0,4 0,02 0,02 
1,76 1,32 2,96 5,8 4,5 0,3 0,02 0,02 

Comple.I(O sortivo mE/1 OOg Pasta 
p Sat c/ saturada 

+++ as-
sódio(% 

v 100 AI de Na+ C E do 
% ---- sim i-

trocável extrato s AI+++ H+ T +++ lãvel Água AI +S no valor mmhos/ 
ppm 

T) em a % 

25°C 

0,6 1,2 3,2 5,0 12 67 4 
0,4 1,0 2,6 4,0 10 71 3 
0,5 0,8 1,9 3,2 16 62 3 
0.4 0,7 1,2 2,3 17 64 1 
0',4 0,6 1,1 2,1 19 60 1 
0,3 0.4 0,8 1,5 20 57 1 

Sais soluveis (extrato 1 :51 Constantes hfdricas % 

C e+ +I Mg + + I K + I Na + HCo3- Um i- Um i- Água Equiv 

co 3- C I- so4- da de da de disp de 

mE/100g----t> 1/3 atm 15 atm méx umi-
da de 

7 
9 
!l 

10 
11 
16 

Análise mineralógica: 

A1 Areias - 97% de quartzo hialino, grãos levemente desarestados e bem 
desarestados na maioria, alguns corroidos, com aderência ferruginosa; 2% 
de detritos; 1 % de feldspato; traços de magnetita e carvão 

A3 Areias - 95% de quartzo hialino, grãos levemente desarestados e bem 
desarestados na maioria, alguns corroldos, com aderência ferruginosa; 4% 
de ilmenita e ilmenita magnética; 1 % de detritos, traços de turmalina (algu
mas roladas), concreções ferruginosas, carvão e feldspato 

81 Areias - 100% de quartzo hialino, grãos levemente desarestados e bem 
desarestados na maioria, alguns com aderência ferruginosa; traços de il
menita, concreções ferruginosas, magnetita, feldspato, carvão e detritos 

821 Areias- 98% de quartzo hialino, grãos levemente desarestados e bem 
desarestados na maioria, alguns corrofdos, com aderência ferruginosa; 1% 
de ilmenita e ilmenita magnética; 1% de detritos; traços de concreções fer
ruginosas, feldspato, rnagnetita, carvão e turmalina 

822 Areias - 98% de quartzo hialino, grãos levemente desarestados e bem 
desarestados, com aderência ferruginosa; 1 % de ilmenita e ilmenita mag-

nética; 1 % de detritos; traços de magnetita, feldspato, carvAo, concreçOes 
ferruginosas e turmalina 

823 Areias - 98% de quartzo hialino, grAos levemente desarestados e bem 
desarestados; 2% de ilmenita e ilmenita magnética; traços de turmalina, 
feldspato, concreçOes ferruginosas, carvlo e detritos 

PERFIL N o 1 40 

Descrição geral: 

Origem - (Brasil Ministério da Agricultura DPP, 19711 perfil n o 28 

Data - 9/9/68 

Classificação - Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado textura média relevo plano 
Haplorthox 

Unidade de mapeamento - LEa7 

Localização, municlpio, estado e coordenadas - Estrada Dourados-Glória de Dourados, 
8R-376, a 3 km de Glória da Dourados Glória de Dourados (MS) 22 o 27'S e 
54 o 1 5'WGr Folha SF 21-Z-8. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Topo de elevação com 2 a 3% de 
declive e sob cobertura de floresta 

Altitude - 480 m 

Utologia - Arenito 

Formação geológica - Formação Bauru 

Perfodo - Cretáceo Mesozóico 

Material originériõ - Produto da decomposição do arenito 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Suave ondulado, com pendentes de centenas de metros e vales em 
"V" aberto 

Erosão - ligeira 

Drenagem - Fortemente drenado 

Vegetação primária - Floresta 

Uso atual - Sem uso 

Descrição morfológica: 

01 

A1 

A3 

81 

821 

1-0 em, horizonte constitufdo por detritos vegetais em decomposição (pre
sença de cinza e carvão) 

0-15 em, bruno-avermelhado-escuro (2 5YR 3/4, umido, úmido amassado 
e seco triturado) e bruno-avermelhado (2 5YR 4/5, seco); franco-arenoso; 
fraca pequena a média blocos subangulares e moderada pequena a grande 
granular; ligeiramente duro, friável, não plástico e não pegajoso; transição 
plana e gradual 

15-40 Cm, bruno-avermelhado-escuro (2 5YR 3/4, úmido e úmido amas
sado), bruno-avermelhado (2 5YR 4/4, seco), e bruno-avermelhado
escuro (2 5YR 3/5, seco triturado); franco-arenoso; fraca pequena a média 
blocos subangulares e muito pequena a média granular; ligeiramente duro, 
muito friável, não plástico e não pegajoso; transição plana e clara 

40-85 em, vermelho-escuro-acinzentado (1 OR 3/3); franco-arenoso; fraca 
pequena a média blocos subangulares e muito pequena a pequena granu
lar; ligeiramente duro, muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramente 
pegajoso; transição plana e difusa 

85-115 em, vermelho-escuro-acinzentado (10R 3/4); franco-arenoso; fra
ca muito pequena granular com aspecto de maciça porosa pouco coerente; 
ligeira!'flente duro, muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pega
joso; transição plana e difusa 

822 115-230 em, vermelho-escuro-acinzentado (1 OR 3/4); franco-arenoso; 
fraca muito pequena granular com aspecto de maciça porosa pouco coe
rente; ligeiramente duro, muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramente 
pegajoso 

823 230-300 em+, vermelho-escuro (10R 3/6); franco-arenoso; fraca muito 
pequena granular com aspecto de maciça porosa não coerente; solto, mui
to friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso 

Raizes: abundantes no A 1 e A3, muitas no 81 e 821 e raras no 822, com 1 mm a 2 em de 
diêmetro, predominando as de me.nor diâmetro 

Obs : trincheira com 21 O em e uso de trado de caneco a partir desta profundidade; 
coletada amostra com anel volumétrico dos horizontes A1, A3, 81,821 e 822 

Análises flsicas e qufmicas Lab : SNLCS (4 25 5-4 2601 

Horizonte 
FraçOes da Comp granulométrica 

amostra total % (lisa)% Argila 
dis- Grau 

Terra Areia 
Areia Silte persa de 

Pro f 
Calhau Case fina 

fina 0,05-
Argila em floc 

>20 grossa 0,20- <0,002 Slmb em 20-2 
<2 2-0,20 0,002 àgua % 

mm mm 0,05 mm % mm mm mm 
mm 

A1 0-15 o o 100 34 45 9 12 7 42 
A3 -40 o o 100 33 45 9 13 9 31 
B1 -85 o o 100 36 42 9 13 10 23 
B21 -115 o o 100 33 44 10 13 10 23 
822 -230 o o 100 33 43 10 14 12 16 
823 -3oo+ o o 100 30 45 10 15 o 100 

PEDOLOGIA/197 



% Densidade Poro- Ataque por H2S04Id = 1,471 e 
Silte g/cm3 sida-

c c 
Na2C03I5%1 % 

N MO de% 
% % Si02!AI20~Fe~1Ti0 21P2051 MnO 

% Apa~~ Real IVo- % N 
Arg rente lume) 

0,75 1,38 2,60 47 0,71 0,07 1,29 10 4,2 3,9 2,8 0,57 0,01 
0,69 1,43 2,64 46 0,45 0,04 o, 78 11 4,7 4,6 2,9 0,60 0,01 
0,69 1,38 2,63 48 0,45 0,04 o. 78 11 4,8 4,7 3,1 0,60 0,01 
0,77 1,40 2,65 47 0,27 0,03 0,47 9 5,0 4,9 3,2 0,65 0,01 
0,71 1,45 2,62 45 0,20 0,02 0,34 10 5,5 5,1 3,3 0,68 X 

0,67 0,09 0,01 o. 16 9 5,7 5,3 3,3 0,68 

AI203 Fe 2o 3 
Equiv lpH 1:2,51 Complexo sortivo mE/1 OOg 

de 

Água I KCI1N C a++ I Mg + + I K + I Na + 
Ki Kr --- livre 

CaC03 Fe203 % % 

1,83 1,25 2,11 5,0 4,4 1,2 0.4 0,09 0,02 
1,74 1,24 2,50 4,0 3,7 0,7 0,02 0,02 
1,74 1,23 2,42 3,7 3,7 0,1 0,02 0,02 
1,73 1,22 2,40 3,8 3,7 0,2 0,03 0,02 
1,83 1,29 2,38 3,7 3,6 0,3 0,02 0,02 
1,76 1,27 2,57 3,8 3,7 0,2 0,01 0,02 

Complexo sortivo mE/1 OOg Pasta 
p Sat c/ saturada 

H+ sódio(% 
v 100 AI as 

de Nâ + C E do ---- sim i 
s AI+++ H+ T % +++ lâvel trocãvel extrato 

Água AI +S no valor mmhos/ ppm 
TI em a % 

25°C 

1,7 0,2 2,4 4,3 40 11 5 
0,7 0,8 1,9 3.4 21 53 <1 
0,1 1,1 2,2 3.4 3 92 <1 
0,3 1,0 1,5 2,8 11 77 <1 
0,3 1,1 1,6 3,0 10 79 <1 
0,3 0,9 0,5 1,7 18 75 <1 

Sais solúveis (extrato 1:51 Constantes Ndricas % 

ca+ +IMg+ +I K+ I Na+ HCo3- Um i- Umi- Agua Equiv 

co3- c1- so4- da de dada disp de 
umi-<111'-mE/IOOg-+ 1/3 atm 15 atm m6x 
da de 

9 
9 
9 
9 
9 
9 

Análise mineralógica: 

A1 

A3 

B1 

B21 

B22 

B23 

Areias - 100% de quartzo vitreo, incolor, alguns grãos hialinos, desares
tados (rolados); traços de magnetita, concreçOes ferruginosas e fragmen
tos d

1
e carvão 

Areias - 99% de quartzo vftreo, incolor, alguns grãos hialinos, desaresta
dos (rolados); 1% de concreçOes ferruginosad e magnetita; traços de frag
mentos de carvão 

Areias - 99% de quartzo vltreo, incolor, alguns grãos hialinos, desaresta
dos (rolados); 1% de concreções ferruginosas e magnetita; traços de frag
mentos de carvão 

Areias - 99% de quartzo vltreo, incolor, alguns grãos hialinos, desaresta
dos (rolados); 1% de concreções ferruginosas e magnetita; traços de frag
mentos de carvão 

Areias - 100% de quartzo vltreo, incolor, alguns grãos hialinos, desares
tados (rolados); traços de concreções ferruginosas, magnetita e fragmen
tos de carvão 

Areias - 1 ÓO% de quartzo vltreo incolor, alguns grãos hialinos, desares
t~dos (rolados); traços de concreções ferruginosas e magnetita 

PERFIL N o 143 

Descrição geral: 

Origem - (Brasil Ministério da Agricultura DPP, 1971) perfil n o 41 

Data- 11/10/68 

Classificação - Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado textura média relevo plano 
Haplorthox 

Unidade de mapeamento - LEa9 

Localização, municlpio, estado e coordenadas- Estrada Amambal-lguatemi MS-156 
a 6 km de Amambal Amambal IM SI 23 ° 1 O'S e 55 o 1 3'WGr Folha SF 21 -Z-D ' 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Meia encosta de elevação com de
clive inferior a 3% e sob cobertura de savana 

Altitude - 480 m 

198/PEDOLOGIA 

Utologia - Arenito 

Formação geológica - Formação Bauru 

Perfodo - Cretáceo Mesozóico 

Material originário - Produtb da decomposição do arenito 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Suave ondulado, com vertentes planas de milhares de metros e vales 
muito abertos 

Erosão - Ligeira 

Drenagem - Fortemente drenado 

Vegetação primária - Savana 

Uso atual - Pastagem natural 

Descrição morfológica: 

A1 0-15 em, bruno-avermelhado-escuro (2 5YR 2/5, umido) e bruno
avermelhado (2 5YR 4/4, seco); areia franca; fraca média a muito grande 
granular e grãos simples; macio, muito friével, não plástico e não pegajoso; 
transição plana e clara 

A3 15-41 em, bruno-avermelhado-escuro (2.5YR 2/4, umido) e bruno
avermelhado (2 5YR 4/4, seco); areia franca; fraca média a grande granu
lar e fraca média blocos subangulares; macio, muito friável, não plástico e 
não pegajoso; transição plana e gradual 

B 1 41-94 em, bruno-avermelhado-escuro (2 5YR 3/4); franco-arenoso; fraca 
muito pequena granular com aspecto de maciça porosa pouco coesa in si
tu; ligeiramente duro, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajo
so; transição plana e difusa 

821 94-187 em, bruno-avermelhado-escuro (2 5YR 3/4); franco-arenoso; fra
ca muito pequena granular com aspecto de maciça porosa pouco coesa in 
situ; ligeiramente duro, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajo
so; transição plana e difusa 

822 187-327 em+, bruno-avermelhado-escuro (2 5YR 3/4); franco-arenoso: 
fraca muito pequena granular com aspecto de maciça porosa pouco coesa 
in situ; ligeiramente duro, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pega
joso 

Raizes: abundantes no A 1 e A3 e comuns no B 1 e 821, com 1 mm a 1 em de dia metro 

Obs : trincheira com 200 em e uso do trado de caneco a partir desta profundidade; 
poros abundantes ao longo do perfil, com diêmetro de O, 5 a 2 mm; 
nódulos de tamanho médio-e forma granular no A 1, decorrentes de atividades bioló
gicas 

Análises ffsicas e qulmicas Lab: SNLCS 14 458-4 4621 

Horizonte 
Frações da Comp granulométrica 

amostra total % llfsal% 

51mb 

A1 
A3 
B1 
821 
B22 

% 
Silte 

% 
Arg 

0,33 
0,25 
0,21 
0,33 
0,31 

Ki 

1,98 
2,13 
1,90 
1,93 
1,99 

Terra Areia 
Prof 

Calhau Case fina >20 20-2 
grossa 

em <2 2-0,20 mm 

0-15 o 
-41 o 

-94 o 
-187 o 
-327+ o 

Densidade Poro-
g/cm3 sida-

de% 

Ap:;l Real 
IVo-

rene lume) 

mm 

o 
o 
o 
o 
o 

c 
% 

mm 

100 
100 
100 
100 
100 

N 
% 

mm 

55 
52 
4B 
47 
46 

MO 
% 

0,66 0,05 1.1 4 
0,46 0,04 o. 79 
0,38 0,03 0,66 
0,18 0,02 0,31 
o. 1 1 0,02 o. 19 

c 

N 

13 
12 
13 

9 
6 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

33 
33 
35 
33 

33 

Silte 
0,05-
0,002 

mm 

3 
3 
3 
5 

Argila 
<0.002 

mm 

9 
12 
14 
15 
16 

Argila 
dis-

persa 
em 

égua 
% 

6 
5 
9 
4 
o 

Grau 
de 

floc 
% 

33 
58 
36 
74 

100 

Ataque por H2S04Id = 1,471 e 
Na2C03I5%) % 

SiOiAI2~e2o_jTiD2 1P2051 MnO 

3,5 3,0 3,5 0,70 0,02 
4,0 3,2 3,9 0,73 0,01 
4,8 4,3 4,3 0,83 0,01 
5,9 5,2 4,7 0,86 0,01 
6,1 5,2 4,6 0,84 0,01 

Equiv \pH 1:2,5\ Complexo sorti v o mE/1 OOg 
Fe203 AI203 de 

Agua I KCI1 N ca+j Mg+ +I K+ I Na+ K.r --- livre 
CaC03 Fe203 % % 

1.15 1,32 4,8 4,0 0,6 0,25 0,03 
1,22 1,29 4,7 3,9 0,2 0,02 0,02 

1,16 1,56 4,9 4,1 0,2 0,21 0,02 
1,23 1,76 5,1 4,2 0,2 0,07 0,02 

1,28 1,76 5,3 4,3 0,2 0,01 0,02 



Comple• O sorllvo mE/ 1 OOg 

v 
s AI• • • H • T "' 

0 .9 0 .7 2. 5 4. 1 22 
0 .2 0.8 2.0 3.0 7 
0. 4 1.0 1, 4 2. 8 14 
0. 3 07 0. 8 1.8 17 
0. 2 0 .6 0 .7 1. 5 13 

S.•s soluve11 te.trato 1 Sl 

Ca • •I Mg • •11( • I Na ' HCOf 
COj 

ml./1 OOe----+ 

An6hse mu,eraiOgica. 

Pasta 
p Sat c/ utur•da 

•• + sOdoO 1% 
100.AI .. de Na• C.E. do ---- s•m•· uoetvel extrato ... lâvel Água 
AI •S no vak:w mmt>os/ 

ppm 
Tl em a 'li> 

2s•c 

44 
80 <1 
71 <1 
70 1 
75 <1 

Constames hldrteas % 

Um.· Umo 
Cl' so4• dad• da de 

l rl atm 1S olm 

Agua 
d•sP 
mh 

Equ•v. 
de 

umo 
da de 

6 
7 
8 
9 

10 

A 1 Areias - 99% de quar11.o rolado: 1% de concreções ferruginosas tem par 
te magnetltleasl : craços ne llmenita e detntos. 

A3 Are1as - 99% de quaruo rolado, 1% de concreçOoes ferruginosas (em par 
te magneUt•Cits). traços de •lmen1ta e deHit(JS. 

81 Areia.s - 99~ de quartzo rolado; 1 ~de concreçOes terrugtno.sas tem par 
ce magnetlueas); traços de Umentta e detritos. 

821 Are•es - 99fMt de auaruo rolado; 1 ,_de eoncreçoes ferrugtnosas {em par 
te magneth•ces); trecos de tlmentte e detntos. 

822 Araoos - 99% de auartzo rolado, 1 'Mo de eoncreçOes ferruginosas (em por 
re magnerH•css~; tra(O$ de dmet1it• e detritos 

3.4.2 .2 - Latossolo Roxo élico, distrOfico e eutrOfico 

Definidos como solos minerais, não hidromOrficos. tendo seqüência 
de horizontes A . B latossOiico e C, com todas as propriedades físi
cas, qulmicas e morfológicas caracterlsticas dos Latossolos. 

Como parametros para separação entre esta classe e a anterior, 
têm·se os teores de Fe20 3 . que normalmente estão superiores a 
18% e a coloração dominante no matiz 1 OR, com valores iguais ou 
inferiores a 4. nos quais as partlculas do solo são fortemente atrai
das. pelo lmã, const1tuindo·se numa caracterlstica marcante na 
identificação de campo. 

Apresentam grandes variaçOes quanto à saturação com bases e 
com alumlnio, destacando.se que, embora originários do mesmo 
material e localizados em regiOes onde as variaçOes climáticas são 
insignif icantes como limitação ao desenvolvimento florestal, 
encontram·se solos de caré ter álico, ora sob cobertura vegetal de 
Floresta !LRa2} ora de Savana ILRa 1 1 (Fig. 3.1 ). Entretanto, vale 
ressa ltar que na primeira fisionomia os solos possuem, nos primei
ros horizontes. maiores teores de soma de bases e saturação com 
bases superior à saturação com alumlnio. 

Como ocorrem sempre em relevo favorável à mecanização, é in
tensa a atividade agropastoril, sendo os solos de maior e melhor 
aproveitamento da area em estudo, onde todas as técnicas ineren· 
tes às atividades neles exerc1das são empregadas. Dentre as inúme
ras espécies vegetais cultivadas, destacam-se: trigo, soja, arroz, al
godão, café. mamona, milho e amendoim. A pecuária, na maioria 
das vezes em area de pastagem Implantada. é praticada em sistema 
de manejo intens1vo. 

A policultura nestes solos não se deve apenas aos fatores edafo. 
chmáticos mas também ao processo de colonização implantado na 
área, onde os emigrantes do Nordeste, Oeste, Leste e Sul do País, 
obtêm duas colheitas em sua pequena gleba, num sistema de rodl· 
zio de culturas. 

Localizam·se na porção centrO·oeste com prolongamento norte 
do Planalto de Maraca1u- Campo Grande (Figs. 3 . 1. 3.5 e 3 . 1 2). 
ocupando cerca de 50% desta unidade, tendo como material origi· 
nário o basalto da Formação Serra Geral. ocorrendo desde o munici· 
pio de Amambal, ao sul, até Campo Grande, ao norte, e na porção 

leste da Depressão do Rio Paraguai, com a mesma litologia, acom. 
panhando a serra de Maracaju. 

Como variante desta classe, os solos de caráter pouco profundo 
(Fig. 3.1 2) embora tenham boas reservas de nutrientes e ausência 
de alumlnio possuem limitação ao uso de culturas de sistema radi
cular profundo devido à pequena profundidade efetiva que apresen· 
tam. 

Os solos álicos representam 1 7 .896,4 km2 em superflcie, cor· 
respondentes a 1 3 , 56% do total mapeado. os de caráter distrOfico 
1 1.667 km2 e 8,84% , enquanto os eutrOficos apresentam 
3. 774,6 km2 de área e percentual de 2.86% em relação ao total do 
mapa. 

Na classificação ameriêana de solos foram enquadrados tenta ti· 
vamente nos grandes grupos dos Haplorthox e Eutrorthox 

F.g 3 1 2 Paa,ao de •maoem de larossolo Aoxo euuof•co pouco profundo no Ptan.a1to 
da Marac&ju Campo Grande. Folha SF 21·X ·O 

PERFIL N. • 104 

Oescrlçlo geral: 

Orogem - (Brasil. Monisttr~o do Agricultura. OPP. 1971 ) perfil n. • 1 5 . 

Data - 316/66. 

Cfau•ficaçlo - letoasolo Roxo thco A moderado textura muito argilosa relevo plano Hl
plorthox, 

U nodade de mapeamento LRa 1 . 

locahzaçlo. munlclplO. estado e coordenadas Estrada Rto Bt•lhante- M~uacatu. BR· 
267. o 32 km do Rio Brilhanle. Roo Brilhante (MS). 21 " 39'S e 54 ° 4 7"WG• . Folha SF.21 · 
X ·O. 

Situaçlo, deçUve e cobenura vegetal sobre o perfil - Me1a encosta de elevaçlo com 
1.5% de declive e sob cobertura do savana 

Altitude - 400 m . 

UtoiOgla Basalto. 

Formaçlo geolõglco - Grupo Slo 8en1o. Formação Serra Geral 

Perlodo - Jur6uJCo.Crel6eeo Mesozo.co. 

Mater•al origln6r•o - Produto da decompos.çlo do basalto. 

Relevo loco! - Pia~. 

Relevo reg•onal - Plano e suave ondulado 

Eroslo - LfoQ81fl 

Oren1gem - Acentuadamente drenado. 

Vegetaçlo ptomaroa - Savana 

Uso atual - Pestegem natur11 

Oescrlçlo morfolôgoea 

A1 0 ·9 em, bruno.avarmolhadO·OSCuro (2.5YR 3/4 . úmido). bruno 
avermelhado 12 SVA 414 , seco lnturado). mutto argiloso: moder3da mu•to 
pequena a ~uena grenvtar: duro. fritvel, pl6st·ico e pegajoso; transiçio 
plana e clara. 

A3 9 · 38 em, bruno.avermelhadl).escuro (2 .SVR 3/ 4 ): muito argiloso; fraca 
muho pequena a ~dia granular: ligeiramente duro, mu1to friivel, ptastico 
e peg11010; transoçlo plana e gradual. 
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81 

82 

38-95 em, bruno-avermelhado-escuro (2 5YR 3/4); muito argiloso; muito 
pequena a pequena granular com aspecto de maciça muito porosa pouco 
coerente in situ; ligeiramente duro a duro, muito friâvel, plástico e pegajo
so; transição plana e difusa 

95-385 em+, vermelho-acinzentado-escuro (1 OR 3/4); muito argiloso; 
muito pequena a pequena granular com aspecto de maciça muito porosa 
muito pouco coesa in situ; ligeiramente duro, muito friável, pl.ástico e ligei
ramente pegajoso 

Raizes: comuns no A 1, diminuindo gradativamente até o 81 

Obs : trincheira com 18 5 em e uso do trado de caneco a partir desta profundidade; 
coletada amostra com anel volumétrico de todo o perfil 

Análises fisicas e qufmicas Lab : SNLCS 12.294-2 2971 

Horizonte 
Frações da Cornp granulométrica 

amostra total % (tfsa)% 

Slmb 

A1 
A3 
81 
82 

% 
Silte 

% 
Arg 

Pro f 
Calhau Case 
>20 20-2 em 
mm mm 

0-9 o 
-38 o 
-95 o 
-385 + o 

Densidade 
g/cm3 

Apa-, I Real 
rente 

Poro-
sida-
de% 
(V o 

lume) 

o 
o 
1 

c 
% 

Terra 
fina 
<2 
mm 

100 
100 

99 
99 

N 
% 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

5 
5 
6 
6 

MO c 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

6 
6 
5 
5 

Silte 
0,05-
0,002 

mm 

22 
20 
21 
21 

Argila 
<0,002 

mm 

67 
69 
68 
68 

Argila 
dis-

persa 
em 

égua 
% 

44 
27 

3 
o 

Grau 
de 

floc 
% 

34 
61 
96 

100 

Ataque por H2 S04 id = 1,4 71 e 
Na2C03 i5%1% 

% -
Si0 21AI20~Fe20~Ti02 1P2051 MnO 

N 

0,33 1 '11 2,92 
0,29 1,06 2,94 
0,31 1,03 2,98 
0,31 1 ,04 3,03 

62 1,47 0,10 2,53 15 22,4 21,7 29,7 5,39 0,13 
64 1,33 0,11 2,29 12 22,4 21,9 30,5 5,15 0,14 
65 0,80 0,07 1,38 11 22,8 23,1 30,0 5,27 O, 13 
66 0,40 0,04 0,69 1 O 22,3 22,7 31,4 5,38 O, 12 

AI203 Fe203 
Equiv (pH 1:2,51 Complexo sortivo mE/1 OOg 

de 
Ki Kr --- livre 

Água I KCI1N C a+ +I Mg + + I K + I Na + 

1,76 0,94 
1,74 0,92 
1,68 0,92 
1,67 0,89 

Fe2o 3 

1,15 
1 '13 
1,21 
1,13 

% 
CaC03 

% 

4,9 
4,8 
5,3 
5,5 

3,9 
3,9 
4,0 
4,0 

1 .o 0,7 
0,6 
0,4 
0,3 

O, 15 0,03 
0,06 0,03 
0,02 o 02 
0,02 0,03 

Complexo sortivo mE/1 OOg Pasta 

s 

1,9 
0,7 
0,4 
0,4 

AI+++ 

1,8 
2,1 
1,3 
1,1 

H+ 

6,2 
4,6 
4,1 
3,5 

T 

9,9 
7.4 
5,8 
5,0 

v 
% 

19 
9 
7 
8 

Sais soluveis (extrato 1:51 

+++ 
100 AI 

AI 
+++ 

49 
75 
77 
73 

+S 

p 

as-
sim i-
lâvel 
ppm 

o 
o 

Sat c/ saturada 
sódio 1% 
de Na+ C E do 
trocável extrato 

Água no valor mmhos/ 

TI em a % 

25°C 

Constantes hfdncas % 

C a+ +I Mg + + I K + I Na + HCo3- Um i Um i- Água Equiv 

co 3- Cl- so4 - dade da de disp de 

mE/100g--t> 1/3 atm 15 atm mâx um i 
da de 

29 
30 
31 
31 

Análise mineralógica: 

A1 

A3 

81 

82 

Areias- 88% de magnetita; 1 O% de quartzo hialino; 2% de detritos; tra
ços de concreções ferruginosas 

Areias - 91 o/o de magnetita e concreções ferruginosas; 8% de quartzo 
hiapno; 1% de detritos 

Areias- 90% de magnetita; 8% de quartzo hialino; 2% de detritos 
Cascalho - 90% de concreções ferruginosas; 1 O% de magnetita 

Areias - 90% de magnetita e concreçOes ferruginosas; 1 O% de quartzo 
hialino 
Cascalho - 90% de concreções ferruginosas; 1 O% de magnetita 

200/PEDOLOGIA 

PERFIL N o 132 

Descrição geral: 

Origem - (Brasil Ministério da Agricultura DPP, 1 9 7 1 ) perfil n ° 20 

Deta - 28/3/68 

Classificação - Latossolo Roxo áHco A moderado textura muito argilosa relevo plano Ha
plorthox 

Unidade de mapeamento - LRa1 

Localização, municlpio, estado e coordenadas- Estrada Ponta Porã-Amambal, MS-386, 
a 33,7 km de Ponta Porã, Ponta Porã IMSI 22°44'5 e 55°31'WGr Folha SF 21-Z-A 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Local com declive inferior a 1% e 
sob cobertura de savana 

Altitude - 6 50 m 

Litologia - Basalto 

Formação geológica - Grupo São Bento Formação Serra Geral 

Perlodo - Juréssico-Cretáceo Mesozóico 

Material originério - Produto da decomPosição do basalto 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Plano 

Erosão - Ligeira 

Drenagem - Acentuadamente drenado 

Vegetação primária - Savana 

Uso atual - Pastagem natural 

Descrição morfológica: 

A1 

A3 

81 

821 

822 

823 

0-1 O em, vermelho-escuro-acinzentado ( 1 OR 3/3, umido, seco e seco tri
turado) e vermelho-escuro-acinzentado ( 1 OR 3/4, umido amassado); muito 
argiloso; moderada pequena a grande granular; ligeiramente duro, friável, 
plástico e pegajoso; transição plana e clara 

1 0-23 em, vermelho-escuro-acinzentado ( 1 OR 3/3, umido), bruno
avermelhado-escuro (2 5YR 3/4, umido amassado e seco) e vermelho
escuro (2 5YR 3/6, seco triturado); muito argiloso; moderada pequena a 
grande granular; friável, plástico e pegajoso; transição plana e gradual 

23-45 em, vermelho-escuro-acinzentado (10R 3/4); muito argiloso; fraca 
muito pequena granular com aspecto de maciça porosa pouco coerente; 
muito friável, plástico e pegajoso; transição plana e difusa 

45-1 20 em, vermelho-escuro-acinzentado ( 1 OR 3/4); muito argiloso; fra
ca muito pequena granular com aspecto de maciça porosa pouco coerente; 
muito friável, plástico e pegajoso; transição plana e difusa 

1 20-1 80 em, vermelho-escuro-acinzentado ( 1 OR 3/4); muito argiloso; fra
ca muito pequena granular com aspecto de maciça porosa pouco coerente; 
muito friável, plástico e pegajoso; transição plana e difusa 

180-300 em+, vermelho-escuro-acinzentado ( 1 OR 3/4); muito argiloso; 
fraca muito pequena granular com aspecto de maciça porosa pouco coe
rente; muito friável, plástico e pegajoso 

Raizes: muitas no A 1, A3 e 81, comuns no 821 e poucas no 822 

Obs : trincheira de 180 em e uso do trado de caneco a partir desta profundidade; 
coletada amostra superficial composta para fertilidade F372; 
coletada amostra com anel volumétrico dos horizontes A 1, A3, 81, 821 e 822; 
poros ao longo de todo o perfil 

Análises físicas e químicas lab : SNLCS 14 14 7-4 152) 

Horizonte 
Frações da Comp granulométrica 

amostra total % (tfsa)% Argila 
dis- Grau 

Terra Areia 
Areia 

Silte persa de 

Pro f 
Calhau Case fina 

0,05-
Argila em floc 

>20 fina grossa Slmb em 20-2 
<2 2-0,20 

0,20-
0,002 

<0,002 água % 
mm mm 0,05 mm % mm mm mm 

mm 

A1 0-10 o o 100 6 11 19 64 41 36 
A3 -23 o o 100 6 10 16 68 39 43 
81 -45 o o 100 5 9 14 72 8 89 
821 -120 o o 100 4 7 17 72 o 100 
822 -180 o o 100 4 8 17 71 o 100 
823 -3oo+ o o 100 4 8 17 71 o 100 

% Densidade Poro- Ataque por H2S04 1d = 1.4 71 e 
Silte g/em3 sida-

c N MO c 
Na2C03!6%)% 

de% 
% % % -

SID 21AI201Fe20~Ti0 2 1P2051 MnO 
% 

Apa-, I Real IVo- N 
Arg rente lume) 

0,30 1,34 2,81 53 2,24 O, 16 3,86 14 20,1 19,6 25,6 3,22 0,13 
0,24 1,17 2,86 59 1,52 0,12 2,62 13 20.4 20,7 26,3 3,36 O, 11 
O, 19 1,42 2,92 52 1 ,09 0,09 1 ,88 12 21,4 21,9 26,3 3,49 O, 11 
0,24 1,34 2,96 55 O, 71 0,06 1,22 12 20,9 22,5 26,1 3.49 O, 11 
0,24 1,19 2,96 60 0,39 0,04 0,67 10 21.9 23,2 26,6 3,47 0,10 
0,24 0,24 0,03 0,41 8 21,9 23,7 26,8 3,41 0,09 



AI203 Fe203 
Equiv lpH 1:2,51 Complexo scirtivo mE/1 OOg 

de 

Agua l KCil N ca++l Mg+ +I K+ I Na+ 
Ki Kr 

~~~ livre 
Caco3 Fe203 % % 

1,74 0,95 1,20 5,1 4,5 1,8 1,5 b,23 0,04 
1,68 0,93 1,24 4,9 4,1 0,8 0,14 0,05 
1,66 0,94 1,31 5,2 4,4 0.4 0,06 0,05 
1,58 0,91 1,36 5,7 4,5 0.4 0,03 0,05 
1,60 0,93 1,37 6,0 4,7 0,3 0,08 0,04 
1,57 0,91 1,38 6,3 4,0 0,4 0,04 0,04 

Complexo sortivo mE/100g Pssta 
p Sat c/ saturada 

+++ sódio 1% 
v 100 AI as- de Na+ C E do 

simi-
s AJ+ + + H+ T % +++ lâvel trocável extrato 

Agua 
AI +S no valor mmhos/ 

ppm 
TI em a % 

25"C 

3,6 1,6 7,6 12,8 28 31 
1,0 2,6 5,8 9,4 11 72 
0,5 2.1 4,2 6,8 7 81 <1 
0,5 1,6 3,1 5,2 10 76 <1 
0.4 0,8 3,2 4,4 9 67 <1 
0,5 0,8 2,8 4,1 12 62 <1 

Sais soluveis {extrato 1:51 Constantes hldricas % 

C a+ +I Mg + + I K + I Na + HCo3- Umi- Um i Agua Equiv 
de 

co3- C I- 504- dade da de disp 
mE/lOOg___. 1/3 atm 15 atm méx umi-

da de 

31 
31 
31 
32 
33 
34 

Análise mineralógica: 

Al 

A3 

81 

821 

822 

823 

Areias - 53% de quartzo hialino, grãos corroldos, levemente desaresta
dos e bem desarestados, com aderência de óxido de ferro; 40% de magne
tita; 5% de detritos; 2% de concreções ferruginosas e ferromanganosas; 
traços de feldspato 

Areias - 55% de quartzo hialino, grãos corroidos, levemente desaresta
dos e bem desarestados, com aderência ferruginosa; 40% de magnetita; 
3% de detritos; 2% de concreções ferruginosas e ferromanganosas 

Areias - 58% de quartzo hialino, grãos corrofdos, levemente desaresta
dos e bem desarestados, com aderência ferruginosa; 40% de magnetita; 
1% de concreções ferruginosas e ferromanganosas; 1% de detritos; tra
ços de feldspato 

Areias - 66% de quartzo hialino, grãos corrofdos, levemente desaresta
dos e bem desarestados, com aderência ferruginosa; 30% de magnetita; 
3% de concreções ferruginosas e ferromanganosas; 1% de detritos 

Areias- 57% de magnetita; 40% de quartzo hialino, grãos levemente de
sarestados e bem desarestados na maioria, alguns corroídos, com aderên
cia ferruginosa; 3% de concreções ferruginosas e ferromanganosas; tra
ços de detritos 

Areias- 50% de magnetita; 46% de quartzo hialino, grãos corroldos, le
vemente desarestados e bem desarestados, com aderência ferruginosa; 
4% de concreções ferruginosas e ferromanganosas 

PERFIL N o 1 34 

Descrição geral: 

Origem- (Brasil Ministério da Agricultura DPP, 1971) perfil no 23 

Data - 29/8/68 

Classificação - Latossolo Roxo álico A moderado textura muito argilosa relevo suave on
dulado Hap/orthox 

Unidade de mapeamento - LRa2 

Localização, municlpio, estado e coordenadas - Estrada Dourados-Caarapó, MS-156, 
1,5 km após Nova América Caarapó (MS) 22"31'5 e 54"52'WGr Folha SF 21-Z-8 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil -Terço superior de elevação com 5% 
de declive e sob cobertura de floresta 

Altitude - 500 m 

Litologia - Basalto 

Formação geológica - Grupo São Bento Formação Serra Geral 

Perlodo - Jurássico-Cretáceo Mesozóico 

Material originário - Produto da decomposição do basalto 

Relevo local - Suave ondulado 

Relevo regional - Suave ondulado, com pendentes longas de centenas de metros e vales 
em "V" bem aberto 

Erosão - Ligeira 

Drenagem - Acentuadamente drenado 

Vegetação primária - Floresta 

Uso atual - Sem uso 

Descrição morfológica: 

01 3-0 em, horizonte constituldo por detritos vegetais parcialmente decom
postos 

A1 0-14 em, vermelho-escuro-acinzentado (10R 3/4, umido, seco e seco tri
turado) e bruno-avermelhado-escuro {2 5YR 3/4, umido amassado); muito 
argiloso; moderada pequena a média blocos subangulares e granular; muito 
duro, firme, plástico e pegajoso; transição plana e clara 

A3 14-4 7 em, vermelho-escuro-acinzentado ( 1 OR 3/4, umido, seco e seco tri
turado) e vermelho-escuro {2 5YR 3/6, úmido amassado); muito argiloso; 
moderada a forte pequena a média blocos subangulares e granular; mUito 
duro, firme, plástico e pegajoso a muito pegajoso; transição plana e gra
dual 

81 47-102 em, vermelho-escuro (10R 3 5/6); muito argiloso; fraca muito pe
quena granular com aspecto de maciça poro~a pouco coerente; duro, fir
me, plástico e pegajoso; transição plana e difusa 

821 1 02-1 55 em, vermelho-escuro ( 1 OR 3/6); muito argiloso; fraca muito pe
quena granular com aspecto de maciça porosa pouco coerente; ligeiramen
te duro, friável, plástico e ligeiramente pegajoso a pegajoso; transição pla
na e difusa 

822 155-280 em+, vermelho-escuro (10R 3/6); muito argiloso; fraca muito 
pequena granular com aspecto de maciça porosa pouco coerente; ligeira
mente duro, friável, plástico e ligeiramente pegajoso a pegajoso 

Raizes: muitas no A 1, comuns no A3 e poucas no 81 e B21, com 1 mm a 4 em de dU~me
tro, predominando as de menor diâmetro 

Obs : trincheira com 1 70 em e uso do trado de caneco a partir desta profundidade; 
coletada amostra com anel volumétrico dos horizontes A 1, A3, 81 e 822; 
presença de concreções tipo "chumbo de caça", principalmente nos horizorites 
821 e 822 

Análises físicas e qufmicas Lab : SNLCS 14 1 62-4 1 661 

Comp Frações da granulométrica 
Horizonte amostra total % (tfsal% Argila 

Slmb 

Al 
A3 
81 
821 
822 

% 
Silte 

% 
Arg 

0,33 
0,23 
o. 18 
0,21 
o. 18 

Ki 

1,95 
1,89 
1,77 
1,79 
1,77 

Terra Areia 
Pro f 

Calhau Case fina >20 20-2 
grossa 

em <2 2-0,20 mm mm mm mm 

0-14 o 1 99 3 
-47 o o 100 3 
-102 o o 100 3 
-155 o 1 99 2 
-280+ o 1 99 3 

Densidade Poro-
g/cm3 sida-

c N MO do% 
% % % 

Apa;l Real (V o-
rente lume) 

0,97 2,74 65 2,79 0,26 2,81 
1.13 2,86 60 1,22 0,10 2,10 
1.15 2,89 60 o. 75 0,07 1 ,29 
1,00 2,96 66 0,50 0,05 0,86 

0,20 0,02 0,34 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

9 
7 
7 
7 
7 

Silte 
0,05-
0,002 

mm 

22 
17 
14 
16 
14 

Argila 
<0,002 

mm 

66 
73 
76 
75 
76 

dis~ 

persa 
em 

égua 
% 

51 
11 
o 
o 
o 

Grau 
de 

floc 
% 

23 
85 

100 
100 
100 

Ataque por H2S04id = 1.4 71 e 

c 
Na2C03i5%l % 

N Si0 21AI20~Fe~~Ti02 1P2051 MnO 

11 22.8 19,9 27,4 4,09 0,12 
12 25,9 23,3 25,5 3,71 0,10 
11 25,7 24,7 24,8 3,65 0,09 
10 25.7 24,4 25.7 3,75 0,08 
10 26,1 25,0 25,8 3,85 0,08 

AI203 Fe203 
Equiv (pH 1:2,51 Complexo sortivo mE/1 OOg 

de 

Agua I KCilN C a+ +I Mg + + I K + I Na+ 
Kr 
~~~ livre 

CaC03 Fe203 % % 

1,04 1,14 5,3 4,5 5,1 3,1 0.47 0,03 
1.12 1,44 5,1 3,9 0,9 0,06 0,02 
1,08 1,56 4,9 4,0 0.4 0,25 0,03 
1,07 1,48 5,5 4,3 0,4 0,04 0,02 
1,07 1,52 5.7 4,3 0,4 0,04 0,02 

Complexo sortivo mE/1 OOg Pasta 
p Sat c/ saturada 

+++ sódio(% 

v 100 AI as- de Na+ C E do 
simi-

AI+++ H+ % +++ lAvei 
trocével extrato 

Agua s T no valor mmhos/ AI +S ppm % TI em a 
25"C 

8,7 0,3 7,0 16,0 54 3 
1,0 4,8 3,1 8,9 11 83 <1 
0,7 3.4 2,8 6,9 10 83 <1 
0,5 2.1 2,5 5,1 10 81 <1 
0,5 1,8 3,1 5,4 9 78 <1 

PEDOLOGIA/20 1 



Sais solúveis (extrato 1 : 5) Constantes hfdricas % 

ca+ +IMg+ +I K+ I Na+ HC03- Umi- Umi- Agua Equiv 

co3- Cl- so4- dedo dade disp de 
umi-

mE/100u---+ 1/3 atm 15 atm mb 
da de 

31 
35 
36 
36 
35 

Análise mineralógica: 

A1 

A3 

81 

821 

822 

Areias - 75% de concreções magnetfticas; 20% de quartzo rolado; 5% 
de fragmentos de raiz, cascas de sementes e carvão; traços de concreções 
argila-ferruginosas 

Cascalho - 1 00% de concreçOes ferruginosas hemaUticas e argila
ferruginosas, ocorrendo também algumas concreções magnetrticas 

Areias - 75% de concreções magnetfticas e magnetita (maior parte) e 
concreções hematfticas; 25% de quartzo; traços de fragmentos de raiz 

Areias - 70% de concreçOes magnetlticas e magnetita (maior parte) e 
concreções hematfticas; 30% de quartzo 

Areias - 70% de concreçOes magnetfticas e magnetita (maior parte) e 
concreções hematfticas; 30% de quartzo 

Cascalho - 1 00% de concreções ferruginosas, hematfticas e argila
ferruginosas, notando-se a presença de algumas concreçOes magnetfticas; 
traços de fragmentos de quartzo vftreo incolor 

Areias - 70% de concreções magnetfticas e magnetita (maior parte) e 
concreções hematfticas; 30% de quartzo 

Cascalho - 1 00% de concreções ferruginosas hematfticas e argila
ferruginosas, notando-se a presença de algumas concreções magnetiticas; 
traços de fragmentos de quartzo vftreo incolor 

PERFIL N o 135 

Descrição geral: 

Origem - (Brasil Ministério da Agricultura DPP, 1971 I perfil n ° 12 

Data - 5/5/66 

Classificação - Latossolo Roxo álico A moderado textura muito argilosa relevo suave on
dulado Haplorthox 

Unidade de mapeamento - LRa2 

Localização, municfpio, estado e coordenadas- Estrada Dourados-Maracaju, MS-162, 
a 9 km de Dourados Dourados (MSJ 22 °1 2'5 e 54 ° 54'WGr Folha SF 21-Z-B 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Local com O a 5% de declive e sob 
cobertura de floresta 

Altitude - 430 m 

Litologia - Basalto 

Formação geológica - Grupo São Bento Formação Serra Geral 

Perfodo - Jurássico-Cretáceo Mesozóico 

Material originário - Produto da decomposição do basalto 

Relevo local - Suave ondulado 

Relevo regional - Suave ondulado e plano 

Erosão - Ligeira 

Drenagem - Acentuadamente drenado 

Vegetação primária - Floresta 

Uso atual - Sem uso 

Descrição morfológica: 

01 

A1 

A3 

81 

82 

3-0 em, horizonte constitufdo por detritos vegetais em decomposição 

0-13 em, vermelho-escuro-acinzentado (1 OR 3/3, úmido, seco e seco tri
turado); muito argiloso; forte granular; firme, muito plástico e muito pega
joso; transição plana e gradual 

13-38 em, vermelho-escuro-acinzentado (1 OR 3/4); muito argiloso; fraca 
blocos subangulares com aspecto de maciça pouco coesa in situ; firme, 
muito plástico e pegajoso; transição plana e gradual 

38-74 em, vermelho-escuro·acinzentado (10R 3/4); muito argiloso; fraca 
blocos subangulares e fraca granular com aspecto de maciça muito pouco 
coesa in situ; friável, plástico e ligeiramente pegajoso; transição plana e di
fusa 

74-140 em+, vermelho-escuro-acinzentado (10R 3/4); muito argiloso; 
fraca granular com aspecto de maciça muito pouco coesa in situ; friével, 
plástico e ligeiramente pegajoso 

Raizes: abundantes no A 1, muitas no A3, comuns no B 1 e 82, fasciculadas com dia metro 
em torno de 1 mm e pivotantes com dia metro até 3 em 

Obs : perfil descrito e coletado em trincheira; 
muitos poros pequenos ao longo de todo perfil; 
intensa atividade biológica no A 1; coatings provenientes de atividade biológica, pe 
quenos e de pouco contraste 

202/PEDOLOGIA 

Análises ffsicas e qufmicas Lab :SNLCS(1 981-1 9841 

Horizonte 
Fraçlles da Comp granulométrica 

amostra total % ltfsa) % Argila 

Slmb 

A1 
A2 
81 
82 

% 
Silte 

% 
Arg 

0,26 
0,18 
0,18 
0,12 

Ki 

Terra Areia 
Prol 

Calhau Case fina grossa >20 20-2 em <2 2-0,20 mm mm 

0-13 o 
-38 o 
-74 o 
-140+ o 

Densidade Poro-
g/cm3 sida-

de% 

Apa~~ Real IVo-
rente lume) 

1 
2 
1 
1 

c 
% 

mm 

99 
98 
99 
99 

N 
% 

mm 

8 
5 
5 
6 

MO 
% 

2,20 0,25 3,79 
1.12 0,10 1,93 
1,06 0,12 1,83 
0,76 0,06 1,31 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

4 
3 
4 
3 

Silte 
0,05-
0,002 

mm 

18 
14 
14 
10 

Argila 
<0,002 

mm 

70 
78 
77 
81 

dis-
persa 
em 

égua 
% 

35 
56 
25 
1 

Grau 
de 

fio c 
% 

50 
28 
68 
99 

Ataque por H2S04Id = 1.4 7} e 

c 
Na2C0316%J % 

N Si0 2,AI201F•~1Ti021P205l MnO 

9 23,7 22,1 24.7 2,90 O, 11 
11 24,9 24,1 25,1 2.75 0,09 

9 24,7 23,8 25,1 3,94 0,09 
13 25,1 23,8 25,0 2,81 0,08 

AI203 Fe203 
Equiv (pH 1 :2,5! Complexo sortivo mE/1 OOg 

de 

Água I KCI1 N C a ++I Mg + + I K + I Na+ 
Kr --- livre CaC03 Fe203 % % 

1,82 0,80 
1,76 0,80 
1.76 1.10 
1,79 1,10 

1.40 
1.50 
1,50 
1,50 

4,5 
4,6 
4.7 
5,0 

3,9 
3,8 
3,9 
4,1 

0,9 1,0 
0.4 
0,3 
0,2 

0,92 0,04 
0,47 0,03 
0,07 0,02 
0,03 0,03 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

s 

2,9 
0,9 
0.4 
0,3 

AI+++ 

2,9 
3.4 
3,2 
2,3 

H+ 

8,6 
4,9 
4.4 
3,5 

T 

14.4 
9,2 
8,6 
6,1 

v 
% 

20 
10 

5 
5 

' Sais soluveis (extrato 1 :5} 

+++ 
100 AI 
----

AI 
+++ 

50 
79 
89 
88 

+S 

p 

as-
sim i-
lâvel 
ppm 

2 
X 

o 

Sat c/ 
sOdio (% 
de Na+ 
trocável 
no valor 

Tl 

Pasta 
saturada 

C E do 
extrato 

Água mmhos/ 
em a % 

25"C 

Constantes hldricas % 

Cs + +I Mg + + I K + l Na+ HCo3- Um i- Um i- Agua Equiv 

so4- dada da de disp de 
co3 - C I-

umi-
mE/100g---+ 1/3 atm 15 atm méx 

dada 

34 
34 
33 
33 

Análise mineralógica: 

A1 

A3 

81 

82 

Areias - 90% de magnetita, concreçOes ferruginosas, ilmenita magnética 
e ilmenita; 10% de quartzo, grãos hialinos 

Cascalho - 92% de concreçOes ferruginosas pisolfticas; 8% de concre
ções magnetfticas; traços de quartzo com as faces mais ou menos desares
tadas 

Areias - 80% de magnetita primária, concreçOes magnetfticas, concre
çOes ferruginosas e ilmenita, algumas magnéticas; 20% de quartzo, grãos 
hialinos, alguns bem desarestados; traços de detritos e fragmentos de opa
la 

Cascalho - 90% de concreções ferruginosas pisoltticas; 1 O% de concre
çOes magnetlticas; traços de concreçOes ferromanganosas 

Areias - 90% de magnetita primária; 10% de quartzo, grãos hialinos e 
bem desarestados; traços de concreçOes ferruginosas e detritos 

Cascalho - 90% de concreções ferruginosas na maioria pisolfticas; 1 0% 
de concreçOes magnetfticas; traços de detritos 

Areias- 85% de magnetita, a maioria primária, concreçOes ferruginosas, 
concreçOes magnetfticas, ilmenita e ilmenita magnética; 15% de quartzo, 
grãos hialinos, alguns com as faces bem desarestadas 

Cascalho - 90% de concreções ferruginosas; 1 0% de concreções mag
netfticas pisolfticas 



PERFIL N • 137 

Descrição geral: 

Origem- !Brasil Ministério da Agricultura DPP, 19711 perfil n • 27 

Data - 5/9/68 

Classificação - Latossolo Roxo eutrófico A moderado textura muito argilosa relevo plano 
Eutrorthox 

Unidade de mapeamento - LRe 1 

Localização, municfpio, estado e coordenadas - Estrada Dourados -ltaporã, MS~ 1 57, a 7 
km de Dourados Dourados IMSI 22"10'S e 54"49'WGr Folha SF 21-Z-B 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Terço superior de elevação com 2 a 
3% de declive e sob cobertura de floresta 

Altitude - 420 m 

Litologia - Basalto 

Formação geológica - Grupo São Bento Formação Serra Geral 

Perfodo - Jurâssico-Cretéceo Mesozóico 

Material originário - Produto da decomposição do basalto 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Suave ondulado, com pendentes longas de centenas de metros e vales 
em "V" bem aberto 

Erosão - Ligeira 

Drenagem - Acentuadamente drenado 

Vegetação primária - Floresta 

Uso atual - Culturas de café, trigo e milho 

Descrição morfológica: 

01 

A1 

A3 

B1 

B21 

822 

2-0 em, horizonte constitufdo por detritos vegetais em decomposição 

0-15 em, vermelho-escnro-acinzentado ( 1 OR 3/4, um ido e seco), bruno
avermelhado-escuro (2 5YR 3/4, úmido amassado) e bruno-avermelhado-
escuro (5YR 3/4, seco triturado); muito argilosq; forte pequena a média 
blocos subangulares e granular; duro, firme, plástico a muito plástico e pe
gajoso a muito pegajoso; transição plana e clara 

1 5-45 em, vermelho-escuro-acinzentado ( 1 OR 3/4, umido, úmido amassa
do e seco) e bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/4, seco triturado); muito 
argiloso; forte pequena a grande blocos subangulares e pequena a média 
granular; muito duro, firme a muito firme, plástico e pegajoso: transição 
plana e gradual 

45-85 em, vermelho-escuro ( 1 OR 3/6); muito argiloso; moderada a forte 
pequena a média blocos subangulares e pequena granular; duro, friável, 
plástico e pegajoso; transição plana e gradual 

85-140 em, vermelho-escuro ( 1 OR 3/6); muito argiloso, fraca muito pe
quena granular com aspecto de maciça porosa pouco coerente; macio a li
geiramente duro, muito friével, plástico e pegajoso; transição plana e difu
sa 

140-300 em+, vermelho-escuro (10R 3/6); muito argiloso, fraca muito 
pequena granular com aspecto de maciça porosa pouco coerente; macio a 
ligeiramente duro, muito friével, plástico e pegajoso 

Raizes: abundantes no A 1 e A3, poucas no 81 e raras no 821, com 1 mm a 2 em de diã-
metro 

Obs : trincheira com 180 em e uso do trado de caneco a partir desta profundÍdade; 
coletada amostra superficial composta para fertilidade F443 
coletada amostra com anel volumétrico de todo o perfil; 
presença de concreções tipo "chumbo de caça" nos horizontes A 1 e A3 

Análises fisicas e qufmicas 

FraçOes da 
Horizonte amostra total % 

Terra 
Prol 

Calhau Case fina Slmb >20 20-2 em <2 mm mm 

A1 0-15 O 
A3 -45 O 
81 -85 o 
B21 -140 O 
B22 -3oo+ o 

% Densidade 
Silte g/cm3 

% 
Apa-,1 Real Arg rente 

0,33 0,96 2,87 
0,23 1,26 2,95 
0,14 1,12 2,86 
0,16 1,09 2,98 
0,18 1,11 2,88 

Poro-
sida-
de% 
IVo-

lume I 

67 
58 
61 
64 
61 

1 
1 
2 
2 

c 
% 

mm 

99 
99 
99 
98 
98 

N 
% 

2,92 0,33 
1,21 0,15 
0,87 0,10 
0,48 0,06 
0,31 0,04 

Lab: SNLCS (4 250-4 2541 

Comp granulométrica 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

8 
9 
7 
6 
6 

MO c 

ltfsal% 

Arei e 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

7 
6 
5 
5 
5 

Silta 
0,05-
0,002 

mm 

21 
16 
11 
12 
14 

Argila 
<0,002 

mm 

64 
69 
77 
77 
75 

Argila 
dis-

persa 
em 

égua 
% 

53 
48 

4 
o 
o 

Grau 
de 

lloc. 
% 

17 
30 
95 

100 
100 

Ataque por H2S04td ~ 1,4 71 e 
Na2C03IS%) % 

% -
Si021AI20~Fe~1Ti021P2051 MnO 

N 

9 21,9 19,0 28,1 4,57 0,09 
8 23,9 21,7 28,5 4,43 0,07 
9 25,8 23,7 26,2 3,97 0,06 
B 25,8 24,1 26,6 3,95 0,06 
8 24,7 23,9 27,0 4,24 0,05 

AI203 Fe203 
Equlv. (pH 1:2,51 Complexo sortivo mE/1 OOg 

de 

Água I KC11N k;a++T Mg+ +I K+ I Na+ 
Ki Kr --- livre 

CaC03 Fe203 % % 

1,96 1,01 1,06 6,6 6,0 12,5 4.4 0,46 0,08 
1,87 1,02 1,20 5,7 5,2 7,0 3,1 0,15 0,04 
1,85 1,09 1.41 5,0 4,6 5,0 2,2 0,08 0,03 
1,82 1,07 1,42 5,2 4,8 2,5 3,6 0,25 0,03 
1,76 1,02 1,38 4,2 3,9 0,8 2,2 0,15 0,05 

Complexo sortivo mE/1 OOg Paata 
p Sat c/ saturada 

+++ sl>dio 1% 
v 100 AI as- de Na+ C E do 

% ---- simi- trocével extrato 
s AI+++ H+ T +++ lével Água 

AI +S no valor mmhos/ 
ppm 

TI em a % 

25"C 

17,4 o 1,5 18,9 92 o 3 
10,3 o 2,7 13,0 79 o 1 

7,3 o 3,5 10,8 68 o 1 
6,4 o 2,5 8,9 72 o 1 
3,2 1,1 2,9 7,2 44 26 <1 

Sais soluveis (extrato 1:51 Constantes hfdricas % 

Ca + +I Mg + + I K + I Na+ HCO:J Um i- Umi Água Equiv 

so4- da de da de disp de co 3- C I-
um i-

mE/100g____. 1/3 atm 15 atm méx 
da de 

34 
31 
33 
32 
32 

Análise mineralógica: 

A1 

A3 

81 

B21 

Areias - 70% de magnetita, algumas apre~entando faces, algumas idio
morfas; 24% de concreções ferruginosas e ferromanganosas; 4% de detri
tos; 2% de quartzo hialino, grãos levemente desarestados 

Cascalho - 100% de concreções ferruginosas lustrosas, muitas pisolfti
cas 

Areias - 61 % de magnetita, algumas apresentando faces, algumas idio
morfas: 1 5% de ilmenita magnética, 1 O% de quartzo hialino, alguns grãos 
levement~ desarestados, alguns desarestados; 10% de concreçOes ferru
ginosas e ferromanganosas; 4% de detritos 

Cascalho - 100% de concreções ferruginosas lustrosas e algumas ferro
manganosas, pisoliticas na maioria 

Areias - 67% de magnetita, algumas com faces, algumas idiomorfas; 
20% de concreções ferruginosas e ferromanganosas; 7% de quartzo hiali
no, grãos levemente desarestados e bem desarestados, com aderência fer
ruginosa; 4% de ilmenita magnética; 2% de detritos; traços de carvão 

Cascalho - 100% de c onerações ferruginosas lustrosas e algumas ferro
manganosas, pisolfticas na maioria; traços de concreções magnetfticas 

Areias - 53% de magnetita, algumas com faces, algumas idiomorfas; 
1 5% de quartzo hialino, alguns grãos corroidos, alguns bem desarestados, 
alguns levemente desarestados; 1 5% de concreções ferruginosas e ferro
manganosas; 15% de ilmenita magnética; 2% de carvão; traços de detri
tos 

Cascalho - 100% de concreções ferruginosas lustrosas e algumas ferro
manganosas, roladas na maioria; traços de concreções magnetJticas e de
tritos 

922 Areias - 54% de magnetita, algumas apresentando faces, algumas idio~ 
mortas; 15% de quartzo hialino, grãos levemente desarestados, alguns 
com aderência ferruginosa, poucos com leve aderência manganosa: 15% 
de concreções ferruginosas e ferromanganosas; 15% de ilmenita magnéti
ca; 1% de detritos; traços de carvão 

Cascalho - 100% de c onerações ferruginosas lustrosas e algumas ferro
manganosas, roladas na maioria; traços de quartzo hialino, grãos corroi
dos, com aderência ferromanganosa (3 grãos); detritos e concreçOes mag
netfticas 

PERFIL N • 106 

Descrição geral: 

Origem- (Brasil Ministério da Agricultura DPP, 19711 perfil n ° 127 

Data - 24/4/69 

Classificação - Latossolo Roxo eutrófico pouco profundo A moderado textura argilosa re~ 
levo suave ondulado Eutrorthox 

Unidade de mapeamento - LRd3 

Localização, municlpio, estado e coordenadas - Estrada Campo Grande-Dourados, BR-
163, a 6,3 km do Rio Anhandul Sidrolandia (MS) 21 "02'S e 54" 30'WGr Folha SF 21-
X-D 

PEDOLOGIA/203 



SituaçÀo, declive e cobertura vegetal sobre o perfil- Terço médio de elevação com 5% de 
declive e sob cobertura de floresta 

Altitude - 420 m 

Litologia - Basalto 

Formação geológica - Grupo São Bento Formação Serra Geral 

Perfodo - Jurássico-Cretáceo Mesozóico 

Material originário - Produto da decomposição do basalto 

Relevo local - Suave ondulado 

Relevo regional - Suave ondulado, com pendentes de centenas de metros e vales em "V'' 
aberto 

Erosão - Ligeira 

Drenagem - Acentuadamente drenado 

Vegetação primária - Floresta 

Uso atual - Cultura de arroz 

Descrição morfológica: 

A1 

82 

c 

0-20 em, vermelho-escuro-acinzentado (1 OR 3/4, úmido), bruno
avermelhado-escuro (2 5YR 3/4, umido amassado e seco) e vermelho
escuro (2 5YR 3/6, seco triturado); argila; moderada média a grande gra
nular; duro, friável, plástico e pegajoso 

40-80 em, bruno-avermelhado-escuro (2 5YR 3/4); argila; fraca muito pe
quena granular com aspecto de maciça porosa pouco coesa in situ; ligeira 
mente duro, muito friável, plástico e pegajoso 

1 00 em+, horizonte constituido por material acre semi-alterado e frag
mentos de rocha em decomposição 

Obs : perfil coletado em corte de estrada; 
grande ocorrência de concreções tipo "chumbo de caça" ao longo do horizonte 8 

Análises fisicas e químicas 

Horizonte 
Frações da 

Slmb 

A1 
82 
c 

% 
Silte 

amostra total % 

Calhau 
Prof >20 
em 

mm 

0-20 o 
40-80 o 

Densidade Poro-
g/cm3 sida-

Case 
20-2 
mm 

o 
3 

Terra 
fina 
<2 
mm 

100 
97 

lab : SNLCS 14 088-4 0891 

Comp granulométrica 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

12 
9 

(tfsa)% 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

10 
8 

Silte 
0,05-
0,002 

mm 

20 
14 

Argila 
<0,002 

mm 

58 
59 

Argila 
dis-

persa 
em 

égua 
% 

46 
1 

Grau 
de 

floc 
% 

21 
99 

Ataque por H2so4 (d = 1.4 71 e 

de% c N MO c Na2C03i5%1 % 

% 
Apa;l Real IVo- % % % N Si021AI20~Fezü,Tio2 ,p2o51 MnO Arg rente lume) 

0,34 
0,20 

2,12 0,19 3,65 11 21,5 17,0 24,3 4,32 0,15 
O, 73 0,07 1,26 1 O 27,1 20,3 23,2 3,87 O, 1 O 

Ki Kr 

2,15 1 '12 
2,27 1,31 

Al 2o 3 
---
Fe2o 3 

1,10 
1,37 

Fe2o 3 
livre 
% 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

s AI+++ 

12,3 o 
7,7 o 

H+ 

4,4 
3,2 

T 

16,7 
10,9 

Equiv 
de 

CaC03 
% 

v 
% 

74 
71 

Sais soluveis (extrato 1: 5) 

Ca + +I Mg + + I K + I Na + HC03-
co3-

mE/100g----+ 

204/PEDOLOGJA 

(pH 1:2,51 Complexo sortivo mE/1 OOg 

Água I KCI1 N C a+ +I Mg + + I K + I Na + 

6,1 
5,9 

5,2 
5,1 

+++ 
100 AI 
----
AI 

+++ 

o 
o 

+S 

p 

as-
simi-
lével 
ppm 

3 
<1 

9,4 
4,8 

2,6 
2,8 

Sal c/ 
sódio(% 
de Na+ 
trocével 
no valor 

Ti 

0,24 0,06 
0,07 0,03 

Pasta 
saturada 

C E do 
extrato 
mmhos/ Água 

em a % 

25°C 

Constantes hldricas % 

Um i- Um i-
c1- so4- dade da de 

113 atm 15 atm 

Água 
disp 
méx 

Equiv 
de 

um i-
da de 

29 
33 

Ánéllse mineralógica: 

A1 

82 

Areias - 58% de quartzo hialino, metade dos grftos corroldos e triturados, 
metade levemente desarestados e bem desarestados, com verniz ferrugi
noso; 30% de concreçOes megnetfticas; 10% de detritos; 2% de concre
çOes ferruginosas; traços de feldspato e concreçOes calcedonizadas 12 
graos) 

Areias - 62% de quartzo hialino, alguns grãos corroldos, muitos leve
mente desarestados e bem desarestados; 30% de concreçOes magnetfti
cas; 4% de detritos; 3% de concreçOes ferruginosas; 1% de concreçOes 
argilosas; traços de enfibólio 11 grao) 

Cascalho - 1 00% de concreçOes ferruginosas, a maioria pisolfticas; tra
ços de concreçOes magnetlticas, concreçOes calcedonizadas (2 grãos) e 
feldspato 

3.4.2.3 - Latossolo Vermelho-Amarelo álico 

Esta classe compreende solos minerais, não hidromórficos, caracte
rizados pela presença do horizonte B latossóliéo, imediatamente 
abaixo do horizonte diagnóstico superficial, geralmente do tipo mo
derado. Assemelha-se às classes anteriormente descritas, diferindo 
por apresentar teores de Fe20 3 inferiores a 9%, para textura argilo
sa e relação AI20 3/Fe20 3 superior a 3,14 para textura média e colo
ração mais amarelada, nos matizes 7,5YR e 5YR. 

Para exploração agropecuária, as propriedades qufmicas são li
mitantes pois é baixa a reserva de elementos nutritivos e os teores 
de alumfnio são elevados. Calagem e adubação são as práticas agrf
colas recomendadas para obtenção de maior produtividade, assim 
como adubação verde e incorporação de restos de culturas visando 
a .aumentar a capacidade de retenção de umidade e suprimento de 
nutrientes. 

Dominantemente a topografia é plana e suave ondulada, o que 
não constitui limitação ao uso de implementas agrfcolas, mas as 
práticas conservacionistas de solos devem ser empregadas para 
evitar perdas dos horizontes superficiais pela ação da erosão. 

Pecuária extensiva compreende a utilização dominante, porém 
culturas climaticamente adaptáveis às condições locais encontram 
nestes solos boa!! propriedades para seu desenvolvimento, desde 
que suprimidas ou minimizadas as deficiências nutritivas. 

Ocorrem como subdominantes nas unidades de mapeamento 
PVa1, PVa2 e A0a5, em pequenas áreas posicionadas a noroeste 
do Planalto de Maracaju-Campo Grande, próximo a Cipolêndia e a 
serra de Aquidauana, em litologia das Formações Furnas e Aqui
dauana. 

3.4.2.4. - Terra Roxa Estruturada eutrófica 

São solos minerais, argilosos, profundos, bem drenados, argila de 
atividade baixa, com seqüência de horizonte A moderado, B textura i 
e C, de coloração no matiz 1 OR, pequena diferenciação entre os su
borizontes e como caracterfsticas principais apresentam cerosidade 
abundante e forte, baixa relação textura i, estrutura bem desenvolvi
da e teores de Fe20 3 superiores a 1 5%. 

A presença de nutrientes em quantidades elevadas e a quase to
tal ausência do alumfnio permitem a utilização com as mais variadas 
culturas, desde que obedecidas as exigências climáticas das mes
mas, já que o relevo em que se situam favorecem a mecanização. 

São originados da decomposição do basalto da Formação Serra 
Geral e têm pequena ocorrência na área em estudo, estando locali
zados no sopé da serra de Maracaju, próximo a Guia Lopes da Lagu
na, como dominantes na unidade de mapeamento TRe, com uma 
superffcie de 422,3 km2 equivalentes a 0,32% da área mapeada, 
e, como subdominantes, na unidade LRd4 próximos a Terenos e Si
drolêndia. 

Na classificação americana de solos foram enquadrados tentati
vamente no grande grupo dos Rhoduda!fs. 

PERFIL N. o 101 

Descrição gera!: 

Data - 28/6/80. 

Classificação - Terra Roxa Estruturada eutrófica A moderado textura argilosa relevo sua
ve ondulado Rhodudalfs 

Unidade de mapeamento - TRe. 

Localização, municlpio, estado e coordenadas - Estrada Jardim-Maracaju, BR-267, a 
89,3 km de Maracaju Guia Lopes da Laguna (MS) 21 o 29'S e 55 o 53'WGr Folha SF 21-
X-C 



SltuaçRo, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Terço médio de encosta com 5% da 
declive a sob cobertura da floresta 

Altitude - 300 m. 

Litologla - Basalto, 

FormaçRo geológica - Grupo SAo Bento. FormaçAo Serra Geral. 

Perlodo - Juréssico~Cretéceo Mesozóico. 

Material originário - Produto da decomposiçAo do basalto 

Relevo local - Suava ondulado. 

Relevo regional - Suave ondulado e ondulado 

Erosao - ligeira 

Drenagem - Bem drenado 

Vagataçao primária - Floresta 

Uso atual - Pastagem 

Descrição morfológica: 

A 1 0-18 em, varmalho-ascuro-acinzantado 11 OR 3/21; argila; forte pequena e 
média blocos subangulares; duro, firme, plástico e pegajoso; transição pla
na e difusa. 

A3 18-28 em, vermelho-escuro-acinzentado ( 1 OR 3/41; argila; forte pequena 
e média blocos subangulares; ~uro, firme, plástico e pegajoso; transição 
plana e gradual 

81t 28-45 em, vermelho-escuro (1 OR 3/6); argila; forte média blocos suban
gulares; cerosidade comum e moderada; duro, firme, plástico e pegajoso; 
transição plana e gradual 

821t 45-80 em, vermelho-escuro (1 OR 3/6); argila; forte grande e média blocos 
subangulares; cerosidade forte e abundante; duro, firme, plástico e pegajo
so; transiçAo plana e difusa 

B22t 80-140 em+, vermelho-escuro (10R 3/6); argila; forte grande e média 
blocos subangulares; cerosidade forte e abundante; duro, firme, plástico e 
pegajoso 

Raizes: comuns finas médias e grandes nos horizontes A 1, A3 e 81, comuns finas e mé
dias nos horizontes 821 t e 822t 

Análises trsicas e qufmicas Lab · 5UDE5UL (08 586-08 5901 

Horizonte Granulometria % 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 
Cal h Case muito média 

51mb Prof 
20-2 em 2-0,2 grossa 

1-0,512-0,2 
0,5-

0,25-1 0,2-1 0,2-
em em 2-1 mm mm 0,25 0,1 0,02 0,05 

mm mm mm mm mm 

A1 0-18 0,0 0,0 0,7 0,9 5,5 2,6 22,4 41,3 37,0 
A3 -28 0,0 0,0 0,2 0,5 4,4 1,7 24,4 40,2 32,5 
81 ·45 0,0 0,0 0,5 0,6 4,6 2,2 19,8 37,6 32,8 
821 -80 0,0 0,0 0,7 0,5 4,0 1,3 20,1 32,7 27,4 
822 -140 0,0 0,1 0,4 0,6 3,9 1,8 17,9 36,3 31,0 

Granulometria % Ataque por H2S04% 

Areia 5ilte Grau 
Silte 

muito Argila 
de 

(0,05-

fina Argila nat 
fio c 

0,002) 

0,1-
0,05- 0,02· <0,002 % --- Si02 AI203 Fe203 
0,002 0,002 mm % Argila 

0,05 mm mm 
mm 

15,9 20,5 16,2 37,0 23,0 38 0,55 16,12 11,03 15,93 
10,1 20,0 12,3 43,1 27,7 36 0,46 17,83 13,27 18,13 
14,3 15,4 10,6 47,2 28,1 40 0,33 19,14 14,57 18,13 

8,8 11,7 6,4 56,9 25,3 56 0,21 21,49 16,67 17,58 
14,2 11,0 5,7 54,1 12,1 78 0,20 19,54 15,62 17,58 

Ki C/N 

2,48 1,29 1,09 0,0 5,3 4,5 1,6 0,13 2,76 12 
2,28 1,22 1,15 0,0 5,4 4,5 1,2 0,10 2,07 12 
2,23 1,25 1,26 0,0 5,5 4,4 1,0 0,08 1,72 13 
2,19 1,31 1,49 0,0 5,9 5,0 0,6 0,06 1,03 10 
2,13 1.24 1,39 0,0 6,0 5,1 0,3 0,03 0,52 10 

Complexo sortivo mEt1 OOg 

ca+ 2 Mg+2 K+ Na+ 51 52 

NH4 I KCI NH4 I . NH4 I HCI NH4 I NH4 KCI e 
OAc OAc KCI OAc OAc HCI OAc HCI 

8,18 7,12 2,65 1,40 0,11 0,07 0,04 0,03 10,98 8,62 
8,05 7,10 2,10 1,20 0,12 0,04 0,06 0,03 10,33 8,45 
6,85 6,68 1,80 1,08 0,11 0,03 0,06 0,02 8,82 7,81 
4,93 4,80 1,30 0,92 0,10 0,03 0,05 0,02 6,38 5,77 
3,75 4,70 1,22 0,80 0,10 0,02 0,05 0,02 5,12 5,54 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

T v 
100A1+3 

A1+3 
Acidez 

Mat % 100AI+3 
trocâvel T 

AI+3+S1 AI+ 3+S2 coloidal 

KCI pHBj pH7 pH8l pH7 pH8l pH7 pHBI pH7 

0,1 9,86 4,32 20,84 15,30 56 41 53 72 1 1 
0,1 9,80 3,77 20,13 14,10 47 33 51 73 1 1 
0,1 9,00 4,68 17,82 13,50 38 29 49 65 1 1 
0,1 8,43 5,32 14,81 11,70 26 21 43 55 2 2 
0,1 7,28 4,88 12,40 10,00 23 18 41 51 2 2 

3.4.2.5 - Terra Roxa Estruturada eutrófica latossólica 

Estes solos possuem caracterfsticas ffsicas e qufmicas semelhantes 
à classe anterior, diferindo quanto ao aspecto morfológico por apre
sentarem o horizonte B textura I, com teor de Fe20 3 superior a 1 5%, 
sobreposto a um horizonte B latossólico dentro da profundidade de 
1,25 m. 

O horizonte Bt com estrutura moderada ou forte média em blo
cos subangulares revestidos por cerosidade abundante e moderada 
ou forte, encontra-se sobrejacente ao horizonte B com estrutura 
forte ultrapequena granular, com aspecto de "pó de café". 

Possuem textura argilosa e ocorrem em relevo suave ondulado, 
sem restrição à mecanização, sendo amplamente favoráveis à utili
zação agrfcola. 

São provenientes da decomposição do basalto da Formação Ser
ra Geral e quanto à distribuição são encontrados como subdominan
tes nas unidades de mapeamento TRe, próximo a Nioaque, na De
pressão do Rio Paraguai e LRe4, acompanhando a borda da serra de 
Maracaju e em áreas esparsas, no Planalto de Màracaju-Campo 
Grande, com maior ocorrência nas cabeceiras do sistema de drena
gem da margem esquerda do rio Vacaria. 

3.4.2.6 - Terra Roxa Estruturada Similar eutrófica 

São solos com seqüência de horizontes A moderado ou chernozêmi
co, B textura! e C, argila de atividade baixa, caracterizados pela pre
sença marcante de cerosidade, baixa relação textura I e pelo desen
volvimento acentuado da estrutura ao longo do perfil. 

Como parâmetro para diferenciação entre esta classe e a Terra 
Roxa Estruturada, destacam-se o teor de Fe20 3 inferior a 1 5% e o 
material de origem constitufdo por decomposição de rochas não bá
sicas, resultando, por conseguinte, um menor teor de óxido de fer
ro. 

Ocorrem como componentes subdominantes nas unidades 
TSLe1, TSLe2 e TSLe3 e embora a topografia seja plana e suave 
ondulada, a mecanização nestes solos sofre restrição devido à pre
sença constante de afloramentos de calcário formando microrrele
vo. Suas caracterfsticas ffsicas e qufmicas permitem a utilização de 
grande variedade de vegetais climaticamente adaptáveis. 

Localizam-se nas superffcies de relevo aplanado do Planalto da 
Bodoquena e da Depressão do Rio Paraguai, ao sul da serra da Bodo
quena, possuindo como litologia o calcário da Formação Cerradinho 
e mais raramente da Formação Bocaina, ambos do Grupo Corumbá 
do Pré-Cambriano Superior. 

Na classificação americana de solos foram enquadrados tentati
vamente no grande grupo dos Rhodustalfs. 

PERFIL N o 22 

Descrição geral: 

Origem - (Brasil Ministério da Agricultura DPP, 19 711 perfil n ° 11 2. 

Data - 2/1/70 

Classificação - Terra Roxa Estruturada Similar eutrófica A moderado textura muito argi
losa relevo plano. Rhodustalfs. 

Unidade de mapeamento - TSLe 1 

Localização, munidpio, estado e coordenadas- Estrada Bodoquena-Bonito, MS-178, a 
17 km de Bodoquena Bodoquena (MS) 20°40'S e 56°38'WGr Folha SF 21-X-A 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Topo de elevação com 3% de decli
ve e sob cobertura de floresta 

Altitude - 400 m 

Litologia - Calcários, dolomitos, metassiltitos e filitos 

Formação geológica - Grupo Cuiabá 

Perfodo - Pré-Cambriano Superior 

PEDOLOGIA/205 



Material originário - Produto da decomposição de rochas do Grupo Cuiabâ 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Suave ondulado, com pendente$ de centenas a milhares de metros 

ErosAo - Ligeira. 

Drenagem - Bem drenado. 

VegetaçAo primliria - Floresta 

Uso atual - Sem uso 

DescriçAo morfológica: 

A1 11-10 em, vermelho muito escuro (10R 2/2, úmido), vermelho-escuro
acinzentado (2 5R 3/2, úmido amassado e seco triturado} e vermelho mui
to escuro (2 5YR 2/2, seco); muito argiloso; forte muito pequena a peque
na granular; duro, firme, pltistico e pegajoso; trens içAo plana e clara. 

A3 

81t 

821t 

822t 

10-20 em, vermelho-1!scuro-acinzentado (10R 3/2, úmido). vermelho
escuro-acinzentado ( 1 OR 3/3, úmido amassado). bruno-avermelhado
escuro (2 5YR 2/4, seco) e bruno-avermelhado-escuro (2.5YR 3/4, seco 
triturado); muito argiloso; forte pequena granular e fraca pequena blocos 
subangulares; muito duro, firme, plástico e pegajoso; transiçAo plana e gra 
dual. 

20-45 em, vermelho-escuro-acinzentado (10R 3/4); muito argiloso; mo
derada pequena blocos subangulares; duro, firme, plástico e pegajoso; 
transiçAo plana e difusa. 

45-100 em, vermelho-escuro (1 OR 3/6); muito argiloso; moderada peque
na a média blocos subangulares; cerosidade moderada e comum; duro, fir
me, plástico e pegajoso; transiçAo ~la na e difusa 

100-155 em, vermelho-escuro ( 1 OR 3 5/6); muito argiloso; moderada pe
quena a média blocos angulares e subangulares; cerosidade moderada e 
comum; duro, firme, plástico e pegajoso; transição plana e difusa. 

823t 155-200 em+, vermelho-escuro 11 OR 3 5/6); muito argiloso, com casca
lho; fraca pequena a média blocos subangulareé; cerosidade fraca e pouca; 
duro, firme, plástico e pegajoso 

Raizes: abundantes no A 1, comuns no A3 e 81 t, poucas no 821 te B22t e raras no B23t, 
com 1 mm a 3 em de diâmetro 

Obs : trincheira com 200 em de profundidade; 
coletada amostra superficial composta para fertilidade F758; 
presença de grumos que dificilmente são desfeitos em todo o perfi\; 
muita atividade biológica no B23t 

Análises ffsicas e qufmicas Lab: SNLCS 16 027-6 0321 

Horizonte 
Frações da Comp granulométrica 

amostra total % llfsa)% Argila 
dis- Grau 

Terra Areia 
Areia 

Silte persa de 
Prof 

Calhau Case fina 
0,05- Argila em floc 

Slmb >20 20-2 
fina grossa 

0,20- <0,002 em <2 2-0.20 0,002 água % 
mm mm 0,05 mm % mm mm mm 

mm 

A1 0-10 o 1 99 9 7 24 60 34 43 
A3 -20 o 1 99 9 7 24 60 27 55 
811 -45 o 1 99 8 5 17 70 47 36 
821t -100 o 2 98 6 4 14 76 X 100 
822t -155 o 3 97 7 5 14 74 X 100 
823t -200+ o 7 93 7 5 20 68 100 

% Densidade Poro- Ataque por H2S04id = 1,4 71 e 
Silte g/cm3 sida-

c c Na2C03!5%J % 
de% N MO 

% 
Apa; I Real IVo- % % % N Si021AI20~FefJ,Ti012o51Mn0 Arg rente lume) 

0,40 2,73 0,22 4,71 12 23,1 20,5 8,7 0,61 0,09 
0,40 1,81 0,17 3,12 11 23,5 21,6 9,4 0,61 0,08 
0,24 1,46 0,13 2,52 11 26,1 24,3 9,5 0,62 0,07 
0,18 0,86 0,08 1.48 10 28,9 25,9 10,0 0,62 0,06 
0,19 0,39 0,06 0,67 7 27,3 24,1 10,1 0,68 0,05 
0,29 0,28 0,06 0,48 5 26,0 26,1 10,0 0,64 0,04 

AI203 Fe 2o 3 
Eql.liv lpH 1:2,51 Complexo sortivo mE/1 OOg 

de 

Agua I KCI1 N 
Ki Kr --- livre 

CaC03 ca++l Mg+ +I K+ I Na+ Fe203 % 
% 

1,92 1,61 3,69 6,0 5,0 13,6 2,6 0.47 0,08 
1,85 1,45 3,60 5,5 4,3 9,3 1,3 0,13 0,05 
1,83 1,46 4,01 5,4 4,2 6,7 0,3 0,08 0,05 
1,90 1,52 4,06 5,4 4,3 4,7 0,2 0,08 0,08 
1,93 1,52 3,74 5,6 4,3 5,7 0,2 0,05 0,06 
1,69 1,36 4,09 5,5 4,2 5,9 0,2 0,06 0,08 
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Complexo sortivo mE/1 OOg Paata 
p Sat c/ saturada 

+++ sódio 1% 
v 100 AI as- de Na+ C E do 
% ---- sim i-

trocével extrato s AI+++ H+ T +++ llivel Agua 
AI +S no valor mmhos/ 

ppm 
TI em a % 

25'C 

16,8 o 5,9 22,7 74 o 2 
10,8 0,5 6.4 17,7 61 4 1 

7,1 1,2 5,2 13,5 53 14 1 
5,1 1.0 3,8 10,1 50 16 1 
6,0 0,4 2,9 9,3 65 6 <1 
6,2 0,7 2,6 9,5 65 10 <1 

Sais solúveis (extrato 1 :5) Constantes hfdricas % 

Ca + ~I Mg + + I K + I Na+ HC03- Umi- Um i- Água Equiv 
de 

co3- C I- so4- dada dada disp 
um i-

mE/1009----+ 1/3 atm 15 atm méx 
dado 

30 
30 
28 
29 
28 
28 

Análise mineralógica: 

A1 

A3 

B1t 

8211 

822t 

Areias - 9 2% de quartzo vftreo incolor e sacaroidal, grãos a restados em 
geral, com aderência ferruginosa e argila-ferruginosa; 4% de concreçOes 
ferruginosas e argila-ferruginosas; 4% de concreçOes argilo-humosas, 
fragmentos de raiz, sementes e carvão 
Cascalho - Predomfnio de quartzo vftreo incolor (maior parrt:e) e sacarei
da!, grãos arestados em geral, com aderência ferruginosa e argila
ferruginosa e alguns com aderência manganosa; concreçOes ferruginosas 
hematfticas; concreçOes manganosas e argila-ferruginosas; fragmentos de 
material arg\toso contendo palhetas de sericita 

Areias - 94% de quartzo vftreo incolor e sacaroidal, grãos em geral ares
tados com aderência ferruginosa e argila-ferruginosa; 4% de concreçOes 
ferruginosas e argila-ferruginosas; 2% de fragmentos de raiz, sementes, 
carvão e concreçOes argilo-humosas. 
Cascalho - Predomfnio de quartzo vltreo incolor (maior parte) e sacaroi
dal, grãos arestados em geral, com aderência ferruginosa e argila
ferruginosa e alguns com aderência manganosa; concreçOes ferruginosas 
hemaUticas; concreçOes manganosas e argila-ferruginosas; fragmentos de 
material argiloso contendo palhetas de sericita 

Areias - 94% de quartzo vftreo incolor e sacaroidal, grãos em geral ares
tados com aderência ferruginosa e argila-ferruginosa; 4% de concreções 
ferruginosas e argila-ferruginosas; 2% de fragmentos de raiz, sementes, 
carvão e concreçOes argilo-humosas 
Cascalho - Predomfnio de quartzo vftreo incolor e sacaroidal, grãos ares
tados em geral, com aderência ferruginosa e argila-ferruginosa e alguns 
com aderência manganosa; concreçOes ferruginosas hematlticas; concre
çOes argila-ferruginosas, manganosas e argilosas; fragmentos de material 
argiloso, contendo palhetas de sericita; feldspato intemperizado (um frag
mento) 

Areias - 96% de quartzo vltreo incolor e sacaroidal, grãos arestados em 
geral, com aderência ferruginosa e argila-ferruginosa; 4% de concreçOes 
ferruginosas e argila-ferruginosas; traços de concreçOes argilosas, frag~ 
mantos de raiz e carvão 
Cascalho - Quartzo vltreo incolor e sacaroidal em maior proporção Os 
grãos apresentam-se em geral arestados, com aderência ferruginosa e 
argila-ferruginosa; concreçOes ferruginosas hematlticas; concreçOes argi~ 
lesas, manganosas e argila-ferruginosas; fragmentos de material argiloso~ 
grafites o (filito 7) de composição mineralógica não identificada; fragmentos 
de raiz 

Areias - 94% de quartzo vltreo incolor e sacaroidal, grãos arestados em 
geral, com aderência ferruginosa e argila-ferruginosa; 4% de concreçOes 
argilo~ferruginosas (maior parte) e argilosas; 2% de concreçOes ferrugino
sas. 
Cascalho - Predomlnio de quartzo vltreo incolor e sacaroidal, grãos ares
todos em geral, com aderência ferruginosa e argila-ferruginosa hematftica; 
concreçOes argilosas, argila-ferruginosas e manganosas; fragmento de ma
tens I argiloso-grafitoso (filito7) contendo sericita e outros minerais não 
Identificados 

B23t Areias - 92% de quartzo vftreo incolor e hialino, grAos arestados em ge
ral, com aderência ferruginosa e argila-ferruginosa; 6% de concreçOes 
argila-ferruginosas (maior parte) e argilosas; 2% de çoncreçOes ferrugino
sas 
Cascalho - Quartzo vftreo incolor ou sacaroidal em maior proporção. Os 
grãos apresentam-se em geral arestados com aderência fer~uginosa ou 
argila-ferruginosa; concreçOes ferruginosas hematlticas; concreçOes argi
losas, argila-ferruginosas e manganosas; fragmentos argiloso-grafitosos 
(filito7) contàndo sericita; possivelmente talco e outros minerais não id~nti
fica~os 



Obs.: na fração areia: 
observam-se pequenos cubos de magnetita e de pirita (7) limonitizadas; 
parte do quartzo sacaroidal deve ser possivelmente fragmentos de quartzito de gra
nulação fina; 
observam-se ao longo do perfil traços de fragmentos de sericita, micas alteradas e 
agregados de minerais de aspecto filitoso não identificado 

Na fração cascalho: 

parte das concreções ferruginosas e argila-ferruginosas têm propriedades magnéti
cas; 
ao longo do perfil observam-se esporadicamente cristais de quartzo idiomorfos; 
a ocorrência de concreções argilosas e argila-ferruginosas aumenta gradativamente 
para os horizontes inferiores; 
parte do quartzo sacaroidal deve ser possivelmente fragmentos de quartzito de gra
nulação fina 

PERFIL N • 89 

Descrição geral: 

Origem- (Brasil. Ministério da Agricultura. DPP, 1971) perfil n • 64 

Data - 1 3/3/69 

Classificação - Terra Roxa Estruturada Similar eutrófica A moderado textura muito argi
losa relevo plano Rhodustalfs 

Unidade de mapeamento - TSLe2. 

Localização, municfpio, estado e coordenadas - Estrada Vila Gaúcha- Bela Vista, a 
10 km de Vila Gaúcha Bela Vista (MS). 21 °36'S e 56°45'WGr. Folha SF 21-X-C. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil- Terço superior de elevação com 2% 
de declive e sob cobertura de floresta 

Altitude - 41 O m. 

Utologia - Calcários, dolomitos, arcóseos, arenitos, argilitos e siltitos 

Formação geológica - Formação Cerradinho Grupo Corumbá 

Perfodo - Pré-Cambriano Superior 
Material originário - Produto da decomposição de rochas da Formação Cerradinho 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Suave ondulado 

Erosão - ligeira. 

Drenagem - Bem drenado 

Vegetação primária - Floresta. 

Uso atual - Pastagem. 

Descrição morfológica: 

A1 

A3 

B1t 

B21t 

B22t 

B23t 

O~ 1 5 em, bruno-avermelhado-escuro (5YR 2/2, úmido e úmido amassado) 
e bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/2, seco e seco triturado); argila; mo
derada pequena a média granular e blocos subangulares; duro, firme, plás
tico e muito pegajoso; transição plana e abrupta 

15-50 em, bruno-avermelhado-escuro (2 5YR 3/4, úmido e úmido amas
sado); muito argiloso; moderada pequena a média blocos subangulares; ce
rosidade forte e comum; muito duro, firme, plástico e muito pegajoso; tran
sição plana a gradual 

50-85 em, bruno-avermelhado-escuro (2 5YR 3/4); muito argiloso; fraca 
média a grande blocos subangulares; cerosidade forte e abundante; extre
mamente duro, firme, plástico e muito pegajoso; transição plana e gradual 

85-130 em, vermelho-escuro ( 1 OR 3/6); muito argiloso; fraca média a 
grande blocos subangulares; cerosidade forte e abundante; extremamente 
duro, firme, plástico e muito pegajoso; transição plana e difusa 

130-170 em, varmelho-escuro (1 OR 3/6); muito argiloso; fraca pequena a 
média blocos subangulares; cerosidade forte e abundante; muito duro, fir
me, plástico e muito pegajoso; transição plana e difusa 

170-200 em+, vermelho-escuro (10R 3/6); muito argiloso; fraca peque
na a média blocos subangulares; duro, firme, plástico e pegajoso 

Raizes: comuns no A 1, poucas no A3 e B1 te raras nos demais horizontes, com 1 mm a 2 
em de diâmetro, predominando as de menor diâmetro 

Obs : trincheira com 200 em de profundidade; 
coletada amostra superficial composta para fertilidade de F524; 
concreçOes pequenas ao longo do perfil 

Análises ffsicas e qufmicas Lab · SNLCS (4 818 4 823) 

Horizonte 
Frações da Comp granulométrica 

amostra total % (tfsal% Argila 
dis- Grau 

Terra Areia 
Areia 

Silte persa de 
Calhau 

Prof Case fina 
fina 

0,05- Argila em f toe 
Slmb >20 20-2 

grossa 0,20- <0,002 em <2 2-0,20 0,002 água % 
mm mm 0,05 mm % mm mm 

mm 
mm 

A1 0-15 o o 100 9 11 27 53 34 36 
A3 -50 o o 100 7 7 18 68 44 35 
B1t -85 o o 100 6 6 12 76 57 25 
B21t -130 o o 100 4 4 8 84 14 83 
B22t -170 o 1 99 4 4 8 84 3 96 
B23t -2oo+ o 1 99 5 9 81 2 98 

% Densidade Poro- Ataque por H2S04id = 1.4 71 e 
Silte g/cm3 sida-

c N c 
Na2C03IS%I % 

MO de% 
% % Si021AI2~Fe~1Ti021P2051 MriO 

% Ap:~l Real 
IVo- % N 

Arg rene lume I 

0,51 3,36 0,30 5,79 11 22,9 15,6 7,5 0,61 0,06 
0,26 1,30 0,14 2,24 9 28,7 21,5 8,5 0,64 0,04 
0,16 0.76 0,09 1,31 8 32,1 24,0 8,8 0,63 0,04 
0,10 0,59 0,07 1,02 8 36,5 27,5 9,0 0,58 0,03 
0,10 0,32 0,06 0,55 5 36,0 27,8 9,6 0,61 0,03 
0,11 0,28 0,05 0.48 6 34,9 26.4 9,6 0,65 0,03 

Al 2o3 Fe 2o3 
Equiv (pH 1:2,51 Complexo sortivo mE/1 OOg 

de 

Água I KC11N C a+ +I Mg + + I K + I Na+ Ki Kr --- livre CaC0 3 Fe2o3 % % 

2,50 1,91 3,26 6.4 5,3 15,5 3.7 0,38 0,05 

2,27 1,81 3,98 5,6 4,0 10,9 3,5 0,09 0,03 

2,27 1,84 4,27 5,7 4,0 7,9 1,8 0,08 0,04 

2,26 1,87 4,82 5,9 4,3 8,2 1,6 0,07 0,04 

2,20 1,80 4,55 5,9 4,3 7,3 1,9 0,06 0,03 

2,25 1,82 4,32 5,8 4,1 6,5 1.4 0,05 0,03 

Complexo sortivo mE/1 OOg Pasta 
Sat c/ p saturada 

+++ sódio 1% 
v 100 AI as- de Na+ C E do 

---- simi- trocável extrato 
s AI+++ H+ T % +++ lável Água 

AI +5 no valor mmhos/ 
ppm 

TI em a % 

25°C 

19,6 o 3,7 23,3 84 o 2 
14,5 1,9 4,9 21,3 68 12 <1 

9,8 1,5 4,0 15,3 64 13 <1 
9,9 0,5 3,2 13,6 73 5 <1 
9,3 0,5 2.4 12,2 76 5 <1 
8,0 1,3 2,3 11,6 69 14 <1 

Sais soluveis (extrato 1 :5) Constantes hldricas % 

ca+ +IMg+ +I K+ I Na+ HC03- Um i- Umi- Água Equiv 

co3- C I- so4- da de da de disp de 
um i-

mE/100g~ 1/3 atm 15 atm mêx 
da de 

31 
29 
30 
38 
34 
33 

Análise mineralógica: 

A1 

A3 

81t 

B21t 

822t 

Areias - 76% de quartzo hialino, grãos corrofdos, triturados, com aderên
cia ferruginosa, alguns com pontos manganosos; 20% de detritos; 3% de 
concreções ferruginosas e ferromanganosas; 1% de magnetita; traços de 
feldspato e ilmenita 

Areias - 81% de quartzo hialino, grãos corrofdos, com aderência ferrugi
nosa; 10% de concreções ferruginosas, ferromanganosas e ferro
argilosas, algumas roladas, 7% de detritos; 1% de magnetita; 1% de felds
pato 

Areias - 8 2% de Quartzo hialino, grãos corro idos, com aderência ferrugi
nosa, alguns com pontos manganosos; 10% de concreções ferruginosas, 
ferromanganosas e ferro-argilosas, algumas roladas; 4% de detritos; 2% 
de feldspato; 1% de magnetita; 1% de ilmenita; traços de carvão 

Areias - 90% de quartzo hialino, grãos corrofdos, com aderência ferrugi
nosa; 6% de concreções ferruginosas, ferromanganosas e ferro-argilosas; 
2% de feldspato; 1% de detritos; 1% de magnetita; traços de estaurolita 

Areias - 88% de quartzo hialino, grãos arestados, poucos levemente de
sarestados, com aderência ferruginosa; 10% de concreções ferruginosas, 
ferro-argilosas e ferromanganosas; 1 % de magnetita; 1 % de feldspato; 
traços de detritos 

Cascalho - Quartzo hialino, grãos arestados, com aderência ferruginosa; 
concreç.ões ferruginosas (em maior percentagem), ferro-argilosas e ferro
manganosas, roladas na maioria 

B23t Areias - 82% de quartzo hialino, grãos arestados, alguns levemente de
sarestados, alguns corrofdos com aderência ferruginosa; 1 5% de concre
ções ferruginosas, ferro-argilosas e ferromanganosas; 2% de feldspato; 
1 % de magnetita; traços de detritos 

Cascalho - Quartzo hialino, grãos arestados, com aderência ferruginosa; 
concreções ferruginosas (em maior percentagem), ferro-argilosas e ferro
manganosas, roladas na maioria 
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3.4.2. 7 - Terra Roxa Estruturada Similar distrófica e eutrófica la-
tossólica 

Suas características físicas e químicas assemelham-se aos solos da 
classe anterior, porém morfologicamente diferem por apresentar, 
subjacente ao horizonte B textura!, um horizonte B latossólico. 

Como também nos solos descritos anteriormente, os afloramen
tos do material originário são os responsáveis pela limitação da utili
zação em escala empresarial destes solos, já que quimicamente 
apenas os de caráter distrófico requerem uma adubacão leve de nu
trientes em função das exigências nutricionais de c~da cultura. A 
atividade pastoril se constitui na maior utilizacão e em menor escala 
encontram-se café, arroz, milho e feijão · 

Originados do calcário das Formações Cerradinho e Bocaina, 
localizam-se no Planalto da Bodoquena (Fig. 3.6) e nos prolonga
mentos sul (Fig. 3.8) e noroeste deste planalto, na Depressão do 
Rio Paraguai, em área de relevo conservado, ocupando uma superfí
cie de 3.444,6 km2, que correspondem a 2,61 o/o do total do mapa 

3.4 2.8 - Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico 

São solos minerais, não hidromórficos, profundos e muito profun
dos, bem drenados, nos quais a presença do horizonte B textura!, 
resultante do processo de iluviação das argilas, verificado pela pre
sença de cerosidade e relação textura! significativa entre os hori
zontes A e Bt são os caracteres fundamentais para classificação, 
além da saturação com bases ser superior a 50%. 

A argila é de atividade baixa e a cerosidade é bem evidenciada 
nos solos com horizontes Bt argilosos, ocorrendo grande porcenta
gem destes com caráter abrúptico e horizonte A2, formado através 
do processo de eluviação das argilas. 

Ocorrem no extremo sul da área (Figs 3 3 e 3 13), próximos a 
Eldorado, Mundo Novo e Tacuru, com caráter abrúptico, em área de 
litologia da Formação Bauru, em duas feições distintas, uma em re
levo plano e suave ondulado e outra em suave onduladó e ondulado, 
com utilização de pastagem e café, principalmente 

Próximos a Bela Vista, no centro-sul da área, originam-se do are
nito, siltito e argilito da Formação Aquidauana e da litologia da For
mação Cerradinho, dominantemente com caráter abrúptico, 
constituindo-se a pecuária a maior atividade nestes solos. 

A norte de Aquidauana, no sopé da serra com este nome, pos
suem como material originário litologias da Formação Aquidauana, 
onde a pecuária também domina na fisionomia 

Entre Aquidauana e Miranda, e ao norte deste percurso, com ca
ráter abrúptico ou não, estes solos, em sua maioria com pastagem, 
originam-se das rochas da Formação Aquidauana, apresentando na 
unidade PE4 horizonte Bt cascalhento 

O relevo em que se situam geralmente não constitui impedimen
to à mecanização, porém práticas conservacionistas dos solos de
verão ser efetuadas, principalmente nos abrúpticos, devido à susce
tibilidade à erosão que estes apresentam 

Ocupam uma superfície de 5 437,5 km2, correspondentes a 
4,12 o/o do total mapeado e tentativa mente estão correlacionados 
na classificação americana de solos nos grandes grupos Paleudalfs 
e Rhodudalfs 

PERFIL N ' 121 
Descrição geral: 

Origem - (Brasil Ministério da Agricultura DPP, 1971) perfil n o 60 

Data - 11/3/69 
Classificação - Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de atividade baixa A mode
rado textura média/argilosa com cascalho relevo plano Paleudalfs 

Unidade de mapeamento - TSLe2 

Localização, municfpio, estado e coordenadas - Estrada Bela Vista-Fazenda Caracol, a 
32 km de Bela Vista Bela Vista (MS) 22'08'S e 56'47'WGr Folha SF 21-Z·A 
Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Trincheira no terço superior de ele
vação com 2% de declive e sob cobertura de floresta 

Altitude - 180 m 

Litologia - Calcários, dolomitos, arcóseos, arenitos, argilitos e siltitos 

Formação geológica - Formação Cerradinho Grupo Corumbá 

Perfodo - Pré-Cambriano Superior 

Material originário - Produto da decomposição de rochas da Formação Cerradinho 

Relevo local - Plano 

208/PEDOLOGIA 

Relevo regional - Suave ondulado, com pendentes de milhares de metros e vales muito 
abertos 

Erosão - Ligeira 

Drenagem - Bem drenado 

Vegetação primária - Floresta 

Uso atual - Pastagem 

Descrição morfológica: 

A 1 0-15 em bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/3, umido e seco), bruno
avermelh,ado-escuro (5YR 3/2, úmido amassado) e bruno-avermelhado
escuro (5YR 3/4, seco triturado); franco-argila-arenoso; forte pequena a 
média granular e blocos subangulares; muito duro, friável, plástico e pega
joso; transição plana e clara 

A3 15-35 em, bruno-avermelhado-escuro (2 5YR 3/4, úmido e umido amas
sado), bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/2 seco) a bruno-avermelhado
escuro (5YR 3/4, seco triturado); franco-argilo-arenoso; fraca média a 
grande blocos subangulares; cerosidade moderada e comum; muito duro, 
friável, plástico e pegajoso; transição plana e clara 

B1t 35-70 em, vermelho-escuro-acinzentado ( 1 OR 3/4); argila; fraca média a 
grande blocos subangulares; cerosidade forte e abundante; extremamente 
duro, friável, plástico e pegajoso; transição plana e gradual 

B21t 70-105 em, vermelho-escuro (1 OR 3/6); argila; fraca média a grande blo
cos subangulares; cerosidade forte e abundante; extremamente duro, friá
vel, plástico e pegajoso; transição plana e difusa 

B22t 105-185 em, vermelho-escuro (1 OR 3/6); argila com cascalho; fraca mé
dia a grande granular blocos subangulares; cerosidade forte e abundante; 
muito duro, triável, plástico e pegajoso; transição plana e difusa 

B23t 185-230 em+, vermelho 12 5YR 4/61; argila com cascalho; duro, friável, 
plástico e pegajoso 

Rafzes: comuns no A 1 e A3 e poucas nos demais horizontes, com 1 mm a 3 em de diâme
tro 

Obs : coletada amostra superficial composta para fertilidade F 52 0; 
concreções pequenas ao longo do perfil 

Análises ffsicas e qufmicas Lab · SNLCS 14 794-4 7991 

Frações da Comp granulométrica 
Horizonte amostra total % (tfsal% Argila 

dis- Grau 

Terra Areia 
Areia 

Silte persa de 
Pro f 

Calhau Case fina 
fina 0,05- Argila em floc 

Slmb >20 20-2 
grossa 0,20- <0,002 água % em <2 2-0,20 0,002 mm mm 0,05 mm mm % mm mm mm 

A1 0-15 o 3 97 33 23 19 25 16 36 
A3 -35 o 3 97 22 29 18 31 20 35 
B1t -70 o 6 94 23 16 16 45 34 24 
B21t -105 o 5 95 17 14 14 55 24 56 
B22t -185 o 8 92 18 16 11 55 7 87 
B23t -230+ o 15 85 20 17 13 50 5 90 

% Densidade Poro- Ataque por H2so4(d ~ 1.4 7) e 
Silte g/cm3 e ida- c N MO c Na2C03i5%) % 

de% 
% % % Si021AI201Fe~1Ti02,P2051 MnO 

% Ap:;l Real IVo- N 
Arg rene lume) 

0,76 1,24 O, 12 2,14 10 10.4 7,2 3,1 0,76 0,34 
0,58 0,74 0,08 1 ,28 9 13,3 9,9 4,1 0,46 0,29 
0,36 0,55 0,07 0,95 B 18,6 15,0 4,8 0,50 0,25 
0,25 0,45 0,06 O, 78 8 23,4 17,5 5,9 0,53 0,25 
0,20 0,35 0,05 0,60 7 23,4 17,7 5,8 0,53 0,23 
o 26 o 27 o 04 o 47 7 21 1 16 8 55 o 53 o 21 

AI203 Fe203 Equiv (pH 1:2,51 Complexo sortivo mE/1 OOg 

de 
Água I KCilN C a + +I Mg H I K + I Na + 

Ki Kr --- livre CaC03 Fe203 % % 

2,46 1,92 3,74 6,4 4,9 5,6 1,3 O, 16 0,03 
2,28 1,80 3,73 5,7 4,2 4,9 0,7 0,05 0,02 
2,11 1,75 4,90 6,0 4,5 6,6 0,6 0,04 0,03 
2,27 1,87 4,64 6,1 4,6 6,9 0,5 0,04 0,04 
2,25 1,86 4,83 6,0 4,6 6,3 0,6 0,03 0,03 
2 14 1 77 4 85 60 4,6 5,3 0,8 0,03 0,03 

Complexo sortivo mE/100g Pasta 
p Sal c/ 

~ saturada 
+++ sódio I% 

v 100 AI as- de Na+ C E do 
% 

---- sim i-
trocável extrato s AI+++ H+ T +++ lável 
no valor mmhos/ Água AI +S ppm 

TI em a o/o 
25'C 

7,1 o o 7,1 100 o 
5,7 0,3 2,4 8,4 68 5 <1 
7,3 o 2,6 9,9 74 o 1 
7,5 o 1,9 9,4 80 o <1 
7,0 o 1,6 8,6 81 o <1 
6,2 o 1,6 7,8 79 o <1 



Sais soluveis (extrato 1 :51 Constantes hldricas % 

Ca H I Mg + + I K + I Na + HC03- Um i Um i Água Equiv 

co3- C I- so4- da de da de disp de 
um i-

mE/100g--+ 1/3 atm 15 atm méx 
da de 

15 
16 
22 
25 
25 
:Z3 

Análise mineralógica: 

A1 

A3 

81t 

821t 

822t 

Areias - 96% de quartzo hialino, grãos corrofdos, com aderência ferrugi
nosa, poucos com aderência manganosa; 2% de detritos; 1 o/o de feldspa
to, poucos com aderência manganosa; 1% de concreçOes ferruginosas e 
ferromanganosas; traços de ilmenita, magnetita e turmalina 

Cascalho - Quartzo hialino, grãos corrofdos, com aderência ferruginosa, 
alguns com aderência manganosa; concreçOes ferruginosas, muitas pisolf
ticas e ferromanganosas; feldspato 

Areias - 97% de quartzo hialino, alguns grãos corrofdos, arestados e al
guns levemente e bem desarestados, com aderência ferruginosa; 1 o/o de il
menita; 1% de concreções ferruginosas e ferromanganosas; 1% de detri
tos; traços de magnetita, turmalina e feldspato 

Cascalho - Quartzo hialino, grãos corroidos, com aderência ferruginosà, 
alguns com aderência manganosa; concreções ferruginosas, muitas pisoll
ticas e ferromanganosas em maior percentagem; feldspato 

Areias - 98% de quartzo hialino, alguns grãos levemente desarestados, 
alguns bem desarestados, alguns corroidos, com aderência ferruginosa, 
poucos com aderência manganosa; 1 % de feldspato; 1 % de concreções 
ferruginosas e ferromanganosas, com inclusOes de quartzo; traços de mag
netita, ilmenita e detritos 

Cascalho - Quartzo hialino, grãos corroidos, com aderência fcr~uginosa e 
alguns com aderência manganosa; concreções ferruginosas, muitas pisoli
ticas, algumas ferromanganosas em maior percentag~m; feldspato 

Areias - 96% de quartzo hialino, alguns grãos levemente desarestados, 
alguns bem desarestados, alguns corroidos, com aderência ferruginosa; 
2% de feldspato; 1% de concreções ferruginosas, ferromanganosas e fer
ro-argilosas, 1% de detritos; traços de ilmenita, magnetita e mica muscovi
ta intemperizada 

Cascalho - Quartzo hialino, grãos corroidos, com aderência ferruginosa; 
feldspato; concreções ferruginosas, pisolfticas em maior percentagem, fer
ro-argilosas e ferromanganosas; concreções magnetíticas 

Areias - 95% de quartzo hialino, alguns grãos corroidos, alguns levemen
te desarestados, alguns bem desarestados, com aderência ferruginosa; 
2% de feldspato; 1% de concreções ferruginosas e ferromanganosas; 1 o/o 
de ilmenita; 1% de detritos; traços de mica muscovita intemperizada e 
magnetita 

Cascalho - Quartzo hialino, grãos corroidos, com aderência ferruginosa; 
concreções ferruginosas, pisoliticas (em maior percentagem), concreções 
ferro-argilosas e ferromanganosas em maior percentagem; feldspato; detri
tos 

B23t Areias - 97% de quartzo hialino, grãos corroidos, alguns levemente desa
restados, alguns bem desarestados, com aderência ferruginosa; 2% de 
feldspato; 1% de concreções ferruginosas, ferromanganosas e ferro
argilosas; traços de magnetita e detritos 

Cascalho - Quartzo hialino, grãos corroídos, com aderência ferruginosa; 
feldspato; concreções ferruginosas, pisoliticas (em maior percentagem), 
concreções ferro-argilosas e ferromanganosas em maior percentagem; de
tritos 

PERFIL N ' 1 53 

Descrição geral: 

Origem- (Brasil Ministério da Aglicultura DPP, 1971) perfil n o 1 O 

Data - 1 3/1 2/6 7 

Classificação - Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de atividade baixa abruptico 
A moderado textura média/argilosa relevo plano Paleudalfs 

Unidade de mapeamento - PE9 

Localização, municfpio, estado e coordenadas - Estrada Mundo Novo- Eldorado, MS-
141, a 7 km de Eldorado Eldorado (MSI 23'49'5 e 54'20'WGr Folha SF 21-Z-D 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Local com 1 a 3% de declive e sob 
cobertura de floresta 

Altitude - 220 m 

Litologia - Arenito 

Formação geológica - Formação Bauru 

Periodo - Cretáceo Mesozóico 

Material originário - Produto da decomposição do arenito, com influência de material re
trabalhado 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Plano e suavé ondulado 

Erosão - Ligeira 

Drenagem - Fortemente drenado 

Vegetação primária - Floresta 

Uso atual - Sem uso 

Descrição morfológica: 

01 

A1 

A2 

A3 

821t 

822t 

823t 

3-0 em, horizonte constitufdo por detritos vegetais em decomposição 

0-10 em, bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/3, umido), bruno
avermelhado (5YR 4/3, umido amassado e seco) e bruno-avermelhado 
{5YR 4/4, seco triturado); franco-arenoso; maciça porosa não coerente in 
situ constituida por grãos de areia e fraca pequena a grande granular; ma
cio, muito friável, plástico e pegajoso; transição plana e clara 

10-43 em, bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/3 5, umido), bruno
avermelhado-escuro (5YR 3/4, úmido amassado), bruno-avermelhado 
(5YR 4/3, seco) e bruno-avermelhado {5YR 4/4, seco triturado}; franco
arenosn; maciça porosa não coerente in situ constitufda por grãos de areia, 
e fraca pequena a média granular; macio, muito friável, ligeiramente plásti
co e pegájoso; transição plana e clara 

43-55 em, bruno-avermelhado-escuro {3 5YR 3/4, umido), vermelho
escuro {3 5YR 3/5, umido amassado seco) e bruno-avermelhado (5YR 
4/4, seco triturado); franco-arenoso; maciça porosa não coerente in situ 
constitufda por grãos de areia e fraca pequena a média granular; macio, 
muito friável, ligeiramente plástico e pegajoso; transição plana e clara 

55-170 em, vermelho-escuro (2 5YA 3/6); argila arenosa; fraca pequena 
a média subangular; duro a muito duro, friável, plástico e pegajoso; transi
ção plana e difusa 

170-310 em, vermelho-escuro (2 5YR 3/6); franco-argila-arenoso; maci
ça porosa pouco coerente in situe fraca pequena subangular; duro a muito 
duro, friável, plástico e pegajoso 

310-400 em+, vermelho-escuro (2 5YR 3/6); franco-argila-arenoso; 
plástico e pegajoso 

Raizes: abundantes no A 1, A2 e A3 e poucas no 821 t pivotantes primárias e secundárias 
com 1 mm a 2 em de diametro 

Obs : trincheira com 180 em e uso do trado de caneco a partir desta profundidade; 
coletada amostra superficial composta para fertilidade F61; 
horizonte A 1 apresenta pontuações esbranquiçadas de areia lavada; 
poros ao longo do perfil, com 1 a 3 mm de diâmetro 

Análises físicas e químicas Lab : SNLCS 13 346-3 350 e 5 3651 

Horizonte 
Frações da Comp granulométrica 

amostra total % ltfsal% Argila 
dis Grau 

Terra Areia 
Areia Silte persa de 

Prof 
Calhau Case fina Argila em floc 

Slmb >20 20-2 
fina grossa 0,20-

0,05-
<0,002 em <2 2-0,20 0,002 água % 

mm mm 0,05 mm % mm mm mm 
mm 

A1 0-10 o o 100 53 24 8 15 11 27 
A2 -43 o o 100 54 26 7 13 11 15 
A3 -55 o o 100 51 23 6 20 15 25 
821t -170 o o 100 37 18 6 39 30 23 
B22t -310 o o 100 41 22 8 29 o 100 
B23t -4oo+ o o 100 35 22 13 30 o 100 

% Dons idade Poro- Ataque por H2S04 (d = 1,4 71 e 
Silte g/cm3 sida- c N c Na2C03i5%l % 

de% MO 

% 
Ap•;l Real IVo- % % % N Si021AI20~Fe:z01Ti021P2051 MnO Arg rente lu mel 

0,53 0,99 0,13 1,71 8 5,7 4,3 1,6 0,41 0,03 
0,54 0,32 0,04 0,55 8 5,2 4,0 1,8 0,44 0,03 
0,30 0,28 0,03 0,48 9 7,3 6,1 2,2 0,49 0,03 
O, 15 0,31 0,04 0,53 8 15,4 13,4 3,5 0,64 0,04 
0,28 O, 14 0,02 0,24 7 12,9 11,5 3,4 0,69 0,02 
0,43 O, 12 0,02 0,21 6 13,7 11,6 4,1 0,74 0,02 

AI203 Fe2o3 
E qui v (pH 1:2,51 Complexo sortivo mE/1 OOg 

de 

AguaT KC11N Ca + +T Mg + + I K + I Na+ 
Ki Kr --- livre 

CaC03 Fe203 % % 

2,25 1,80 4,14 5,9 5,5 5,2 1,3 0,20 0,02 
2,21 1,70 3,46 5,8 4,9 1,5 0,5 0,07 0,02 

2,03 1,66 4,33 5,5 4,6 1,3 0,7 0,05 0,02 

1,95 1,68 6,01 5,1 4,3 1,3 1,1 0,02 0,02 

1,91 1,60 5,29 4,9 3,7 0,8 0,02 0,03 

2,01 1,64 4,44 5,0 3,8 0,8 0,03 0,03 

PEDOLOGI/\/209 



Complexo sortivo mE/1 OOg Pasta 
p Sat c/ saturada 

+++ sOdio 1% 
v 100 AI as-

de Na+ C E do 
% ---- simi-

trocével extrato s AI+++ H+ T +++ lâvel Água 
AI +S no valor mmhos/ 

ppm 
TI em a % 

25'C 

6,7 o 1,9 8,6 78 o 4 
2,1 o 1,3 3,4 62 o 
2,1 0,2 1,0 3,3 64 9 
2,4 0,4 1,9 4,7 51 14 1 
0,9 0,9 0,9 2,7 33 50 <1 
0,9 0,8 0,6 2,3 39 47 <1 

Sais soluveis (extrato 1 :5) Constantes hldricas % 

C a+ +I Mg + + I K + I Na + HC03- Umi-
co3- C I- so4- dade 

mE/lOOg____. 1/3 atm 

Análise mineralógica: 

Um i- Água 
da de disp 

15 atm mllx 

Equiv 
de 

umi-
da de 

11 
8 

11 
18 
14 
15 

A1 Areias - 97% de quartzo hialino, grãos corroidos, alguns levemente desa
restados, poucos bem desarestados, a maioria com leve aderência ferrugi
nosa, poucos com aderência manganosa; 2% de detritos; 1% de feldspa
to 

A2 Areias - 96% de quartzo hialino, grãos corroidos, triturados, alguns 
grãos levemente desarestados, alguns bem desarestados, a maioria com 
aderência ferruginosa, poucos com aderência manganosa; 2% de feldspa
to; 1% de ilmenita; 1% de detritos; traços de turmalina e carvão 

A3 Areias - 100% de quartzo hialino, grãos corrofdos, alguns levemente de
sarestados, a maioria com leve aderência ferruginosa; traços de turmalina, 
ilmenita, feldspato, carvão e detritos 

821 t Areias - 100% de quartzo hialino, grãos corroldos, triturados, muitos le
vemente desarestados, a maioria com leve aderência ferruginosa; traços 
de turmalina, ilmenita, feldspato, carvão e detritos 

B22t Areias - 100% de quartzo hialino, grãos levemente desarestados e bem 
desarestados na maioria, alguns corroidos; traços de ilmenita, turmalina, 
feldspato e detritos 

B23t Areias - 100% de quartzo hialino, grãos levemente desarestados e bem 
desarestados na maioria, alguns corroidos com aderência ferruginosa; tra
ços de turmalina, feldspato e detritos 

PERFIL N ' 128 

Descrição geral: 

Origem- (Brasil Ministério da Agricultura DPP, 1971) perfil n ° 80 

Data - 12/3/69 

Classificação - Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de atividade baixa abruptico 
A moderado textura arenosa/média relevo plano Rhodudalfs 

Unidade de mapeamento - PE8 

Localização, municfpio, estado e coordenadas - Estrada Bela Vista-Fazenda Caracol a 
5 km de Bela Vista Bela Vista IMSI 22'08'5 e 56'34'WGr Folha SF 21-Z-A ' 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Trincheira em local com 2% de de
clive e sob cobertura de floresta 

Altitude - 200 m 

Litologia - Arenito 

Formação geológica - Formação Aquidauana 

Periodo - Carbonifero-Permiano Paleozóico 

Material originário - Produto da decomposição do arenito 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Suave ondulado, com vertentes de centenas de metros e vales em "V" 
aberto 

Erosão - Ligeira 

Drenagem - Bem drenado 

Vegetação primária - Floresta 

Uso atual - Cultura de mandioca e pastagem 

Descrição morfológica: 

A11 0-7 em, bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/4, umido), bruno-avermelhado
escuro f5YR 3/3, umido amassado). bruno-avermelhado {5YR 5/3, seco) e 
bruno-avermelhado (5YR 5/4, seco triturado); areia franca; fraca pequena 
a média granular e grãos simples; solto, solto, não plástico e não pegajoso; 
transição plana e abrupta 

21 0/PEDOLOGIA 

A 12 7-18 em, bruno-avermelhado-escuro {5YR 3/4, umido), bruno
avermelhado-escuro {5YR 3/3, úmido amassado), bruno-avermelhado
claro (5YR 6/4, seco). bruno+avermelhado (5YR 5/4, seco triturado); areia 
franca, fraca pequena a média granular e grãos simples; ligeiramente duro, 
solto, não plástico e não pegajoso; transição ondulada e clara {8-15 em) 

A21 18-35 em, bruno-avermelhado (5YR 4/4, umido), bruno-avermelhado
escuro (5YR 3/4, umido amassado) e bruno-avermelhado (5YR 5/4, seco e 
seco triturado); areia franca; fraca média a grande granular; ligeiramente 
duro, solto, não plástico e não pegajoso; transição plana e gradual 

A22 35-65 em, bruno-avermelhado (5YR 4/4, umido), bruno-avermelhado
escuro (5YR 3/4, úmido amassado). bruno-avermelhado (5YR 5/4, seco) e 
vermelho-amarelado (5YR 5/6, seco triturado); areia franca; fraca média a 
grande granular e grãos simples; duro, solto, não plástico e não pegajoso; 
transição plana e gradual 

A3 65-95 em, vermelho-escuro (2 5YR 3/61. franco-arenoso; fraca média a 
grande blocós subangulares; duro, friável, plástico e pegajoso; transição 
plana e abrupta 

B21t 95-120 em, vermelho-escuro (2 5YR 3/6); franco-argila-arenoso; fraca 
média a grande blocos subangulares; cerosidade forte e abundante; duro, 
friável, plástico e pegajoso; transição plana e difusa 

B22t 

B23t 

B3t 

li C 

120-165 em, vermelho-escuro (2 5YR 3/6); franco-argila-arenoso; mode
rada média a grande blocos subangulares; c.erosidade moderada e comum, 
duro, muito friâvel, plástico e pegajoso; transição plana e difusa 

165-260 em, vermelho-escuro (2 5YR 3/6); franco-argila-arenoso; ligeira
mente plástico e ligeiramente pegajoso 

260-360 em, vermelho (2 5YR 4/6); franco-arenoso; ligeiramente plásti
co e ligeiramente pegajoso 

360 em+, camada constitufda de cascalho de quartzo e material do hori
zonte imediatamente superior 

Qbs : não foi coletada amostra do horizonte li C 

Análises flsicas e qufmicas Lab: SNLCS 15 075-5 082 e 5 368) 

Horizonte 
Frações da Comp granulométrica 

amostra total % ltfsa)% Argila 
dis- Grau 

Terra Areia 
Areia Silte persa de 

Prof 
Calhau Case fina 

0,05-
Argila em floc 

>20 fina grossa 
Slmb em 20-2 <2 2-0,20 

0,20-
0,002 

<0,002 água % 
mm mm 0,05 mm % mm mm mm 

mm 

A11 0-7 o o 100 45 39 12 4 4 o 
A12 -18 o o 100 43 42 11 4 4 o 
A21 -35 o o 100 42 40 13 5 o 
A22 -65 o o 100 38 43 14 5 o 
A3 -95 o o 100 36 41 16 7 7 o 
B21t -120 o o 100 28 36 15 21 20 5 
B22t -165 o o 100 24 30 12 34 2 94 
B23t -260 o 1 99 28 36 15 21 4 81 
B3t -360 o 99 28 38 15 19 o 100 

% Densidade Poro- Ataque por H2S04 1d = 1,4 71 e 
Silte g/em3 sida- c N c Na2C03IS%1 % 

de% MO 
% % -

Si021AI20~Fe:f>1Ti0 2 1P2051 MnO 
% 

Ap•-,1 Real IVo- % N 
Arg rente lu mel 

3,00 0,71 0,07 1.22 10 1,8 1,0 2,0 0,38 0,02 
2,75 0,35 0,04 0,60 9 1,8 1,1 1,6 0,35 0,02 
2,60 0,30 0,03 O, 52 10 2,3 1,4 1,3 0,35 0,01 
2,80 O, 17 0,02 0,29 9 2,3 1,4 1,8 0,39 0,01 
2,79 O, 18 0,02 0,31 9 3,0 2,1 1,6 0,46 0,01 
0,71 0,23 0,03 0,40 8 9,3 7,0 2,9 0,53 0,02 
0,35 0,27 0,04 0,47 7 14,5 10,8 4,5 0,63 0,02 
0,71 O, 13 0,03 0,22 4 9,1 7,0 2,7 0,52 0,02 
0,79 0,09 0,03 O, 16 3 8,8 6,8 2,7 0,50 0,02 

AI203 Fe203 
Equiv lpH 1:2,51 Complexo sortivo mE/1 OOg 

de 

Água I KCil N C a++ I Mg + + I K + I Na + 
Ki Kr --- livre CaC03 Fe203 % % 

3,06 1,30 0,77 6,2 5,5 2,3 0,9 0,14 0,06 
2,78 1,43 1,10 6,2 5,1 1,0 0,6 0,11 0,06 
2,79 1,73 1,75 6,0 4,8 1,1 0,5 0,08 0,05 
2,79 1,52 1,27 5,8 4,6 0,8 0,4 0,06 0,07 
2,43 1,61 2,10 5,4 3,9 0,9 0,4 0,05 0,06 
2,26 1,82 3,72 5,0 3,9 1,3 0,6 0,07 0,06 
2,28 1,88 3,61 4,8 3,8 1,1 0,8 0,09 0,08 
2,21 1,6B 4,18 5,3 3,9 0,7 0,4 0,03 0,03 
2,20 1,75 3,95 5,3 3,9 0,6 0,4 0,03 0,04 



Complexo sortivo mE/1 OOg Pasta 
p Sat c/ saturada 

+++ sódio i% 
v 100 AI as-

de Na+ C E do 

% ---- sim i 
trocével extrato s AI+++ H+ T +++ lével Água 

AI +S no valor mmhos/ 
ppm 

TI em a % 

25°C 

3.4 o 1,0 4.4 77 o 3 
1,8 o 1,0 2,8 64 o 2 
1,7 o 0,9 2,6 65 o 1 
1,3 o 0,8 2,1 62 o 1 
1.4 o 0,8 2,2 64 o <1 
2,0 0,7 1,2 3,9 51 26 <1 
2,1 1,6 1,8 5,5 38 43 <1 
1,2 0,9 1,0 3,1 39 43 <1 
1,1 0,8 0,8 2,7 41 42 <1 

Sais solúveis (extrato 1:51 Constantes hldricas % 

ca+ +IMg+ +I K+ I Na+ HCo3- Umi- Um i- Água Equiv 

co3- C\- so4- dade da de disp de 
umi-

mE/100g--+ 113 atm 15 atm mb 
da de 

7 
6 
6 
6 
7 

14 
19 
13 
12 

Análise mineralógica: 

A11 

A12 

A21 

A22 

A3 

B21t 

Areias - 99% de quartzo hialino, grãos levemente desarestados e bem 
desarestados, com aderência ferruginosa; 1% de detritos; traços de ilmeni
ta, turmalina, estaurolita, concreções ferruginosas (algumas manganosas) 
e carvão 

Areias - 99% de quartzo hialino, grãos levemente desarestados, com 
aderência ferruginosa; 1 o/o de ilmeni.ta; traços de estaurolita, carvão e de
tritos 

Areias - 98% de quartzo hialino, grãos levemente desarestados e bem 
desarestados, com aderência ferruginosa; 1% de ilmenita; 1% de detritos; 
traços de concreções ferruginosas, estaurolita, turmalina (idiomorfa) e car
vão 

Areias - 99% de quartzo hialino, grãos levemente desarestados e bem 
desarestados, com aderência ferruginosa; 1% de ilmenita; traços de con·
creções ferruginosas, carvão e detritos 

Areias - 100% de quartzo hialino, grãos levemente desarestados e bem 
desarestados, com aderência ferruginosa; traços de ilmenita, concreções 
ferruginosas e detritos 

Areias - 99% de quartzo hialino, grãos levemente desarestados e bem 
desarestados, com aderência ferruginosa; 1% de ilmenita; traços de con
creções ferruginosas, turmalina e detritos 

B22t Areias - 99% de qu<J[tzo hialino, grãos levemente desarestados e bem 
desarestados, com aderência ferruginosa; 1 o/o de ilmenita; traços de con
creções ferruginosas, turmalina e detritos 

B23t Areias - 100% de quartzo hialino, grãos levemente desarestados e bem 
desarestados, com aderência ferruginosa; traços de ilmenita, concreções 
ferruginosas e detritos 

831 

Cascalho - Quartzo hialino, alguns grãos levemente desarestados, alguns 
bem desarestados, com aderência ferruginosa em maior percentagem; 
concreções ferruginosas, com inclusões de quartzo 

Areias - 96% de quartzo hialino, grãos corroldos, alguns levemente desa
restados, alguns bem desarestados, com aderência ferruginosa; 3% de il
menita; 1% de concreções ferruginosas; traços de turmalina, feldspato e 
detritos 

Cascalho - Quartzo hialino, grãos com aderência ferruginosa em maior 
percentagem; concreções ferruginosas; feldspato (um grão) 

PERFIL N o 146 

Descrição geral: 

Origem - (Brasil Ministério da Agricultura DPP, 1971) perfil n o 89 

Data - 9110/69 

Classificação - Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de atividade baixa abruptico 
A moderado textura arenosa/média relevo plano Paleudalfs 

Unidade de mapeamento - PE9 

Localização, municlpio, estado e coordenadas- Estrada lguatemi-Sete Quedas, a 
22 km de Igualem i Mundo Novo (MS) 23 o 48'S e 54 o 41 'WGr Folha SF 21-Z-D 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Meia encosta de elevação com 3% 
de declive e sob cobertura de floresta 

Altitude - 430 m 

Utologia - Arenito 

Formação geológica - Formação Bauru 

Perfodo - Cretáceo Mesozóico 

Material originário - Produto da decomposição do arenito 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Suave ondulado, com pendentes de centenas de metros. 

Erosão - Ligeira 

Drenagem - Fortemente drenado 

Vegetação primária - Floresta 

Uso atual - Cultura de mandioca 

Descrição morfológica: 

A 11 0-1 5 em, bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/4, umido e umido amassado) 
e vermelho-amarelado (5YR 4/6, seco e seco triturado); areia; fraca muito 
pequena a média granular e grãos simples; solto, solto, não plástico e não 
pegajoso; transição plana e clara 

A 12 15-50 em, bruno~avermelhado-escuro (5YR 3/4, umido e umido amassa
do) e vermelho-amarelado ~5YR 4{6, seco e seco triturado\; areia; fraca 
muito pequena a média granular e grãos simples; solto, solto, não plástico 
e não pegajoso; transição plana e gradual 

A2 

8211 

8221 

8231 

8241 

50-80 em, vermelho-escuro (2 5YR 3/6, umido e umido amassado), 
vermelho-amarelado (5YR 4/6, seco) e vermelho (2 5YR 4/6, seco tritura
do); areia franca; fraca muito pequena granular com aspecto de maciça po
rosa não coerente in situ; macio, friável, ligeiramente plástico e ligeiramen
te pegajoso; transição plana e abrupta 

80-130 em, vermelho-escuro ( 1 OR 3/6); franco-arenoso; fraca muito pe
quena granular com aspecto de maciça porosa pouco coesa in situ; macio, 
friável, plástico e ligeiramente pegajoso; transição plana e clara 

130-200 em, vermelho-escuro ( 1 OR 3/6); franco-arenoso; fraca muito pe
quena granular com aspecto de maciça porosa pouco coerente in situ; ma
cio, muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição 
plana e difusa 

200-31 5 em, vermelho-escuro ( 1 OR 3/6); franco-arenoso; fraca muito pe
quena granular com aspecto de maciça porosa pouco coerente in situ; ma
cio, muito friável, ligeiramente plãstico e ligeiramente pegajoso 

31 5-435 em+, vermelho-escuro ( 1 OR 3/6); franco-arenoso; fraca muito 
pequena granular com aspecto de maciça porosa pouco coerente in situ; li
geiramente plástico e ligeiramente pegajoso 

Raízes: abundantes no A11 e A12, muitas no A2, comuns no B21t e raras no B22t 

Obs : trincheira com 21 2 em e uso do trado de caneco a partir desta profundidade; 
coletada amostra superficial composta para fertilidade F732; 
intensa atividade biológica no A 11 e A 12; 
presença de carvão no 821 te B22t 

Análises físicas e químicas Lab · SNLCS I 5 3 6 9 - 5 3 7 5 I 

Horizonte 
Frações da Comp granulométrica 

amostra total % (tfsa)% Argila 
dis- Grau 

Terra Areia 
Areia Silte persa de 

Prol 
Calhau Case fina Argila em 1\oc 
>20 fina grossa 0,05-

51mb em 20-2 
<2 2-0,20 

0,20- 0,002 <0,002 égua % 
mm 0,05 mm mm mm mm mm % 

mm 

A11 0-15 o o 100 70 18 6 4 33 
A12 -50 o o 100 69 20 7 6 4 o 
A2 -80 o o 100 66 19 6 9 9 o 
8211 -130 o o 100 58 17 7 18 18 o 
B22t -200 o o 100 62 16 6 16 2 88 
B23t -315 o o 100 55 21 7 17 o 100 
B24t -435+ o o 100 54 22 7 17 o 100 

% Densidade Poro- Ataque por H2S04 1d = 1.4 71 e 
Silte g/cm3 sida-

c N c 
Na2C03!5%1 % 

MO de% 
% % -

Si021AI20~Fe~~Ti0 21P2051 MnO 
% 

Apa-,1 Real IVo- % N 
Arg rente lume) 

1,00 O, 72 0,08 1 ,24 9 2, 7 2,2 1,6 0,41 0,02 
1,75 0,18 0,04 0,31 5 2,1 1,7 1,7 0,41 0,02 
0,67 O, 12 0,03 0,21 4 3,6 2,9 2,9 0,41 0,02 
0,39 O, 18 0,04 0,31 5 7,3 6,4 3,3 0,51 0,03 
0,38 0,11 0,03 0,19 4 6,6 5,7 3,1 0,49 0,02 
0.41 0,08 0,02 O, 14 4 6,4 5,6 3,0 0.47 0,02 
0,41 0,09 0,03 1,55 3 7,3 6,3 3,5 0,57 0,03 

PEDOLOGIA/211 



Fe203 
Equiv (pH 1:2,51 Complexo sortivo mE/1 OOg 

AI203 de 
Águel KCI1N ca++l Mg+ +I K+ I Na+ Ki Kr --- livre CaC03 Fe203 % % 

2,09 1,42 2,17 6,2 5,1 1,8 0,4 0,13 0,03 
2,10 1,28 1,58 6,3 4,9 0,8 0,3 0,02 0,03 
2,11 1.29 1,57 6,1 4,4 0,9 0,4 0,02 0,03 
1,94 1,46 3,04 5,8 4,3 1,2 0,6 0,06 0,03 
1,97 1.46 2,88 5,4 4,2 1,2 0,4 0,02 0,02 
1,94 1,45 2,92 5,6 4,2 1,1 0,4 0,02 0,02 
1,97 1,45 2,82 5,0 3,8 0,6 0,4 0,02 0,02 

Complexo sortivo mE/1 OOg Pasta 
p Sat c/ saturada 

+++ sOdio (% 
v 100 AI as- de Na+ C E do 
% ---- simi-

trocável extrato s AI+++ H+ T +++ làvel Água AI +S no valor mmhos/ ppm n em a % 

25°C 

2,4 o 0,5 2,9 83 o 1 
1,2 o 0,4 1.6 75 o <1 
1.4 o 0,5 1,9 74 o <1 
1,9 0,1 0,7 2,7 70 5 <1 
1.6 0,2 0,5 2,3 70 11 1 
1,5 0,2 0.4 2,1 71 12 1 
1,0 0,6 0.4 2,0 50 38 1 

Sais solúveis (extrato 1 :51 Constantes hldricas % 

ca+ +IMg+ +I K+ I Na+ HCo3- Umi- Umí- Água Equiv 

co3- c1- so4- da de da de disp de 
um i-mE/100g___. 1/3 atm 15 atm méx da de 

6 
4 
6 

11 
9 
9 
9 

Anélise mineralógica: 

A11 

A12 

A2 

Areias - 100% de quartzo hialino, grãos levemente desarestados e beni 
desarestados na maioria, com aderência ferruginosa; traços de magnetita, 
concreçOes ferruginosas e detritos 

Areias - 99% de quartzo hialino, grãos levemente desarestados e bem 
desar6stados na maioria; 1 o/o de ilmenita, algumas roladas e ilmenita mag
nética; traços de concreçOes ferruginosas, feldspato, detritos e carvão 

Areias - 99% de quartzo hialino, grãos levemente desarestados e bem 
desarestados na maioria, com aderência ferruginosa; 1 % de ilmenita e il· 
menita magnética, algumas roladas; traços de feldspato, carvão e detritos 

821 t Areias - 99% de quartzo hialino, grãos levemente desarestados e bem 
desarestados na maioria, com aderência ferruginosa; 1% de ilmenita e il
menita magnética, algumas roladas; traços de feldspato, carvão e detritos 

B22t Areias - 97% de quartzo hialino, na maioria levemente desarestados e 
bem desarestados, com aderência ferruginosa; 3% de ilmenita e ilmenita 
magnética, algumas roladas; traços de carvão e detritos 

B23t Areias- 100% de quartzo hialino, na maioria levemente desarestados e 
bem desarestados, com aderência ferruginosa; traços de ilmenita, algumas 
roladas, feldspato, alguns grãos com aderências manganosas, carvão e de
tritos 

B24t Areias - 97% de quartzo hia!ino, na maioria levemente desarestados e 
bem desarestados, com aderência ferruginosa; 3% de ilmenita e ilmenita 
magnética; traços de feldspato, carvão e detritos · 

3 4.2 9 - Podzólico Vermelho-Amarelo álico e distrófico 

A saturação de bases inferior a 50% (solos distróficos) e a de alumí
nio superior a 50% (solos álicos) são os parâmetros utilizados na di
ferenciação entre esta classe e a anterior. 

O horizonte A é moderado, sobrejacente ao B textura!, com pre
dominância de argilas do tipo 1:1, conferindo-lhes o caráter de argi
la de atividade baixa De modo geral, a relação textura! é alta, sendo 
comum o caráter abrúptico, ocorrendo ainda em alguns perfis a pre
sença de cascalho no horizonte Bt, e em áreas menos significativas 
solos com caráter plíntico. 

Como solos dominantes, concentram-se no centro da área, com 
posicionamento norte-sul, na porção leste da Depressão do Rio Pa
raguai (Figs 3 8 e 3 9) e noroeste do Planalto de Maracaju-Campo 

212/PEDOLOGIA 

Grande, provenientes da decomposição de rochas da Formação 
Aquidauana, principalmente do arenito, abrangendo, entre outros, 
os municfpios de Bela Vista, Jardim, Guia Lopes da Laguna, Nioaque 
e Aquidauana 

Os solos com horizonte Bt cascalhento originam-se da litologia 
do Complexo Rio Apa e do Grupo Cuiabá, a sudeste e nordeste da 
serra da Bodoquena, respectivamente, em caráter dominante ou 
subdominante associados ao Regossolo álico 

Subdominantemente ocorrem ainda associados a Latossolo 
Vermelho-Amarelo álico, Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico, 
Areias Quartzosas álicas e Solos Litólicos álicos e distróficos 

Ocorrem em relevo desde plano a ondulado e a pecuária repre
senta a maior atividade econômica destes solos, que para melhor 
aproveitamento de suas potencialidades requerem adubação para 
correção da fertilidade natural baixa, nos solos distróficos e, além 
desta prática, os solos álicos necessitam de calagem para minimizar 
o efeito tóxico do alumínio. 

Ocupam uma superfície de 5.661,9 km2, correspondentes a 
4,29% do mapa e pela classificação da "Soil Taxonomy" de 1975, 
correspondem tentativamente ao grande grupo dos Paleudults. 

PERFIL N o 98 
Descrição geral: 

Origem- (Brasil Ministério da Agricultura OPP, 1971) perfil n o 79 

Data - 18/9/69 
Classificação - Podzólico Vermelho-Amarelo á!ico argila de atividade baíxa A moderado 
textura média relevo plano Paleudults 

Unidade de mapeamento - PVa4 

Localização, municfpio, estado e coordenadas - Estrada Jardim-Bela Vista, BR-060, a 3 
km de Jardim Jardim (MS) 21 o 30'S e 56 o 1 O'WGr Folha SF 21-X-C 
Situação, declive c cobertura vegetal sobre o perfil - Terço superior de elevação com 3% 
de declive e sob cobertura de floresta 

Altitude - 300 m 
Litologia - Arenito 

Formação geológica - Grupo São Bento Formação Botucatu 

Perfodo - Jurássico-Cretáceo Mesozóico 1 

Material originário - Produto da decomposição do arenito 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Suave ondulado 

Erosão - Ligeira 

Drenagem - Bem drenado. 

Vegetação primária - Floresta 

Uso atual - Sem uso 

Descrição morfológica: 

01 2-0 em, horizonte constitufdo de folhas e detritos vegetais em decomposi
ção 

A 11 0-1 O em, bruno-avermelhado-escuro (2 5YR 3/4, umido e umido amassa
do); franco-arenoso; fraca pequena granular e grãos simples; solto, muito 
friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição plana e gra
dual 

A 12 10-40 em, bruno-avermelhado-escuro {2 5YR 3/4, umido e umido amas
sado); franco-arenoso; fraca pequena granular e grãos simples; macio, 
muito friãvel, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição pla
na e gradual 

A3 40-7 5 em, vermelho-escuro {2 5YR 3/6, umido e umido amassado); 
franco-arenoso; fraca pequena blocos subangulares e grãos simples; ma· 
cio, muito friável, lígeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição 
plana e abrupta 

81 t 75-100 em, vermelho-escuro {2 5YR 3/6); franco-argila-arenoso; fraca 
pequena a média blocos subangulares; ligeiramente duro, friável, ligeira
mente plástico e ligeiramente pegajoso; transição plana e difusa 

821 t 100-120 em, vermelho-escuro 12 5YR 3/6); franco-argila-arenoso; fraca 
pequena a média blocos subangulares; ligeiramente duro, friável, ligeira
mente p\âstico e ligeiramente pegajoso; transição plana e difusa 

B22t 120-185 em, vermelho-escuro (2 5YR 3/6); franco-argila-arenoso; fraca 
pequena a média blocos subangulares; ligeiramente duro, muito friãvel, li
geiramente plástico e ligeiramente pegajoso 

B23t 185-280 em, vermelho-escuro 12 5YR 3/6); franco~argilo-arenoso; ligeira~ 
mente plástico e ligeiramente pegajoso 

B24t 280-430 em+, vermelho (10A 4/6); franco-argila-arenoso; ligeiramente 
plástico e ligeiramente pegajoso 

Raizes: muitas no A 11 e A 12, comuns no A3 e poucas nos demais, com 1 mm a 1 em de 
diâmetro 

Obs : trincheira com 185 em de profundidade; 
coletada amostra superficial composta para fertilidade F722 



Análises ffsicas e qufmicas Lab.:SNLCSI5 069-74e5 366-67) ··--Comp granulométrica 
Horizonte 

Frações da 
amostra total % (tfsa)% Argila 

dis- Grau 

Terra Areia 
Areia 

Silte persa de 
Prol 

Calhau Case fina 
fina Argila em floc 

Slmb >20 20-2 
grossa 

0;20- 0,05-
<0,002 égua % em <2 2-0,20 0,002 mm mm 0,05 mm % mm mm mm mm 

A11 0-10 o o 100 30 49 8 13 5 62 
A12 -40 o o 100 29 49 7 15 9 40 
A3 -75 o o 100 26 49 9 16 13 19 
B1t -100 o o 100 23 45 8 24 13 46 
B21t -120 o o 100 22 45 9 24 6 75 
B22t -185 o o 100 21 46 9 24 o 100 
B23t -280 o o 100 20 48 10 22 o 100 
R24t -430+ o o 100 19 48 9 24 o 100 

% Densidade Poro. A toque por H2so4td ~ 1,4 71 e 
Silte g/cm3 a ida- c N c Na2C03(5%) % 

do% MO 
% Apo~~ Real 

% % % -
Si0 21AI201F•:zO~Ti021P2051 MnO 

(V o- N 
Arg rente lume) 

0,62 1.48 0,11 2,55 13 4,9 3,8 2,3 0.48 0,02 
0.47 0.43 0,04 0,74 11 5,8 4,5 2,9 0,63 0,02 
0,56 0,27 0,04 0.47 7 5,9 4,5 3.4 0,62 0,02 
0,33 0,24 0,03 0.41 8 9,2 7.4 3,7 0,61 0,02 
0,38 0,20 0,03 0,34 7 9,6 8,0 3.4 0,66 0,02 
0,38 0,16 0,02 0,28 8 9,6 7,6 4,2 0,65 0,02 
0.45 0,12 0,03 0,21 4 9,5 8,0 3,0 0,68 0,01 
0,38 0,10 0,02 0,17 9,7 8,1 3,0 0,78 0,02 

AI203 Fe203 
Equiv (pH 1 :2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 

de 

Água I KCI1N Ca ++I Mg+ + J K + I Na+ 
Ki Kr --- livre 

CaC03 Fe203 % 
% 

2,21 1,57 2,64 5.4 5,2 4,3 1.7 0,22 0,08 
2,19 1,56 2,44 4,5 3,7 0,8 0,08 0,06 
2,23 1,51 2,10 4,7 3.7 0,6 0,05 0,05 
2,11 1,58 3,17 4,8 3,8 1,0 0,03 0,04 
2,04 1,60 3,71 4,9 3,9 1,0 0,03 0,03 
2,15 1,57 2,88 4,7 3,9 0,6 0,03 0,04 
2,02 1,63 4,17 4,9 3,8 0,3 0,03 0,03 
2,04 1,65 4,22 5,3 3,8 0,3 0,03 0,02 

Complexo sortivo mE/1 OOg Pasta 
p Sat c/ saturada 

~00 At++ 
sódio 1% 

v as- de Na+ C E do 
sim i-

AI+++ H+ T % +++ lével trocável extrato 
Água s 

AI +S no valor mmhos/ 
ppm 

Tl em a % 

25°C 

6,3 o 2,6 8,9 71 o 4 
0,9 1.4 2,3 4,6 20 61 1 
0,7 1.0 1.4 3,1 23 59 
1,1 0,9 1,3 3,3 33 45 
1,1 0,8 1,1 3,0 37 42 <1 
0,7 1,0 1,2 2,9 24 59 <1 
0.4 1,1 0,9 2.4 17 73 <1 
0.4 1,1 0,8 2,3 17 73 <1 

Sais soluveis (extrato 1:51 Constantes hidricas % 

Ca + +I Mg + + I K + I Na+ HCOj' Um i- Um i- Água Equiv 

co3- C\- so4- da de dade disp de 

mE/lOOg---+ 1/3 atm 15 atm méx um i-
da de 

11 
9 
9 

13 
13 
14 
11 
11 

Análise mineralógica: 

A11 Areias - 97% de quartzo hialino, alguns grãos corrofdos, alguns levemen
te desarestados, alguns bem desarestados, com aderência ferruginosa; 
2% de detritos; 1% de ilmenita; traços de feldspato e concreções ferrugi
nosas 

A12 

A3 

B1t 

Areias - 95% de quartzo híalino, alguns grãos corrofdos, alguns levemen
te desarestados, alguns bem desarestados, com aderência ferruginosa; 
3% de ilmenita; 2% de detritos; traços de feldspato, magnetíta e concre
ções ferruginosas 

Areias - 98% de quartzo hialino, alguns grãos não corroldos, alguns leve
mente desarestados, alguns bem desarestados, com aderência ferrugino
sa; 1 % de ilmenita; 1 % de detritos; traços de magnetita 

Af.eias - 99% de quartzo hialino, alguns grãos corrofdos, alguns levemen
te desarestados, alguns bem desarestados, com aderência ferruginosa; 
1% de ilmentia; traços de feldspato, magnetita, concreções ferruginosas e 
detritos 

821 t Areias - 99% de quartzo hiafino, alguns grãos eorrofdos, alguns levemen
te desarestados e alguns bem desarestados, com aderência ferruginosa; 
1% de ilmenita; traços de magnetita, concreçl:les ferruginosas e detritos 

B22t Areias - 99% de quartzo hia\ino, os grãos se apresentam levemente de
sarestados e bem desarestados, na maioria, alguns corroldos, com aderên
cia ferruginosa; 1% de ilmenita; traços de feldspato, concreções ferrugino
sas e detritos 

B23t Areias - 97% de quartzo hiafino, grãos corrofdos na maioria, alguns leve
mente desarestados, alguns bem desarestados, com aderência ferrugino
sa, poucos com pontos manganosos; 3% de ilmenita e poucos grãos de il
menita magnética; traços de feldspato, carvão e detritos 

B24t Areias - 97% de quartzo hialino, grãos corrofdos na maioria, alguns leve 
mente desarestados, alguns bem desarestados, com aderência ferrugino 
sa, poucos com pontos manganosos; 3% de ilmenita e ilmenita magnética; 
traços de turmalina, detritos e concreções ferruginosas 

PERFIL N o 96 

Descrição geral: 

Origem- (Brasil Ministério da Agricultura DPP, 1971) perfil no 100 

Data - 19/1/70 

Classificação - Podzólico Vermelho-Amarelo álico argila de atividade baixa A moderado, 
textura arenosa/média relevo suave ondulado Paleudults 

Unidade de mapeamento - PVa4 

Localização, munieipio, estado e coordenadas - Estrada vicínal, a 9 km de Jardim, sendo 
a 5 km do entroncamento desta com a estrada Jardim-Porto Murtinho, BR-267 Jardim 
!MS) 21 o 26'S e 56 o 12'WGr Folha SF 21-X-C 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Topo de elevação com 3, 5% de de
clive e sob cobertura de savana 

Altitude - 290 m 

Litologia - Arenito 

Formação geológica - Formação Aquidauana 

Perfodo - Carbonifero Permiano Paleozóico 

Material originário - Produto da decomposição do arenito 

Relevo local - Suave ondulado 

Relevo regional - Suave ondulado, com vertentes de centenas de metros e vales em "V' 
aberto 

Erosão - Ligeira 

Drenagem - Bem drenado 

Vegetação primária - Savana 

Uso atua\ - Pastagem natural 

Descrição morfológica: 

A 1 0-1 O em, vermelho-acinzentado {2 5YR 4/2, umido), bruno-avermelhado 
(2 5YR 4/4, umido, umido amassado) e cinzento-avermelhado-escuro 
{5YR 4/2, seco e seco triturado}; areia franca; fraca pequena a média gra
nular; ligeiramente duro, muito friável, não plástico e não pegajoso; transi
ção plana e gradual. 

A2 10-35 em, bruno-avermelhado 12 5YR 4/4, úmido, umido amassado, seco 
e seco triturado); areia franca; fraca pequena a média blocos subangulares 
e fraca peQuena a média granular; ligeiramente duro, muito friâvel, não 
plãstico e não pegajoso; transição plana e abrupta 

A3 35-65 em, bruno-avermelhado-escuro (2 5YR 3/41; franco-arenoso; mo
derada pequena a grande blocos subangulares; duro, firme, ligeiramente 
plástico e ligeiramente pegajoso; transição plana e gradual 

821 t 65-90 em, vermelho-escuro (2 5YR 3/6); franco-argila-arenoso; modera
da pequena a grande blocos subangulares; cerosidade fraca e pouca; duro, 
firme, plástico e pegajoso; transição plana e clara 

B22t 90-125 em, vermelho-escuro (2 5YR 3/6); franco-argila-arenoso; mode
rada pequena a grande blocos subangulares; cerosidade fraca e pouca; li
geiramente duro, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; 
transição plana e difusa 

B3t 125-300 em+, vermelho (2 5YR 4/8); franco-argila-arenoso; fraca muito 
pequena granular com aspecto de maciça porosa pouco coesa in situ; ma~ 
cio, muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso 

Raizes: abundantes no A 1, muitas no A2, comuns no A3, 821 t e B22t e raras no B3t 

Qbs : trincheira com 180 em e uso do trado de caneco a partir desta profundidade; 
há pontuações de areia lavada no A3 

PEDOLOGIA/21 3 



Análises ffsicas e qufmicas Lab · SNLCS (5 959-5 9~41 

Horizonte 
FraçOes da Comp granulométrica 

amostra total % ltfsal% Ar~ila 
dis- Grau 

Terra Areia 
Areia 

Silte persa de 
Pro f 

Calhau Case fina 
0,05-

Argila em floc 
Slmb >20 20-2 

fina grossa 0,20- <0,002 em <2 2-0,20 0,002 égua % 
mm mm 0,05 mm % mm mm mm 

mm 

Al 0-10 o o 100 52 31 9 8 4 50 
A2 -35 o o 100 51 33 7 9 7 29 
A3 -65 o o 100 44 33 10 13 12 8 
B21t -90 o o 100 34 31 11 24 14 42 
B22t -125 o o 100 32 32 13 23 4 83 
B3t -3oo+ o o 100 34 32 12 22 95 

% Densidade Poro- A leque por H2S04id ~ 1 4 71 e 
Silte g/cm3 si da-

c N MO c Na2C03i5%1 % 
de% 

% % Si021AI20,Fe~1Ti021P201Mn0 % 
Apa-,J Real (V o- % N 

Arg rente lume) 

1,13 0,57 0,05 0,98 11 4,2 2,3 1,3 0.41 0,03 
0,78 0,26 0,03 0.45 9 4.7 2,5 1.4 0.43 0,05 
0,77 0,25 0,03 0.43 8 5,9 4,1 1,9 0,51 0,05 
0.46 0,32 0,04 0,55 8 10,5 7,6 2.7 0,73 0,06 
0,57 0,20 0,02 0,34 10 10,6 7,2 2,8 0,63 0,05 
0,53 0,15 0,02 0,26 8 10,1 6,6 3,0 0,69 0,05 

AI203 Fe2o3 
Equiv ipH 1:2,51 ·complexo sortivo mE/1 OOg 

de 

Água I KCI1N C a+ +I Mg + + I K + I Na+ 
Ki Kr --- livre 

CaC03 Fe203 % % 

3,11 2,29 2,78 5,9 4,8 1.4 0,12 0,03 
3,20 2,35 2,78 5,3 4,0 0,9 0,05 0,02 
2.45 1,89 3.38 4,8 3,8 0,6 0,05 0,02 
2,34 1,91 4.41 4,7 3,7 0,8 0,04 0,03 
2,50 2,01 4,03 4,8 3,7 0,5 0,03 0,03 
2,60 2,02 3.44 5,0 3,8 0,4 0,04 0,04 

Complexo sortivo mE/1 OOg Pasta 
p Sat. c/ saturada 

+++ as- sódio 1% 
v 100 AI de Na+ C E do 
% ---- sim i-

trocével extrato s AI+++ H+ T +++ lével Água AI +S no valor mmhos/ 
ppm 

TI em a % 

25"C 

2,3 o 1,2 3,5 66 o 
1,0 0,1 1,1 2,2 45 9 
0,7 0,6 1,2 2,5 28 46 <1 
0,9 1,2 1,7 3,8 24 57 <1 
0,6 1,5 1,0 3,1 19 71 <1 
0,5 1.4 0,9 2,8 18 74 <1 

Sais soluveis (extrato 1:51 Constantes hfdricas % 

ca+ +IMg+ +I K+ I Na+ HC03- Umi- Um i- Água Equiv 

COJ' Cl- so4- dada da de disp de 

mE/100g____. 1/3 atm 15 atm méx um i-
dada 

6 
5 
7 

12 
12 
13 

Anãlise mineralógica: 

Al Areias - 100% de quartzo vftreo incolor, grãos desarestados (rolados), 
alguns ferruginosos, outros com aderência argila-ferruginosa; traços de 
concreções ferruginosas, concreções argilo-humosas, biotita, ilmenita, 
fragmentos de raiz e carvão 

A2 Areias - 100% de quartzo vftreo incolor, grãos desarestados (rolados), 
alguns ferruginosos, outros com aderência argila-ferruginosa; traços de 
concreções ferruginosas, biotita, ilmenita, fragmentos de raiz e carvão 

A3 Areias - 100% de quartzo vftreo incolor, grãos desarestados (rolados). 
alguns ferruginosos, outros com aderência argila-ferruginosa; traços de 
concreções ferruginosas, ilmenita e biotita 

821 t Areias - 100% de quartzo vftreo incolor, grãos desarestados (rolados), 
alguns ferruginosos, outros com aderência argila-ferruginosa; traços de 
concreções ferruginosas, ilmenita e biotita 

214/PEDOLOGIA 

6221 Areias - 99% de quartzo vftreo incolor, grãos desarestados (rolados), al
guns ferruginosos, outros com aderência argila-ferruginosa; 1% de ilmeni
ta; traços de concreções ferruginosas e turmalina 

83t Areias - 100% de quartzo vftreo incolor, grãos desarestados (rolados), 
alguns ferruginosos, outros com aderência argila-ferruginosa; traços de 
concreções ferruginosas, ilmenita e biotita 

PERFIL N • 125 

Descrição geral: 

Origem - (Brasil Ministério da Agricultura DPP, 19711 perfil n o 11 O 

Data - 26/1/70 

Classificacão - Podzólico Vermelho-Amarelo álico argila de atividade baixa abrúptico A 
moderado. textura arenosa/média relevo plano Paleudults 

Unidade de mapeamento - PVa1 

Localização, municlpio, estado e coordenadas - Estrada Bela Vista-Caracol, MS-384, a 
14 km de Bela Vista Bela VistaiMSI 22'23'S e 56'39'WGr Folha SF 21-Z-A 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Topo de elevação com 2% de decli
ve e sob cobertura de floresta 

Altitude - 240 m 

Litologia - Arenito 

Formação geológica - Formação Aquidauana 

Perfodo - Carbonlfero-Permiano Paleozóico 

Material originário - Produto da decomposição do arenito 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Suave ondulado 

Erosão - ligeira 

Drenagem - Bem drenado 

Vegetação primária - Floresta 

Uso atual - Culturas de milho, mandioca e frutlferas e pastagem 

Descrição morfológica: 

A11 0-15 em, bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/3, umido), bruno
avermelhado-escuro (5YR 3/2, umido amassado), bruno-escuro (7 5YR 
412, seco) e bruno-avermelhado (5YR 4/3, seco triturado); areia franca; 
fraca pequena granular e grãos simples; solto, macio, não plástico e não 
pegajOso; transição plana e clara 

A 12 15-30 em, bruno-avermelhado-escuro (2 5YR 3/4, úmido), bruno
avermelhado-escuro (5YR 3/3, umido amassado), e bruno-avermelhado 
(5YR 4/4, seco e seco triturado); areia franca; fraca pequena granular e 
grãos simples; macio, solto, não plástico e não pegajoso; transição plana e 
gradual 

A21 30-45 em, vermelho-escuro (2 5YR 3/6, umido), bruno-avermelhado 
(2 5YR 4/4, umido amassado), vermelho-amarelado (5YR 4/6, e seco) e 
vermelho-amarelado (5YR 5/6, seco triturado); areia franca; fraca pequena 
granular; macio, muito friável, não plástico e não pegajoso; transição plana 
e clara 

A22 45-60 em, vermelho (2 5YR 4/6); franco-arenoso; fraca pequena a média 
blocos subangulares; macio, friável, não plástico e não pegajoso; transição 
plana e abrupta 

821 t 60-11 O em, vermelho-escuro ( 1 OR 3/6); franco-argila-arenoso; fraca pe
quena a média blocos subangulares; duro, friável, ligeiramente plástico e li
geiramente pegajoso; transição plana e difusa 

822t 11 0-1 80 em, vermelho-escuro ( 1 OR 3/6); franco-argila-arenoso; fraca pe
quena a média blocos subangulares; duro, friável, ligeiramente plãstico e li
geiramente pegajoso; transição plana e difusa 

83t 180-220 em+, vermelho (1 OR 4/6); franco-arenoso; ligeiramente duro, 
friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso 

Raizes: abundantes no A 11, A 12 e A21, poucas no A22 e raras no 821 t, com 1 mm a 3 
em de diêmetro, predominando as de menor diâmetro 

Obs : trincheiras com 180 em e uso do trado de caneco a partir desta profundidade; 
coletada amostra de fertilidade F756 

Análises ffsicas e qulmicas Lab : SNLCS I 6 O 1 3 - 6 O 1 9 I 

Horizonte 
Frações da Comp granulométrica 

amostra total % (tfsa)% Argila 
dis- Grau 

Terra Areia 
Areia 

Silte persa de 

Pro f 
Calhau Case fina 

fina 
0,05-

Argila em floc 
Slmb >20 grossa 

0,20- <0,002 em 20-2 <2 2-0,20 0,002 água % 
mm mm 0,05 mm % mm mm mm 

mm 

A11 0-15 o o 100 51 28 12 9 6 33 
A12 -30 o o 100 53 30 9 8 7 13 
A21 -45 o o 100 50 32 10 8 7 13 
A22 -60 o o 100 42 35 12 11 10 9 
B21t -100 o o 100 37 30 11 22 21 5 

822t -180 o 1 99 39 29 10 22 4 82 
83t -220+ o 99 38 31 12 19 4 79 



-

% Densidade Por<>- A leque por H2so4 1d = 1,4 71 e 
Silto g/cm3 lidl-

c N MO c Na2C03I5%1 % 
de% 

% % Si021AizO~Fei>~Ti02 1P20sl MnO 
% 

Apa-,1 Real IV<>- % N 
Arg rente lume) 

1,33 1,37 0,10 2,36 14 4,8 3,5 1.2 0,19 0,03 
1,13 0,52 0,05 0,90 10 3,9 3,1 1.2 0,17 0,01 
1,25 0.40 0,04 0,69 10 3,9 3,1 1.2 0,19 O.D1 
1,09 0,32 0,04 0,55 8 5,2 4,2 1,7 0,23 0,01 
0,50 0.41 0,04 0,71 10 9,3 8,1 2,7 0,31 0,02 
0.45 0,20 0,03 0,34 7 10,0 8,7 2,8 0,31 0,02 
0,63 0,16 0,03 0,28 5 9,0 7,6 2,8 0,31 0,02 

Al2o3 Fe2o3 
Equiv lpH 1:2,51 Complexo sortivo mE/1 OOg 

de 

AgualKCI1N a++l Mg+ +I K+ I Na+ 
Ki Kr --- livre 

CaC03 Fe2o3 % 
% 

2,33 1,91 4,57 5,7 4,5 4,1 1.4 0,13 0,05 
2,14 1,72 4,05 5,7 4.4 1,3 0,6 0,05 0,04 
2,14 1.72 4,05 5,5 3,9 0,8 0,5 0,04 0,03 
2,10 1,67 3,89 4,9 3,5 0,9 0,2 0,06 0,03 
1,95 1,61 4,70 4,3 3,2 0,7 0,3 0,03 0,03 
1,95 1,62 4,87 4,5 3,3 0,6 0,04 0,05 
2,01 1,63 4,26 4,5 3,3 0.4 0,04 0,05 

Complexo sortivo mE/ 1 OOg Paste 
p Sat c/ saturada 

+++ sódio 1% 
v 100 AI as- de Na+ C E do 

simi-
s AI+++ H+ T % +++ lével trocével extrato 

Agua 
AI +S no valor mmhos/ 

ppm 
TI em a % 

25•c 

5,7 o 3,0 8,7 66 o 2 
2,0 o 1.4 3,4 59 o 1 
1,4 0,1 1,4 2,9 48 7 1 
1,2 0,3 1,5 3,0 40 20 1 
1,1 1,1 2,0 4,2 26 50 1 
0;/ 1,2 1,1 3,0 23 63 1 
0,5 1,1 1,0 2,6 19 69 1 

Sais soluveis (extrato 1 :5) Constantes hldricas % 

C a+ +I Mg + + I K + I Na+ HC03- Um i- Um i- Água Equiv 

co3- cl- so4- dada dade disp de 

mE/100g~ 1/3 atm 15 atm méx um i-
dado 

10 
6 
5 
8 

13 
12 
1.1 

Análise mineralógica: 

A11 

A12 

A21 

Areias - 100% de quartzo, a maioria dos grãos bem desarestados (rola
dos); traços de detritos, magnetita e concreções ferruginosas 

Areias - 100% de quartzo, a maioria dos grãos bem desarestados (rola
dos); traços de magnetita e concreções ferruginosas 

Areias - 1 00% de quartzo, maioria dos grãos bem desarastados 
(rolados); traços de concreções ferruginosas e magnetita desarestada 

A22 Areias - 100% de quartzo, a maioria dos grãos bem desarestados (rola~ 
dos); traços de magnetita e concreções ferruginosas e turmalina 

B21t Areias - 100% de quartzo, muitos grãos bem desarestados (rolados); tra
ços de magnetitã e concreções ferruginosas e turmalina 

B22t Areias - 100% de quartzo, a maioria dos grãos rolados; traços de magne
tita, concreções ferruginosas, turmalina e estaurolita desarestada 

83t 

Cascalho - quartzo predominando, alguns grãos desarestados; fragmen
tos de quartzito, alguns desarestados; concreções ferruginosas; fragmen
tos de materiais pelfticos; agregados de óxido de ferro com quartzo incrus
tado 

Areias - 100% de quartzo, muitos grãos bem desarestados; traços de 
turmalina desarestada, agregados argila-ferruginosos, concreções ferrugi
nosas e magnetita 
Cascalho - quartzo e fragmentos de quartzito, a maioria desarestados; 
concreções ferruginosas; agregados de óxido de ferro com incrustações de 
quartzo 

Obs : os grãos de quartzo em sua grande maioria apresentam-se coloridos por óxido de 
ferro Não foram observados na fração areia fragmentos de quartzito Estes estão 
presentes nas frações cascalhos 

PERFIL N • 1 24 

Descrição geral: 

Origem - (Brasil Ministério da Agricultura DPP, 1971) perfil n ° 93 

Data - 19/10/69 

Classificação - Podzólico Vermelho-Amarelo álico argila de atividade baixa abruptico A 
moderado textura arenosa/média relevo suave ondulado Paleudu/ts 

Unidade de mapeamento - PVa1 

Localização, municfpio, estado e coordenadas - Estrada Bela Vista-Fazenda Caracol, a 
23,5 km de Bela Vista Bela VistaiMSI 22°08'5 e 56°43'WGr Folha SF 21-Z-A 

Altitude - 230 m 

Litologia - Arenito 

Formação geológica - Formação Aquidauana 

Perfodo - Carbonffero-Permiano Paleozóico 

Material originário - Produto da decom'posição do arenito 

Relevo local - Suave ondulado. 

Relevo regional - Suave ondulado 

Erosão - Ligeira 

Drenagem - Bem drenado 

Vegetação primária - Floresta 

Uso atual - Sem uso 

Descrição morfológica: 

A11 0-15 em, bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/4, umido), bruno
avermelhado-escuro (5YR 3/3, umido amassado), bruno-avermelhado 
(5YR 4/3, seco) e bruno (7 5YR 5/4, seco triturado); areia franca; aspecto 
de maciça porosa não coerente in situ que se desfaz em grãos simples e 
fraca pequena granular; solto, solto, não plástico e não pegajoso; transição 
plana e gradual 

A 12 15-40 em, bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/4, umido), bruno

A21 

avermelhado-escuro (5YR 3/3, úmido amassado), bruno-avermelhado 
(5YR 4/3, seco) e bruno-avermelhado (5YR 5/4, seco triturado); areia fran
ca; fraca muito pequena granular com aspecto de maciça porosa não coe
rente in situ; solto, solto, não plástico e não pegajoso; transição plana e 
clara 

40-65 em, bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/4, umido e umido amassa
do), bruno-avermelhado (5YA 4/4; seco) e bruno forte (7 5YR 5/6, seco 
triturado) franco-arenoso; fraca muito pequena granular com aspecto de 
maciça porosa pouco coerente in situ; macio, muito friável, não plástico e 
não pegajoso; transição plana e clara 

A22 65-85 em, vermelho-amarelado (5YR 4/6); franco-arenoso; fraca muito 
pequena granular com aspecto de maciça porosa pouco coerente in situ; li
geiramente duro, firme, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; tran
sição ondulada e abrupta 11 5-20 em) 

B21t 

B22t 

B23t 

83t 

85-130 em, vermelho-escuro (2 5YR 3/6); argila arenosa; moderada pe
quena a grande blocos angulares e subangulares; cerosidade abundante e 
moderada; ligeiramente duro, firme, plástico e pegajoso; transição plana e 
gradual 

130-160 em, vermelho-escuro (2 5YR 3/6); franco-argila-arenoso; fraca 
média a grande blocos angulares e subangulares; cerosidade comum e mo
derada; duro, firme, plástico e pegajoso; transição plana e gradual 

160-240 em, vermelho-escuro (2 5YR 3/6); franco-argila-arenoso; fraca 
média blocos subangulares; cerosidade pouca e fraca; ligeiramente duro, 
firme, plástico e pegajoso 

240-31 O em+, vermelho (2 5YR 4/8); franco-argila-arenoso; plástico e 
pegajoso 

Raizes: abundantes no A 11 e A 12, muitas no A21 e A22 e raras no B21 !, B22t, B23t, 
com 1 mm a 5 em de diametro, predominando aquelas entre 1 mm e 1 em 

Obs : trincheira com 195 em e uso do trado de caneco a partir desta profundidade; 
coletada aniostra superficial composta para fertilidade F736 

Análises ffsicas e qufmicas Lab: SNLCS (5 395-5 4021 

Horizonte 
FraçOes da Comp granulométrica 

amostra total % (tfsal% Argila 
dis- Grau 

Terra Areia 
Areia 

Silte persa de 

Prol 
Calhau Case fina 

tina 
0,05· 

Argila em floc 
Slmb >20 grossa 

0,20- <0,002 em 20-2 <2 2-0,20 0,002 água % 
mm mm 0,05 mm % mm mm mm 

mm 

A11 0-15 o o 100 56 27 11 6 4 33 
A12 -40 o o 100 52 28 13 7 6 14 
A21 -65 o o 100 50 30 12 8 6 25 
A22 85 o 1 99 47 28 14 11 8 27 
B21t -130 o 1 99 32 20 12 36 23 36 
B22t -160 o 1 99 31 29 8 32 100 
B23t -240 o 99 33 26 12 29 100 
B3t -310+ o 99 33 25 13 29 o 100 
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% Densidade Poro- Ataque por H2S04Cd ~ 1.471 e 
Silte g/cm3 si da-

c c Na2C03!5%l % 
de% N MO 

% Apa~~ Real (V o- % % % N Si0 21AI20~Fe~~Ti0 2 1P 2osj MnO Arg rente lume) 

1,83 0,55 0,06 0,95 9 2,3 2,2 1,0 0,16 0,02 
1,86 0,40 0,04 0,69 10 3,4 2,6 1,2 0,20 0,01 
1,50 0,28 0,03 0,48 9 3,5 2,7 1,1 0,19 0,01 
1,27 0,24 0,03 0,41 8 4,9 4,0 1,6 0,24 0,02 
0,33 0,30 0,04 0,52 8 16,1 13,1 4,0 0,43 0,02 
0,25 0,21 0,04 0,36 5 12,7 11,1 3,4 0,40 0,02 
0,41 0,15 0,03 0,26 5 12,5 10,7 3,5 0,41 0,02 
0,45 0,09 0,02 0,16 5 12,4 10,4 35 0,37 0,08 

AI203 Fe 2o3 
Equiv ipH 1 :2,5) Complexo sortivo mE/ 1 OOg 

de 

Água I KCI1 N C a++ I Mg + + I K + I Na+ 
Ki Kr --- livre 

Caco3 Fe203 % 
% 

2,16 1,67 3,43 5,3 4,1 0,8 0,5 0,02 0,02 
2,22 1,72 3,40 4,8 3,8 0,4 0,03 0,02 
2,20 1,75 3,84 5,1 3,8 0,6 0,02 0,02 
2,08 1,66 3,82 5,2 3,8 0,8 0,06 0,03 
2,09 1,75 5,14 5,0 3,6 0,8 0,02 0,03 
1,95 1,64 5,11 5,0 3,7 0,5 0,02 0,02 
1,99 1,64 4,79 5,1 3,8 0,4 0,02 0,02 
2,03 1,67 4,66 5,3 3,9 0,6 0,02 0,03 

Complexo sortivo mE/ 1 OOg Pasta 
p Sat c/ saturada 

+++ sódio i% 
v 100 AI as-

de Na+ C E do 
% ---- simi-

trocável extrato s AI+++ H+ T +++ hlvel Água 
AI +S no valor mmhos/ 

ppm 
T) em a % 

25°C 

1,1 0,3 1,6 3,0 37 21 
0,5 0,8 1,5 2,8 18 62 <1 
0,6 0,6 1,3 2,5 24 50 <1 
0,9 0,7 1,1 2,7 33 44 <1 
0,9 2,3 2,0 5,2 17 72 <1 
0,5 2,2 1,4 4,1 12 81 <1 
0,4 1,7 1,3 3,4 12 81 <1 
0,7 1,5 0,8 3,0 23 68 1 

Sais soluveis (extrato 1 :5) Constantes hidricas % 

C a+ +I Mg + + I K + I Na+ Hco3- Umi- Um i- Água Equiv 

co3 - c1- so4- dada dado disp de 

<1-----mE/1 OOg-+ 1/3 atm 15 atm méx umi-
da de 

6 
6 
7 
8 

18 
16 
14 
14 

Anélise mineralógica: 

A11 

A12 

A21 

A22 

B21t 

B22t 

Areias - 100% de quartzo vltreo incolor, com aderência ferruginosa; tra
ços de concreções ferruginosas e ilmenita (?) 

Areias - 100% de quartzo vltreo incolor, rolado, com aderência ferrugi
nosa; traços de concreções ferruginosas, ilmenita (?) e fragmentos de car
vão 

Areias - 100% de quartzo vftreo incolor, rolado, com aderência ferrugi
nosa; traços de concreções ferruginosas, ilmenita (?),turmalina e fragmen
tos de carvão 

Areias - 100% de quartzo vftreo incolor, rolado, com aderência ferrugi 
nosa; traços de concreções ferruginosas, ilmenita (?) e fragmentos de car
vão 
Cascalho - Predomfnio de quartzo vitreo incolor, grãos totalmente desa
restados (rolados), com aderência ferruginosa; concreções ferruginosas, 
em geral com inclusões de quartzo; fragmentos de carvão 

Areias - 100% de quartzo vftreo incolor, rolado, com aderência ferrugi
nosa; traços de concreções ferruginosas, ilmenita (?)e fragmentos de car
vão 
Cascalho - Predomfnio de quartzo vftreo incolor, grãos totalmente desa
restados (rolados), com aderência ferruginosa; concreções ferruginosas, 
em geral com inclusões de quartzo; fragmentos de carvão 

Areias - 100% de quartzo vftreo incolor, rolado, com aderência ferrugi
nosa; traços de concreções ferruginosas e ilmenita (?) 
Cascalho - Predominio de quartzo vitreo incolor, grãos totalmente desa
restados (rolados), em parte com aderência ferruginosa; concreções ferru
ginosas, em geral com inclusões de quartzo 

216/PEDOLOGIA 

B23t Areias - 100% de quartzo vftreo incolor, rolado, em parte com aderência 
ferruginosa; traços de concreções ferruginosas, ilmenita (?) e fragmentos 
de carvão 

B3t 

Cascalho - Predomfnio de quartzo vitreo incolor, grãos totalmente desa
restados {rolados}, em parte com aderência ferruginosa; concreções ferru
ginosas, em geral com inclusões de quartzo; fragmentos de carvão e rai-
zes 

Areias - 100% de quartzo vftreo incolor, rolado, em parte com aderência 
ferruginosa; traços de concreções ferruginosas e ilmenita (?) 
Cascalho - Predomfnio de quartzo vftreo incolor, grãos totalmente desa
restados (rolados), em parte com aderência ferruginosa; concreções ferru
ginosas, em geral com inclusões de quartzo; agregados argilosos com 
quartzo; fragmentos de carvão 

3 4.2.1 O - Brunizém Avermelhado 

São solos minerais, não hidromórficos, caracterizados por apresen
tarem saturacão de bases alta, argila de atividade alta e horizonte B 
textura! imed-iatamente abaixo de horizonte A chernozêmico. 

Possuem seqüência de horizontes A, Bt e C, com nítida diferen
ciacão entre os horizontes A e Bt, sendo este de coloracão averme
lhada, com estrutura forte em blocos subangulares o~ prismática 
composta de blocos angulares e subangulares, revestidos por cero
sidade abundante e moderada e forte 

São solos argilosos, moderadamente a bem drenados, modera
damente ácidos a alcalinos, com fertilidade natural elevada uma vez 
que apresentam valores altos de soma e saturação de bases en
quanto os valores de saturação com alumínio são nulos ou muito 
baixos 

Ocorrem em relevo plano e suave ondulado, como forma topo
gráfica de vales ou próximos a drenos, desenvolvidos a partir das li
tologias das Formações Cerradinho e Bocaina e dos Grupos Corum
bá e Cuiabá, nos arredores da serra de Bodoquena, com uma área 
de 422,3 km2, equivalentes a 0,32% do total do mapa e como 
subdominante estão associados às Rendzinas 

Possuem excelente potencialidade agrícola e o excesso de fra
ções grosseiras do tamanho de cascalho e calhaus, quando presen
tes, situa-se a uma profundidade tal que não constitui qualquer limi
tação ao desenvolvimento radicular e à mecanização, estando a ati
vidade econômica representada principalmente pela pecuária 

Na classificação americana de solos foram enquadrados tentati
vamente no grande grupo dos Argiudo/ls 

PERFIL N o 20 

Descrição geral: 

Origem- (Brasil Ministério da Agricultura OPP, 1971) perfil n o 57 

Data - 13/3/69 

Classificação - Brunizém Avermelhado textura argilosa relevo plano Argiudolls 

Unidade de mapeamento - BV1 

Localização, municipio, estado e coordenadas- Estrada Miranda-Bodoquena, MS-339, 
a 53 km de Miranda 8odoquena(MS) 20 o 29'S e 56 o 40'WGr Folha SF 21-X-A 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Vale com 0,5% de declive e sob co
bertura de floresta 

Altitude - 260 m 

Utologia - Calcários, dolomitos, arcóseos, ardósias e argilitos 

Formação geológica - Formação Cerradinho Grupo Corumbá 

Período - Pré-Cambriano Superior 

Material originário - Depósito coluvio-aluvial constituido de produtos da decomposição 
destas rochaS 

Relevo local ~ Plano 

Relevo regional - Plano 

Erosão - Ligeira 

Drenagem - Moderadamente drenado 

Vegetação primária - Floresta 

Uso atual - Pastagem de capim-colonião 

Descrição morfológica: 

A 11 0-1 O em, preto (1 OYR 2/1, umido), bruno muito escuro (1 OYR 2/2, umido 
amassado), cinzento muito escuro {1 OYR 3/1, seco) e bruno-acinzentado
escuro ( 1 OYR 4/2, seco triturado); franco-argilo-siltoso; moderada média a 
grande granular; ligeiramente duro, friável, ligeiramente plástico e ligeira
mente pegajoso; transição plana e clara 

A 1 2 1 0-28 em, cinzento muito escuro ( 1 OYR 3/1, um ido e umido amassado), 
preto ( 1 OYR 2/1, seco) e bruno-acinzentado muito escuro ( 1 OYA 3/.2, .se
co triturado); franco-argilo-siltoso; fraca média a grande granular; ligeira
mente duro, friável, ligeiramente plástico e pegajoso; transição plana e cla

ra 



A3 

B1t 

B2t 

B3t 

c 

28-40 em, cor variegada constitufda de bruno muito escuro { 1 OYR 2/2) e 
bruno-amarelado-escuro f 1 OYR 3/4); argila siltosa; moderada pequena blo
cos subangulares e moderada média a grande granular; superflcie fosca; 
duro, friável, plástico e pegajoso; transição plana e gradual 

40-55 em, cor variegada constitufda de bruno-acinzentado muito escuro 
(10YR 3/2), bruno-escuro (10YR 3/31 e bruno muito escuro (10YR 2/21; 
argila siltosa; moderada pequena a média blocos subangulares; cerosidade 
forte e abundante; duro, friável, muito plástico e muito pegajoso; transição 
plana e gradual 

55-90 em, cor variegada constitufda de bruno-acinzentado muito escuro 
(2 5Y 3/21. bruno-oliváceo (2 5Y 4/4) e bruno muito escuro (1 OYR 2/2); 
argila; moderada média a grande blocos angulares e subangulares; cerosi
dade forte e abundante; muito duro, firme, muito plástico e muito pegajo
so; transição plana e difusa 

90-160 em, cor variegada constitulda de bruno-acinzentado muito escuro 
(2 5Y 3/2), bruno-amarelado (1 OYR 5/6), bruno-acinzentado-escuro 
{2 5Y 4/2) e preto (N 21); argila com cascalho; moderada média a grande 
blocos angulares e subangulares; cerosidade forte e abundante; muito du
ro, firme, muito plástico e muito pegajoso 

160-230 em+, cor variegada constitufda de bruno-amarelado (1 OYR 
5/8), bruno-oliváceo-claro (2 5Y 5/4). bruno-acinzentado-escuro (2 5Y 
4/2) e preto (N 2/l; argila com cascalho; muito plástico e muito pegajoso 

Raizes: abundantes no A 11, comuns no A 12, poucas no A3 e B 1 te raras nos demais hori
zontes, com 0,5 a 5 em de diâmetro, predominando as de menor diâmetro 

Obs : trincheira com 1 50 em e uso do trado de caneco a partir desta profundidade, em 
área desmatada; 
coletada amostra superficial composta para fertilidade F536; 
presença de grumos nos horizontes superficiais e crotovinas e atividade biológica 
até o B3t 

Análises físicas e qufmicas Lab · SNLCS (4 779-4 785) 

Horizonte 
Frações da Comp granulométrica 

amostra total % (tfsa)% Argila 
dis- Grau 

Terra Areia 
Areia 

Silte persa de 

Prol 
Calhau Case fina Argila em floc 
>20 fina grossa 0,05-Slmb em 20-2 2-0,20 

0,20- <0,002 água % 
mm <2 0,05 

0,002 
mm 

mm mm mm mm % 
mm 

A11 0-10 o 99 5 10 51 34 23 32 
A12 -28 o 99 6 10 49 35 27 23 
A3 -40 o 99 6 9 42 43 38 12 
B1t -55 o o 100 5 6 44 45 44 2 
B2t -90 o 5 95 6 8 38 48 45 6 
B3t -160 o 8 92 8 5 39 48 10 79 
c -230+ 4 13 87 10 6 38 46 8 83 

% Densidade Poro- Ataque por H2504 (d = 1,4 71 e 
Silte g/cm3 sida-

c c Na2C03(5%1% 
de% N MO 

% 
Apa; I Real (V o- % % % N 5i021AI20~Fe~~Ti02 1P2051 MnO Arg rente lume} 

1,50 5,29 0,55 9,12 10 18,2 7,7 3,7 0,23 1,90 
1,40 3,55 0,37 6,12 10 17,2 8,1 3,7 0,24 1,34 
0,98 1,34 O, 18 2,31 7 20,2 10,8 5,0 0,26 0,56 
0,98 0,90 0,13 1,55 7 25,4 13,6 6,0 0,27 0,47 
0,79 0,67 0,09 1,16 7 24,3 14,0 5,4 0,2!:1 ú,35 
0,81 0,42 0,08 0,72 5 24,8 13,5 5,4 0,28 0,31 
0,83 0,22 0,05 0,38 4 24,6 13,0 5,5 0,26 o 33 

AI203 Fe203 
Equiv (pH 1:2,51 ·complexo sortivo mE/1 OOg 

de 

Água I KCI1N ca++l Mg+ +I K+ I Na+ 
Ki Kr --- livre 

CaC0 3 Fe2o3 % % 

4,02 3,16 3,17 7,9 6,9 29,6 1,3 0,60 0,13 
3,61 2,81 3,43 8,0 7,0 26,0 1,1 0,18 0,12 
3,18 2,60 3,63 7,8 6,8 22,9 0,9 0,19 0,09 
3,18 2,44 4,03 X 7,8 6,7 24,9 0,9 0,16 0,10 
2,95 2,37 2,88 4 8,2 7,0 24,8 1,1 0,09 0,22 
3,12 2,49 3,74 4 8,3 7,1 24,9 2,1 0,09 0,23 
3,22 2,55 3,74 8,4 7,2 23,2 4,9 0,05 0,34 

Complexo sortivo mE/1 OOg Pasta 
p Sat c/ saturada 

+++ 
as-

sódio(% 
v 100 AI de Na+ C E do 

simi-
5 AI+++ H+ T % +++ lâvel trocével extrato 

Água 
AI +5 no valor mmhos/ 

ppm 
Ti em a % 

25"C 

31,6 o o 31,6 100 o 120 
27,4 o o 27,4 100 o 45 
24,1 o o 24,1 100 o <1 
26,1 o o 26,1 100 I) 7 
26,2 o o 26,2 100 ,) 2 
27,3 o o 27,3 100 u 1 
28,5 o o 28,5 100 o 1 

Sais soluveis (extrato 1 :5} Constantes hidricas % 

Ca + +I Mg + + I K + I Na + Hco3- Um i- Um i- Água Equiv 

co3- ct· so4 - da de dade disp de 
umi-

mE/ 1 OOg ______. 1/3 atm 15 atm méx 
da de 

3B 
35 
31 
32 
30 
29 
29 

Análise mineralógica: 

A11 

A12 

A3 

B1t 

B2t 

B3t 

c 

Areias - 66% de quartzo hialino, grãos corrofdos, alguns com aderência 
ferruginosa; 20% de detritos; 9% de carvão; 5% de concreções ferrugino
sas e ferromanganosas; traços de magnetita 
Cascalho - 79% de quartzo hialino, grãos corroídos, com aderência ferru
ginosa e muitos com aderência manganosa; 20% de concreções ferrugino
sas e ferromanganosas (a ultima em maior percentagem), algumas roladas; 
1 o/o de concreções calcárias 

Areias - 65% de quartzo hialino, grãos corrofdos, alguns com aderência 
ferruginosa; 1 5% de detritos; 1 O% de concreções ferruginosas e ferro
manganosas; 1 O% de carvão; traços de mica, rnuscovita e magnetita 
Cascalho - 60% de quartzo hialino, grãos corroídos, a maioria com ade
rência ferromanganosa e alguns com aderência ferruginosa; 15% de con
creções ferruginosas e ferromanganosas, algumas roladas; 15% de con
creções ferroargilosas, algumas roladas; 10% de concreções argilo
humosas, algumas com manganês; traços de carvão e detritos 

Areias - 73% de quartzo hialino, grãos corrofdos, alguns com aderência 
ferruginosa; 20% de concreções ferruginosas e ferromanganosas, algu
mas roladas; 5% de detritos; 2% de carvão 
Cascalho - 88% de quartzo hialino e leitoso, com aderência ferromanga
nosa; 1 O% de concreções argilo-humosas, algumas com manganês; 2% 
de concreções ferromanganosas 

Areias - 72% de quartzo hialino, grãos corroídos, com aderência ferrugi
nosa; 20% de concreções ferruginosas, ferroargilosas e ferromanganosas, 
algumas roladas; 3% de detritos; 3% de carvão; 2% de concreções calcá
rias; traços de mica muscovita intemperizada 

Areias - 71% de quartzo hia\ino, grãos corroidos, alguns levemente desa
restados, com aderência ferruginosa; 20% de concreções calcárias; 7% 
de concreções ferruginosas, ferromanganosas e argilo-manganosas, algu
mas roladas; 1% de carvão; 1% de detritos; traços de magnetita e turmali

na 
Cascalho - 98% de concrecões calcárias, roladas; 1% de quartzo leitoso, 
com aderência de ferro, man9anês e calcário; 1% de concreções ferroman

ganosas, roladas 

Areias - 53% de quartzo hialino, grãos corroídos, com aderência ferrugi
nosa· 40% de concrecões calcárias; 6% de concrecões ferruginosas, fer
roma.ngar:wsas e argilo~manganosas, algumas rolada~; 1% de detritos 
Cascalho - 98% de concreções calcárias roladas; 1% de quartzo hialino, 
leitoso, com leve aderência dR ferro, calcário e manganês; 1% de concre
ções manganosas. algumas roladas 

Areias - 48% de concreções calcárias; 4 7% de quartzo hialino, grãos 
corroídos, triturados, alguns levemente desarestados; 5% de concreções 
ferruginosas, ferromanganosas e argilo-manganosas, algumas roladas; tra
cos de mica muscovita e detritos 
Cascalho e Calhaus - 96% de concreções calcárias, algumas com ade
rência manganosa; 4% de quartzo hia!ino leitoso, com aderência de ferro, 
manganês e calcário; traços de concreções manganosas e detritos 

PERFIL N" 21 

Descrição geral: 

Origem- (Brasil Ministério da Agricultura OPP, 1971) perfil n ° 119 

Data - 24/1/70 

Classificação - Brunizém Avermelhado textura argilosa relevo plano Argiudo/ls 

Unidade de mapeamento - BV1 

Localização, município, estado e coordenadas- Estrada Miranda-Bodoquena, MS-339, 
a 6 km de Bodoquena BodoquenaiM51 20"31'5 e 56'40'WGr Folha 5F 21-X-A 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Vale intermontano com 1% de de
clive e sob cobertura de floresta 

Altitude - 260 m 

Litologia - Calcários, dolomitos, arc6seos, ardósias e argilitos 

Formação geológica - Formação Cerradinho Grupo Corumbá 

Período - Pré-Cambriano Superior 

Material originário - Depósito coluvio-aluvial constituído de produtos da decomposição 

destas rochas 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Suave ondulado 

Erosão - Ligeira 

Drenagem - Moderadamente drenado 

PEDOLOGIA/217 



Vegetação primária - Floresta 

Uso atual - Pastagem de capim-colonião 

Descrição morfológica: 

A 1 0-20 em, preto (5YR 211, umido e umido amassado), bruno-avermelhado
escuro (5YR 3/2, seco) e bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/3, seco tritu
rado); franco-argiloso; moderada pequena a média granular e moderada pe 
quena a média blocos subangulares; extremamente duro, extremamente 
firme, plástico e pegajoso; transição plana e gradual 

A3 20-40 em, bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/2, umido e úmido amassa
do), tJruno-escuro (7 5YR 3/2, seco) e bruno-escuro (7 5YR 4/2, seco tri
turado); argila; forte média a grande blocos subangulares; extremamente 
duro, muito firme, pléstico e pegajoso; transição plana e difusa 

81 t 40-65 em, bruno-escuro (7 5YR 3/2); argila; forte média a grande blocos 
angu!ares e subangulares; cerosidade comum e moderada; presença de sli
kensides pouco definidos; extremamente duro, firme, muito plástico e mui
to pegajoso; transição plana e clara 

B2t 65-11 O em, cor variegada constituída de bruno-escuro (7 5YR 4/4) e 
bruno-amarelado-claro ( 1 OYR 6/4); argila; forte média a grande blocos an
gulares e subangulares; cerosidade comum e moderada; presença de sli
kensides moderadamente definidos; extremamente duro, firme, muito 
pléstico e muito pegajoso; transição plana e gradual 

11C1 110-150 em, cor variegada constituída de bruno-acinzentado (1 OYR 5/2), 
bruno-amarelado-claro ( 1 OYR 6/4) e bruno-escuro (7 5YR 4/4); argila; for
te média a grande blocos angulares e subangulares; cerosidade comun"T e 
moderada; extremamente duro, muito firme, muito plástico e muito pega
joso 

JIIC2 1 50 em+, horizonte correspondente a leito de seixos rolados em mistura 
com pouca terra 

Raizes: poucas no A 1 e raras no A3 e 81 t, com 0,5 mm a 1 em de diâmetro, predominan
do as de menor diâmetro 

Obs : trincheira com 150 em de profundidade; 
coletada amostra superficial composta para fertilidade F765; 
apresenta entre os horizontes A 1 e A3 uma linha de areia lavada 

Anfllises ffsicas e químicas Lab · SNLCS (6 060-6 0641 

Horizonte 
Frações da Comp granulométrica 

amostra total % ltfsa)% 

Slmb 

A1 
A3 
B1t 
B2t 
IIC1 

% 
Silte 

% 
Arg 

1,68 
0,70 
0,71 
0,86 
0,78 

Ki 

3,38 
2,84 
2,87 
2,93 
3,16 

Prol 
em 

0-20 
-40 
-65 
-110 
-150 

Calhau 
>20 
mm 

o 
o 
o 
o 
o 

Case 
20-2 
mm 

2 
3 
3 
4 
7 

Densidade Poro-
g/em3 a ida- c do% % Ap~;~ Real (V o-

rqn e lume) 

3,88 
1,03 
0,57 
0,34 
0,22 

Al2o3 Fe2o3 
Kr --- livre 

Fe2o3 % 

2,55 3,09 
2,29 4,17 
2,27 3,80 
2,30 3,64 
2,51 3,87 

Terra 
fina 
<2 
mm 

98 
97 
97 
96 
93 

N 
% 

0,38 
0,14 
0,09 
0,06 
0,05 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

13 
11 
10 
11 
11 

MO 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

12 
9 
8 
9 
9 

Silte 
0,05-
0,002 

mm 

47 
33 
34 
37 
35 

Argila 
<0,002 

mm 

28 
47 
48 
43 
45 

Argila 
dis-

persa 
em 

égua 
% 

13 
38 
41 
43 

6 

Grau 
de 

floe 
% 

54 
19 
15 
o 

87 

Ataque por HzS04td ~ 1,4 71 e 

c Na2co3t5%1 % 

% --
SiOzlAizOte:z01TiOziPzO{ MnO N 

6,69 10 12,9 6,5 3,3 0,20 0,14 
1,78 7 21,7 13,0 4,9 0,26 0,04 
0,98 6 22,1 13,1 5,4 0,28 0,03 
0,59 6 21,2 12,3 5,3 0,27 0,02 
0,38 4 20,6 11,1 4,5 0,25 0,02 

Equiv ipH 1:2,51 Complexo sortivo mE/1 OOg 

de 
Água I KCI1N ca++l Mg+ +] K+ I Na+ CaC03 

% 

6,4 5,7 17.4 3,9 0,79 0,26 
6,6 5,0 18,7 6,0 0,19 1,02 

o 7,8 6,2 18,2 6,4 0,23 1,16 
2 8,2 6,9 18,4 6,6 0,20 1,25 

7,6 6,9 24.4 10,1 0,21 2,26 

Complexo sorti v o mE/ 1 OOg Pasta 
p Sat c/ saturada 

>++ sódio(% 
v 100 AI as- de Na+ C E do 
% 

---- sim i-
trocável extrato s Al+ + + H+ T +++ lâvel Àgua AI +S no valor mmhos/ ppm 

Ti em a % 

25'C 

22,4 o 6,6 29,0 77 o 22 
25,9 o 4,0 29,0 100 o 
26,0 o o 26,0 100 o 0,3 74 
26,5 o o 26,5 100 o 1,2 66 
37,1 o o 37,1 100 o 3 5,8 60 
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Sais solúveis {extrato 1 :5) Constantes hldricas % 

ca++,Mg++l K+ I Na+ HC03- Um i- Um i Água Equiv 

co3- C I- so4- da de da de disp de 

-mE/100g----fl> 1/3 atm 15 atm méx um i-
dade 

0,1 
0,3 
4,5 

0,1 
0,1 
1,1 

0,02 
0,01 
0,04 

0,26 
0,82 
0,60 

28 
29 
30 
28 
28 

Análise mineralógica: 

A1 

A3 

B1t 

B2t 

IIC1 

Areias - 84% de quartzo vftreo incolor e Jeitoso, grãos arestados em ge
ral; 1 5% de concreções argila-ferruginosas e ferromanganosas; 1% de 
fragmentos de raiz, carvão e sementes; traços de concreç~es argilosas e 
concreções calcárias 
Cascalho - Predominio de quartzo vftreo incolor e leitoso, grãos arestados 
em geral, alguns bastante corroídos; concreções manganosas (grande 
quantidade); concreções argilo-humosas; fragmentos de raiz e carvão 

Areias - 90% de quartzo vltreo incolor e leitoso, grãos arestados em ge
ral; 10% de concreções argila-ferruginosas e ferromanganosas; traços de 
concreções argilosas, concreções calcárias e fragmentos de raiz 
Cascalho - Predomínio de quartzo vftreo incolor e leitoso, grãos arestados 
em geral, alguns bastante corrofdos; concreções manganosas (em grande 
quantidade); concreções argilosas (em pequena quantidade); fragmentos 
de raiz e carvão 

Areias - Idem a fração areia da amostra anterior 
Cascalho - Quartzo vítreo incolor e leitoso, em maior proporção, grãos 
arestados em geral, alguns bastante corroídos; concreções manganosas e 
concreções calcárias em percentagens mais ou menos iguais; concreções 
argilosas, em pequenas percentagens; fragmentos de raiz 

Areias - 85% de quartzo vltreo incolor e leitoso, grãos arestados em ge
ral; 10% de concreções argila-ferruginosas e ferromanganosas; 5% de 
concreções calcárias; traços de concreções argilosas, fragmentos de ma
terial argiloso com sericita e biotita intemperizada 
Cascalho - Predominio de concreç~es calcárias cinza-amarelados; quart~ 
zo vftreo incolor ou leitoso, grãos arestados em geral (em grande propor~ 
ção); concreções manganosas; concreções argilosas (em pequena propor~ 
ção} 

Areias - 87% de quartzo vítreo incolor e leitoso, grãos arestados em ge~ 
ral; 7% de concreções manganosas (maior parte) e argi\o-ferruginosas; 4% 
de gipsita; 2% de concreções calcárias 
Cascalho - Predomínio de quartzo vltreo incolor e leitoso, grãos aresta dos 
em geral; concreções calcérías e concreções manganosas 

3 4 2 11 - Planossolo eutrófico 

São solos minerais, hidromórficos, com saturação de bases alta, ca
racterizados por apresentarem um horizonte A com transição abrup
ta para o horizonte Bt, de acentuada concentração de argila, pouco 
ou muito pouco permeável, constituindo por vezes um fragipan. 

O horizonte A é do tipo moderado, de textura leve, normalmente 
arenosa ou média, subdividido em A 1 e A2, raramente A 1 e A3, 
com espessura bastante variável, geralmente entre 40 e 80 em, po
rém há casos em que alcança até 120 em de profundidade. A tran
sição abrupta entre o horizonte A e o horizonte Bt é a principal ca
racterística diagnóstica destes solos. 

O horizonte Bt, de textura média ou argilosa, bastante imper
meável, apresenta feições relacionadas à alta umidade, como pre
sença de mosqueados e cor cinza que evidenciam redução 

Ocorrem em locais aplanados, sujeitos a inundação ou com pre
sença do lençol freático próximo da superfície durante parte do ano 

Como solos dominantes e subdominantes localizam-se entre a 
serra de Aquidauana e o rio Aquidauana, provenientes de sedimen
tos do Quaternário da Formação Pantanal, na unidade geomorfológica 
Planícies e Pantanais Mato-Grossenses Com esta mesma litologia e 
geomorfologia e ainda na Depressão do Rio Paraguai, ocorrem pró
ximos de Porto Murtinho e de Caracol, como componentes da uni
dade SS4 Como variacão desta classe identificaram-se solos com 
caráter plíntico, associ~dos a Laterita Hidromórfica eutrófica 

Como a região do Pantanal Mato-Grossense (Planícies e Panta
nais Mato-Grossenses) caracteriza-se por longos períodos de inun
dação e de seca, a prática da criação extensiva de bovinos através 
da utilização das espécies nativas das gramíneas da Formação de 
Savana é tradição, entretanto comporta estudos de viabilidade eco
nômica visando ao melhor aproveitamento destas espécies, ou mes
mo introdução de exóticas, para melhor utilização destes solos. 

Com um percentual de 0,41% do total mapeado, corresponden
te a 541,1 km2, estão classificados tentativamente na "Soil Taxo
nomy" de 1975, ao grande grupo dos Albaqualfs 



PERFIL N o 44 

De.scrição geral: 

Data - 20/8/80 

Classificação - Planossolo eutrófico argila de atividade alta plfntico A moderado textura 
arenosa/média relevo plano Albaqualfs 

Unidade de mapeamento - Hle3 

Localização, municfpio, estado e coordenadas - Estrada Aquidauana- Fazenda Jatobá, 
MS-1 70, 10,8 km após a Fazenda Boa Vista Aquidauana IMSI 20°09'5 e 55° 55'WGr 
Folha SF 21 -X-A 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Local com declive inferior a 1% e 
sob cobertura de savana 

Altitude - 1 20 m 

Litologia - Sedimentos recentes 

Formação geológica - Formação Pantanal 

Período - Quaternário 

Material originário - Sedimentos recentes 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Plano 

Erosão - Ligeira 

Drenagem - Mal drenado 

Vegetação primária - Savana 

Uso atual - Pastagem natural 

Descrição morfológica: 

A1 

A2 

B1t 

B21tpl 

B22tpl 

0-1 5 em, bruno-acinzentado ( 1 OYR 5/2); areia franca; maciça que sedes
faz em grãos simples e fraca, muito pequena granular; ligeiramente duro, 
friével, não plástico e não pegajoso; transição plana e difusa 

15-35 em, bruno (1 OYR 5/3); areia franca; maciça que se desfaz em grãos 
simples e fraca muito pequena granular; ligeiramente duro, friével, não 
pléstico e não pegajoso; transição plana e clara 

35-60 em, bruno-acinzentado ( 1 OYR 5/2), mosqueado pouco, pequeno e 
distinto, bruno-amarelado ( 1 OYR 5/4); franco-argila-arenoso; maciça; fir
me, pléstico e pegajoso; transição plana e clara 

60-1 20 em, cinzento ( 1 OYR 6/1), mosqueado comum, pequeno e médio e 
distinto, bruno-amarelado (1 OYR 5/6); argila; maciça; firme, plástico e pe
gajoso: transição plana e clara 

120-160 em, cinzento ( 1 OYR 6/1), mosqueado abundante, médio e distin
to, bruno-amarelado ( 1 OYR 5/6); argila; maciça, firme, pléstico e pegajo
so 

Obs: plintita no 821 tpl aproximadamente 10% do volume do horizonte e no B22tpl ± 
40% de cor vermelho-amarelada (5YR 4/6); 
perfil coletado com o trado de caneco 

Análises físicas e qulmicas Lab : SUDESUL (08 685-0B 6891 

Horizonte Granu~ometria % 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 
Cal h Case muito· média 

Slmb Pro f 
20-2 em 2-0,2 grossa 

1 -0,512·0,2 
0,5-

0,25:1 0,2-1 
0,2-

em em 2-1 mm mm 0,25 0,1 0,02 0,05 
mm mm mm mm mm 

A1 0-15 0,0 0,0 0.4 2,8 26,8 16,6 41,1 61,1 54,2 
A2 -35 0,0 1,2 0.4 1,8 26,3 12,7 52,2 60,3 52,3 
81 -60 0,0 4,5 1,0 3,1 26,3 16,3 33.7 52.4 44.7 
B21pl -120 0,0 2,2 1,5 2,0 20,0 8,6 37,6 47.4 38,0 
B22pl -160 0,0 5,2 2,1 3,2 18,3 9,7 21,9 38,9 31.7 

Granulometria % Ataque por H2S04% 

Areia Silte Silte 
Grau 

muito Argila 
de 

10.05-

fina Argila na! 
floc 

0,0021 

0,1-
0,05- 0,02- <0,002 % --- Sio2 AI203 Fe203 
0,002 0,002 mm % Argila 

D,05 mm mm 
mm 

2D,1 13,1 6,2 5,9 3,1 47 2,22 3,38 1.73 1,3D 
11,5 14,0 6,0 7.4 4,9 34 1,89 3,85 1.73 1,8D 
16,9 14,0 6,3 15,0 2,1 86 0,93 6,77 4,59 1,80 
8,3 15,6 6,2 26.4 8,2 69 0,59 11,07 8,67 2,10 

13,1 13,8 6,6 36,2 15,0 59 0,38 17,46 12,29 3,20 

Ki C/N 

3,32 2,25 2,09 0,0 5,5 4,1 0.4 0,06 0,69 7 
3.78 2,27 1,51 0,0 5,3 4,0 0,2 0,05 0,34 4 
2,51 2,01 4,00 0,0 5,2 3,9 0,2 0,04 0,34 5 
2,17 1,88 6.48 0,0 5,6 4,0 0,1 0,03 0,17 3 
2.42 2,07 6,03 0,0 5,8 4,2 0,1 0,03 0,17 3 

Complexo sortivo mE/ 1 OOg 

ca+2 Mg+2 K+ Na+ 51 52 

NH4 I KCI NH41 KCI NH4 I HCI NH4l HCI NH4 KCie 
OAc OAc OAe OAc OAc HCI 

0,90 0,60 0,3D 0,2D 0,03 0,03 0,04 0,03 1,27 0,86 
0,55 0,50 0,35 0,22 0,02 0,02 0,02 0,01 0,94 0.75 
0.78 0,50 0,15 0,13 0,02 0,02 0,02 0,01 0,97 0,66 
3,02 2,90 1,26 1.10 0,06 0,05 0,06 0,04 4.40 4,09 
5,60 5,12 3,21 3,00 0,10 0,08 0,09 0,06 9,00 8,26 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

T v 
100AI+3 Acidez % 100AI+ 3 

AI+ 3 Mat 
trocével T 

AI+3+S1 AI+ 3+52 coloidal 

KCI pH8 I pH7 pH8j pH7 pHBj pH7 pH81 pH7 

0,1 3,02 2,14 4,29 3.41 73 58 30 37 7 10 
0,5 3,00 1,39 3,94 2,33 53 31 24 40 34 40 
1.3 4,56 2.45 5,53 3.42 37 23 18 28 57 66 
1,3 6,09 3,33 10.49 7,73 40 29 42 57 22 24 
0,3 7,78 3,28 16,78 12,28 46 34 54 73 3 4 

3 4 2 1 2 - Planossolo eutrófico solódico 

Suas características morfológicas e físicas assemelham-se aos so
los da classe anterior, porém quimicamente diferem por apresentar 
saturação com sódio trocável com valores compreendidos entre 6 e 
15% 

Localizam-se nas Planícies e Pantanais Mato-Grossenses próxi
mo a Aquidauana, Miranda e a noroeste da área (Fig. 3 1 0) e subdo
minantemente estão associados aos Solonetz Solodizados a oeste 
da serra da Bodoquena, desenvolvidos de depósitos sedimentares 
do Quaternário da Formação Pantanal, ocupando uma área de 
4.051, 7 km2, correspondentes a 3,07% do mapa 

A utilização atual constitui-se no aproveitamento das gramíneas 
naturais e, como limitação ao uso, destaca-se a presença de eleva
do teor de sódio, agindo como elemento tóxico à maioria dos vege
tais Irrigação e drenagem são as práticas recomendáveis para are
dução do teor de sódio a níveis tais que favoreçam a ocupação nes
tes solos. Outros fatores limitantes, mas que também seriam anula
dos mediante aquelas práticas, são o período de inundação e a esta
ção seca a que estão sujeitos Como para a classe anterior, pesqui
sas visando ao retorno do capital aplicado para remoção destas limi
tações devem ser levadas em consideração. 

Na classificação americana de solos foram enquadrados tentati
va mente no grande grupo dos Fragiaqualfs 

PERFIL N o 71 

Descrição geral: 

Origem~ (Brasil Ministério da Agricultura DPP, 1971) perfil n ° 72 

Data - 1 2/3/69 

Classificação ~ Planossolo eutrófico solódico argila de atividade alta com fragipan A mo
derado textura arenosa/argilosa relevo plano Fragiaqualfs 

Unidade de mapeamento ~ SS4 

Localização, municfpio, estado e coordenadas - Estrada Porto Murtinho-Jardim, BR-
267, a 48 km de Porto Murtinho Porto Murtinho (MSI 21 °45'5 e 57°26'WGr Folha 
SF21-V-O 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Local com declive inferior a 3% e 
sob cobertura de savana 

Altitude - 1 60 m 

Litologia - Sedimentos recentes 

Formação geológica - Formação Pantanal 

Perlodo - Quaternário 

Material originário - Depósito de natureza argila-arenosa 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Plano 

Erosão - Moderada 

Drenagem - Imperfeitamente drenado 

Vegetação primária - Savana Estépica 

Uso atual - Pastagem natural. 

PEDOLOGIA/219 



Descrição morfológica: 

A1 

A2 

B21t 

0-20 em, bruno-escuro (7 5YA 3/2); areia franca com cascalho; fraca mui
to pequena a pequena granular; ligeiramente duro, friável, não plástico e 
não pegajoso; transição plana e clara 

20-30 em, bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/3); areia com cascalho; ma 
ciça; solto, solto, não plástico e não pegajoso; transição plana e abrupta 

30-65 em, bruno-escuro (7 5YR 3/4); argila; colunar forte; muito duro, fir
me, muito plástico e muito pegajoso; transição plana e clara 

B22t 65-95 em, bruno-escuro (10YR 3/3); argila; forte pequena a média blocos 
angulares e subangulares; extremamente duro, muito firme, plástico e pe
gajoso; transição plana e abrupta. 

Cx 95-160 em+, bruno-amarelado 11 OYR 5/4); argila; maciça compacta que
bradiça; extremamente duro, muito firme, muito plástico e muito pegajoso 

Raizes: comuns no A 1 e A2 e raras no 821 t 
Obs.: trincheira com 160 em de profundidade; 

coletada amostra superficial composta para fertilidade F532 

Análises frsicas e qufmicas Lab · SNLCS 14 848-4 852) 

FraçOes da Comp granulométrica 
Horizonte amostra total % (tfsa)% Argila 

dis- Grau 

Terra Areia 
Areia Silte persa de 

Calhau Case fina Argila 
Slmb 

A1 
A2 
B21t 
B22t 
Cx 

% 
Silte 

% 
Arg 

1.75 
1,00 
0,49 
0,38 
0,57 

Ki 

2.70 
2,44 
2,42 
3,19 
3,42 

Pro f >20 em 20-2 

0-20 
-30 
-65 
95 

-160+ 

Densidade 
g/cm3 

mm 

o 
o 
o 
o 
o 

Por<>-
a ida-
do% 
IV<>-

mm 

5 
8 
1 
3 
5 

c 
% 

Ap•;l Real 
rente lume) 

0,51 
0,38 
0,72 
0,15 
0,13 

AI203 Fe203 
Kr --- livre 

Fe203 % 

1,85 2,00 
1,45 1,53 
1,92 3,81 
2,46 3,44 
2,62 3,30 

Complexo sorti v o mE/1 OOg 

s AI+++ H+ T 

4,1 o 0,7 4,8 
2,2 o 0,7 2,9 

11,7 3,3 4,6 19,6 
26,6 o 0,9 27,5 
41,7 o o 41.7 

em floc fina grossa 0,05-
<2 2-0,20 0,20- <0,002 água % 0,002 
mm mm 0,05 mm % 

95 
92 
99 
97 
95 

N 
% 

0,04 
0,03 
0,09 
0,02 
0,02 

49 
81 
20 
20 
19 

MO 
% 

0,88 
0,66 
1,24 
0,26 
0,22 

c 

N 

13 
13 
8 
8 
7 

mm 

29 
7 

13 
11 
15 

mm 

14 
6 

22 
19 
24 

8 
6 

45 
50 
42 

6 
4 

32 
48 
39 

25 
33 
29 

4 
7 

Ataque por H2so4(d ~ 1.4 7) o 
Na2C03i5%l % 

Si021AI20~Fe~~Ti021P2051 MnO 

4,6 2,9 2,2 0,18 0,20 
3,3 2,3 2,4 0,14 0,18 

19,9 14,0 5.7 0,44 0,25 
22,3 11,9 5,5 0,46 0,23 
19,5 9, 7 4,6 0,40 0,20 

Equiv (pH 1:2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 
de 

Água I KCI1N ca++l Mg+ +I K+ I Na+ CaC03 
% 

o 6,4 4,9 2,4 1,6 0,06 0,04 
o 6,2 4,6 1,1 1,0 0,03 0,04 
o 6,4 3,8 7,1 3,3 0,03 1,29 
o 6,9 5,3 í5,1 0,9 0,08 2,44 

8.7 6,9 15,9 8,9 0,05 16,87 

Pasta 
p Sat c/ saturada 

+++ sódio(% 
v 100 AI as-

de Na+ C E do 
% ---- simi-

trocével extrato +++ lével Água 
AI +S no valor mmhos/ ppm 

Tl em a % 

25•c 

85 o <1 
76 o 1 
60 22 7 0,2 62 
97 o 9 0,3 84 
100 o 41 0,8 66 

Sais soluveis (extrato 1:51 Constantes hldricas % 

ca++IMg++l K+ I Na+ 

mE/100g----+ 
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0,07 
1,08 
0,81 

HCo3-
co3-

Um i-
c1- so4- dade 

1/3 atm 

Umi- Água 
da de disp 

15 atm méx 

Equiv 
de 

um i-
da de 

7 
3 

26 

37 

Análise mineralógica: 

A1 

A2 

821t 

Areias - 97% de quartzo; 3% de concreções argilosas e argila
ferruginosas; traços de agregados de muscovita intemperizada, anfibólio, 
concreções argilo-humosas, fragmentos de raiz, titanita (?)e ilmenita (?} 

Cascalho - Predomfnio de quartzo vftreo e sacaroidal, incolor, grãos semi
desarestados e desarestados, com aderência ferruginosa; concreções de 
manganês com inclusões de quartzo; concreções argila-ferruginosas com 
inclusões de quartzo; agregados de muscovita intemperizada; microclina 
intemperizada; fragmentos de raiz e carvão 

Areias - 97% de quartzo; 3% de concreções argilosas e argila
ferruginosas; traços de concreções ferruginosas, concreções argilo
humosas, ilmenita (?), feldspato intemperizado, anfibólio, titanita (?), mus-
covita, biotita e fragmentos de raiz -

Cascalho - Quartzo vltreo e sacaroidal, incolor, em maior proporção, em 
geral grãos semidesarestados e desarestados com aderência ferruginosa; 
concreções de manganês com inclusões de quartzo; concreções argilosas 
e argilo-ferruginosas com inclusões de quartzo; agregados de muscovita 
intemperizada; microclina semi-intemperizada 

Areias - 9 7% de quartzo; 3% de concreções argilosas, manganosas e 
argila-ferruginosas; traços de concreções argilo-humosas, feldspato intem
perizado, titanita (?)e ilmenita (?) 

Cascalho - Quartzo vftreo incolor, em maior proporção, grãos semidesa
restados a desarestados com aderência ferruginosa; concreções de man
ganês com inclusões de quartzo; fragmentos de raiz 

B22t Areias- 98% de quartzo; 2% de concreções manganosas; traços de con
creções ferruginosas; titanita (?)e concreções calcárias 

Cx 

Cascalho - Predomínio de quartzo vítreo incolor ou amarelado, grãos se
midesarestados a desarestados, com aderência ferruginosa esparsa; con
creções de manganês e ferro com inclusões de quartzo; concreções calcá
rias com inclusões de quartzo 

Areias- 98% de quartzo, 2% de concreções manganosas; traços de con
creções calcárias, anfibólio e muscovita 

Cascalho - Predomínio de quartzo incolor e amarelado, em geral grãos se
midesarestados a desarestados, em parte com aderência ferruginosa es
parsa; concreções calcárias com inclusões de quartzo; concreções de man
ganês e ferro com inclusões de quartzo 

Obs : a ocorrência de concreções de manganês e ferro é conspícua nos dois primeiros ho
rizontes, mormente no segundo; 
a presença de quartzo com aderência de ferro na fração cascalho decresce gradati
vamente nos horizontes inferiores; 
na fração cascalho, a ocorrência de concreções calcárias é bem mais conspícua no 
ultimo horizonte do que no penultimo 

3 4 2 1 3 - Solonetz Solodizado 

São solos com uma sequência de horizontes A, Bt e C, com satura
ção de sódio superior a 1 5% e condutividade elétrica do extrato de 
saturação inferior a 4 mmhos/cm a 25 o C, com ou sem fragipan, ar
gila de atividade alta, eutróficos e mudança textura! abrupta. 

A penetração em forma de línguas do horizonte álbico no hori
zonte B nátrico de estrutura colunar muito desenvolvida é comum 
nestes solos, que se apresentam com permeabilidade lenta ou mui
ta lenta e, conseqüentemente, deficiência da drenagem -interna, que 
contribui para a permanência do lençol freático próximo da superfí
cie. 

Ocorrem em relevo plano, com presença de gi/gai, desenvolvi
dos a partir de sedimentos do Quaternário da Formação Pantanal, 
na bacia dos rios Paraguai (Figs 3. 7 e 3 1 0) e Apa, ocupando uma 
superfície de 12 868 km2, que correspondem a 9, 75% da área ma
peada 

Tendo como fatores limitantes a maioria das culturas o excesso 
de água, o período prolongado de inundação e o elevado teor de só
dio, a sua utilização atual restringe-se à pecuária em regime extensi
vo com aproveitamento da pastagem nativa. 

Na classificação americana de solos foram enquadrados tentati
va mente no grande grupo dos Natraqua/fs. 

PERFIL N " 69 
Descrição geral: 

Origem- (Brasil Ministério da Agricultura DPP, 1971) perfil no 76 

Data - 6/6/69 

Classificação - Solonetz Solodizado argila de Btividade alta com fragipan A moderado 
textura média/argilosa relevo plano Natraqualfs 

Unidade de mapeamento - SS4 

Localização, municipio, estado e coordenadas - Estrada Porto Murtinho-Jardim, BR-
267, a 24 km de Porto Murtinho Porto Murtinho (MS) 21 °33'5 e 57°40'WGr Folha 
SF 21-V-D 

Situação, declive e cobertura ve9etal sobre o perfil - Local com 1 a 2% de declive e sob 
cobertura de savana estépica 



Altitude - 1 70 m 

Utologia - Sedimentos recentes 

Formação geológica - Formação Pantanal 

Perlodo - Quaternário 

Material originário - Depósito constituido de areia, silte e a1qila 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Plano 

Erosão - Ligeira 

Drenagem - Imperfeitamente drenado 

Vegetação primária - Savana Estépica 

Uso atual - Pastagem natural 

Descrição morfológica: 

A1 0-25 em, bruno-acinzentado (1 OYR 5/2); franco; estrutura maciça que se 
desfaz em fraca grande blocos subangulares, macio, friável, ligeiramente 
plástico e ligeiramente pegajoso; transição plana e abrupta 

A2 

82t 

25-35 em, cinzento-brunado-claro ( 1 OYR 6/2); franco; maciça; macio, 
friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição ondulada e 
abrupta (5-15 em) 

35-45 em, bruno-acinzentado-escuro !1 OYR 3 5/2), plintita vermelho 
(2 5YR 4/6); argila; forte grande colunar; muito duro, muito firme, muito 
plástico e muito pegajoso; transição ondulada e abrupta ( 10-1 5 em) 

B3tx 45-70 em, bruno-acinzentado ( 1 OYR 5/2); franco-argiloso; plástico e pe
gajoso 

C 1 x 70-11 O em, bruno-acinzentado ( 1 OYR 5/2); franco-argiloso; plástico e pe-
gajoso 

JJC2 11 O em+, horizonte constitufdo de bancada de cascalho 

Raizes: comuns no A 1 e poucas no A2 e B2t 

Obs : trincheira com 50 em e uso do trado de caneco a partir desta profundidade; 
coletada amostra do horizonte 8 para fertilidade F706 

Análises ffsicas e qufmicas Lab · SNLCS (5 051-5 055) 

Horizonte 
Fraçlles da Comp granulométrica 

amostra total % (tfsal% Argila 
dis- Grau 

Terra Areia 
Areia 

Silte persa de 
Prol 

Calhau Case fina 
fina Argila em lloc 

Slmb >20 20-2 
grossa 0,20- 0,05-

<0,002 em <2 2-0,20 0,002 égua % 
mm mm 0,05 mm % mm mm mm 

mm 

A1 0-25 o 99 23 23 43 11 6 45 
A2 -35 o 2 98 22 21 46 11 8 27 
82t -45 o 4 96 13 12 32 43 31 28 
83tx -70 o 2 98 10 15 39 36 33 8 
C1x -110 o 3 97 12 14 42 32 30 6 
IIC2 -110+ 

% Densidade Poro- Ataque por H2S04id = 1.4 71 e 
Silte g/cm3 sida-

c ~ c 
Na2C03i6%l % 

de% MO 

% 
Ap:;l Real 

% % % --
Si021AI20~Fe:zO+i02 1P20{ MnO 

IVo- N 
Arg rene lume) 

3,91 0,56 0,06 0,97 9 6,2 2,8 1,2 0,16 0,03 
4,18 0,36 0,04 0,62 9 5,3 2,9 1,3 0,16 0,01 
0,74 0,83 0,10 1.43 8 20,1 12,3 3,6 0,32 0,02 
1,08 0,52 0,06 0,90 9 17,0 9,5 2,7 0,28 0,02 
1,31 0,36 0,05 0,62 7 18,1 8,9 2,8 0,28 0,02 

AI203 Fe203 
Equiv ipH 1:2,51 Complexo sortivo mE/1 OOg 

de 

Agua I KCI1N lra++l Mg+ +I K+ I Na+ 
Ki Kr --- livre 

Caco3 Fe203 % 
% 

3,76 2,94 3,38 4,9 3,5 1.4 0,3 0,12 0,12 
3,11 2.44 3,50 5,9 3,6 0,8 0,2 0,08 0,55 
2,78 2,33 5,26 5,9 3,6 4.4 0,1 0,07 3,35 
3,04 2,57 5.47 5,7 3,5 4,9 0,1 0,07 1,69 
3.46 2,88 4,83 5,8 3,5 6,3 0,8 0,11 2,32 

Complexo sortivo mE/100g Pasta 
p Sat c/ saturada 

+++ sódio(% 
v 100 AI as-

de Na+ C E do 
sim i-

s AI+++ H+ T % +++ lãvel trocâvel extrato 

AI +S no valor mmhos/ Agua 
ppm 

TI em a % 

25"C 

1,9 1.0 1,8 4,7 40 34 
1,6 1.0 1.7 4,3 37 38 
7,9 2,7 3,8 14.4 55 25 1 23 0,3 60 
6,8 1,9 2,8 11,5 59 22 <1 15 0,5 50 
9,5 0.7 2,9 13,1 73 7 <1 18 0,6 52 

Sois solúveis (extrato 1 :51 Constantes hfdricas % 

ca+ +IMg+ +I K+ I Na+ Hco3- Umi- Um i- Água Equiv 

co3- ct- so4- da de da de disp. do 
um i-

0,1 
0,1 
0,3 

mE/10011--+ 

O, 1 0,01 0,25 
0,1 0,03 1,79 
o, 1 0,05 2,36 

1/3 atm 15 atm m6x 
do de 

18 
17 
28 
59 
53 

Análise mineralógica: 

A1 

A2 

B2t 

83tx 

Areias - 69% de quartzo hialino, grãos corroldos, triturados, com aderên
cia ferruginosa; 30% de feldspato, alguns intemperizados; 1% de concre
ções ferruginosas e concreções manganosas; traços de ilmenita e detritos 

Cascalho - Quartzo hialino, com aderência ferruginosa, em maior percen
tagem; feldspato (potássico em geral) intemperizado; concreções ferrugi
nosas, com inclusão de quartzo 

Areias - 80% de quartzo hialino, alguns grãos corroldos, alguns levemen
te desarestados, alguns bem desarestados, com aderência ferruginosa; 
15% de concreções ferruginosas; 5% de feldspato; traços de mica biotita 
intemperizada, ilmenita e detritos 

Cascalho - Quartzo hialino, com aderência ferruginosa em geral; feldspa
to potássico, em geral com aderência ferruginosa; concreções ferrugino
sas, algumas com inclusões de quartzo; detritos 

Areias - 87% de quartzo hialino, grãos corroldos, alguns com aderência 
ferruginosa; 1 O% de feldspato potássico; 2% de concreções ferruginosas; 
1% de detritos 

Cascalho - Quartzo hialino, com aderência ferruginosa, em maior percen
tagem; concreções ferruginosas e argila-ferruginosas, algumas com inclu
sões de quartzo; feldspato potássico, em geral com aderência ferruginosa 

Areias - 80% de quartzo hiatino, grãos corroldos, com aderência ferrugi
nosa; 15% de feldspato; 4% de concreções ferruginosas; 1% de detritos; 
traços de magnetita 

Cascalho - Quartzo hialino, com aderência ferruginosa, em maior percen
tagem; concreções ferruginosas; com inclusões de quartzo; cbncreções ar
gilosas e ferroargilosas; feldspato potássico 

C1 x Areias - 67% de quartzo hialino, grãos corroldos, com aderência ferrugi
nosa, alguns com aderência manganosa; 30% de feldspato, alguns com 
aderência manganosa; 3% de concreções ferruginosas e ferromangano
sas; traços de detritos e mica muscovita 

Cascalho - Quartzo hialino, com aderência ferruginosa, em maior percen
tagem; feldspato, com aderência manganosa; concreções ferruginosas, 
ferromanganosas, argilosas claras e argila-ferruginosas 

PERFIL N " 68 

Descrição geral: 

Origem- (Brasil Ministério da Agricultura DPP, 1971) perfil no 104 

Data- 21/1/70 

Classificação - Solonetz Solodizado argila de atividade alta com fragipan A moderado 
textura média relevo plano Natraqualfs 

Unidade de mapeamento - SS4 

Localização, município, estado e coordenadas - Estrada Porto Murtinho-Jardim, BR-
267, a 20 km de Porto Murtinho Porto Murtinho iMSI 21 "43'S e 57"42'WGr Folha 
SF21-V-D 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Local com declive inferior a 3% e 
sob cobertura de savana estépica 

Altitude - 1 00 m 

Litologia - Sedimentos recentes 

Formação geológica - Formação Pantanal 

Perfodo - Quaternário 

Material originário - Depósito constituído de silte, areia e argila 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Plano 

Erosão - Ligeira 

Drenagem - Imperfeitamente drenado 

Vegetação primária - Savana Estépica 

Uso atual - Pastagem natural 

Descrição morfológica: 

A1 0-20 em, bruno-acinzentado-escuro (1 OYR 4/2, um ido e umido
amassado) e cinzento-brunado-claro ( 1 OYR 6/2, seco e seco trituradq); 
franco; fraca pequena a média granular e fraca pequena a média blocos su
bangulares, ligeiramente duro, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente 
pegajoso; transição plana e clara 

A2 20-45 em, bruno-acinzentado ( 1 OYR 5/2, umido e um ido-amassado), 
cinzento-claro (1 OYR 7/1, seco) e cinzento-clara ( 1 OYR 7/2, seco tritura-
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B2t 

B3t 

Cx 

do); franco; aspecto de maciça porosa pouco coerente in situ constitufda 
de grãos simples; ligeiramente duro, muito friável, ligeiramente plástico e 
ligeiramente pegajoso; transição ondulada e abrupta (20-35 em) 

45-60 em, bruno-acinzentado-escuro (1 OYR 4/2); franco-argiloso; forte 
colunar; extremamente duro, muito firme, muito plástico e muito pegajoso; 
transição plana e abrupta 

60-70 em, bruno-acinzentado (1 OYR 5/2); franco; forte média a grande 
blocos angulares e subangulares; extremamente duro, muito firme, muito 
plástico e muito pegajoso; transição plana e abrupta 

70-1 1 O em+, bruno-acinzentado ( 1 OYR 5/21; franco-argiloso; muito plás
tico e muito pegajoso 

Rafzes: poucas no A 1 e A2 e raras no B2t e B3t, com 1 mm a 2 em de diâmetro prevale
cendo as de menor diêmetro 

Obs : perfil coletado e descrito em trincheira; 
coletada amostra superficial composta para fertilidade F749 

Análises ffsicas e qufmicas Lab: SNLCS (5 983-5 987) 

Horizonte 
Fraçlles da Comp granulométrica 

amostra total % ltfsa)% 

Slmb 

A1 
A2 
B2t 
B3t 
Cx 

% 
Silte 

% 
Arg 

2,69 
3,42 
1,23 
1,44 
1,23 

Ki 

4,43 
4,33 
2,97 
3,85 
4,88 

Argila 
dis- Grau 

Terra Areia 
Areia 

Silte persa de 
Prol 

Calhau Case fina Argila em lloc 
>20 20-2 

fina grossa 0,20- 0,05-
<0,002 em <2 2-0,20 0,002 égua % 

mm 

0-20 o 
-45 o 
-60 o 
-70 o 
-110+ o 

Densidade Poro-
g/cm3 sida-

de% 

Ap~;~ Real 
(V o-

rene lume) 

mm 

o 
o 
o 
o 
o 

c 
% 

0,62 

mm 

100 
100 
100 
100 
100 

N 
% 

mm 

14 
23 
12 
12 
11 

MO 
% 

0,08 1,07 
0,24 0,04 0,41 
0,36 0,06 0,62 
0,22 0,04 0,38 
O, 14 0,04 0,24 

c 

N 

8 
6 
6 
6 
4 

0,05 
mm 

27 
24 
19 
22 
20 

mm 

43 
41 
38 
39 
38 

mm 

16 
12 
31 
27 
31 

% 

10 
7 

21 
23 
29 

38 
42 
32 
15 
6 

Ataque por H2S04 !d = 1,4 71 e 
Na2C03iS%I % 

Si021AI20~FezO,Ti02 1P 2 0 5 1 MnO 

7,3 2,8 0,8 0,20 0,06 
6,1 2,4 0,7 0,20 0,07 

14,7 8,4 2,4 0,31 0,06 
13,8 6,1 1 5 0,30 0,07 
17,5 6,1 2,4 0,32 0,03 

Al 2o 3 Fe 2o 3 
Equiv (pH 1 :2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 

de 

Água I KCI1N Ca ++I Mg + + I K + I Na+ 
Kr --- livre 

CaC03 Fe203 % % 

3,74 5,50 5,0 3,6 1,4 0,3 0,11 0,08 
3,65 5,34 5,6 3,7 0,9 0,07 0,20 
2,52 5,49 5,9 3,5 2,2 1,9 0,09 1,45 
3,32 6,36 5,8 3,6 2,6 2,0 0,13 1,27 
3,90 3,98 6,0 4,0 3,9 3,2 0,31 1,85 

Complexo sorti v o mE/1 OOg Pasta 
p Sat c/ saturada 

+++ 
as- sódio i% 

v 100AI de Na+ C E do 
% ---- simi-

trocável extrato s AI+++ H+ T +++ lâvel Água 
AI +S no valor mmhos/ 

ppm 
Ti em a % 

25'C 

1,9 1,1 2,8 5,8 33 37 
1,2 0,9 1,2 3,3 36 43 
5,6 1,8 2,5 9,9 57 24 <1 15 0,1 50 
6,0 0,7 1,6 8,3 72 10 <1 15 0,2 54 
93 0,1 1,8 11,2 83 1 <1 17 03 58 

Sais solúveis (extrato 1 :5) Constantes hldricas % 

ca+ ~~Mg+ +I K+ I No+ HCo3- Um i- Um i- Água Equiv 

C03- c1- so4- da de da de disp de 

mE/10011---+ 1/3 atm 15 atm méx umi-
da de 

20 
15 
22 
21 
27 

Análise mineralógica: 

A1 Areias - 98% de quartzo vltreo, incolor e hialino, grãos semi-arestados 
em geral, ocorrendo alguns desarestados e outros arestados; 2% de felds-
pato potássico intemperizado e semi-intemperizado; traços de fragmentos 
de raiz, carvão, sementes e concreções argilo-humosas 

A2 Areias- 97% de quartzo semelhante ao da amostra anterior; 3% de felds-
nato potássico intemperizado e semi-intemperizado; traços de concreções 
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82t 

831 

Cx 

manganosas, concreções ferruç:~fnosas, concreções argilo-humosas, frag
mentos de raiz e carvão 

Areias- 97% de quartzo semelhante ao da amostra anterior; 3% de felds
pato potássico intemperizado e semi-intemperizado; traços de concreções 
manganosas, concreções ferruginosas, concreções argilo 4 humosas, frag
mentos de raiz e carvão 

Areias- 97% de quartzo semelhante ao da amostra anterior; 3% de felds
pato potássico intemperizado e semi-intemperizado; traços de concreções 
manganosas, concreções ferruginosas, concreções argilo-humosas, frag
mentos de raiz e carvão 

Areias- 97% de quartzo semelhante ao da amostra anterior; 3% de felds
pato potássico intemperizado e semi-intemperizado; traços de concreções 
manganosas, concreções ferruginosas, concreções argilo-humosas, frag
mentos de raiz e carvão 

PERFIL N ' 11 5 

Descrição geral: 

Origem- (Brasil Ministério da Agricultura DPP, 1971) perfil no 107 

Data - 24/1/70 

Classificação - Solonetz Solodizado argila de atividade alta com fragipan A moderado 
textura arenosa/média relevo plano Natraqualfs 

Unidade de mapeamento - SS4 

Localização, municfpio, estado e coordenadas- Estrada Caracol-Fazenda Barranco, a 2 
km da Fazenda Barranco Caracol (MS) 22'11'5 e 57'22'WGr Folha SF 21-Y-8 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil- Várzea com 2% de declive e sob co
bertura de savana estépica 

Altitude - 140 m 

Litologia - Sedimentos 

Formação geológica - Formação Pantanal 

Perlodo - Quaternário 

Material originário - Depósito de natureza arena-argilosa capeando estrato conglomeráti
co 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Plano 

Erosão - Ligeira 

Drenagem - Imperfeitamente drenado 

Vegetação primária - Savana Estépica 

Uso atual - Pastagem natural 

Descrição morfológica: 

A11 0-10 em, bruno-acinzentado-escuro (10YR 4/2, umido e umido 
amassado), bruno-acinzentado ( 1 OYR 5/2, seco) e cinzento-brunado-claro 
(1 OYR 6/2, seco triturado); areia; fraca pequena granular e giãos simples; 
ligeiramente duro, muito friável, não plástico e não pegajoso; transição pla
na e gradual 

A12 

A2 

1182t 

IIC1x 

IIIC2x 

10-35 em, bruno (1 OYR 5/3, umido e úmido amassado); cinzento
brunado-claro ( 1 OYR 6/2, seco) e bruno-claro-acinzentado ( 1 OYR 6/3, se
co triturado); areia franca; fraca pequena granular e grãos simples; ligeira~ 
mente duro, muito friável, não plástico e não pegajoso; transição plana e 
clara 

35-55 em, cinzento (1 OYR 6/1, úmido e umido amassado) e cinzento
claro f 1 OYR 7/1, seco e seco triturado); areia franca cascalhenta; grãos 
simples não coerentes; solto, solto, não plástico e não pegajoso; transição 
ondulada e abrupta (20-25 em) 

55-80 em, cinzento-brunado-claro (10YR 6/2), mosqueado comum, pe
queno e distinto, vermelho-amarelado (5YR 5/8); franco; forte média a 
grande colunar; extremamente duro, muito firme, plástico e pegajoso; tran
sição plana e abrupta 

80-100 em, cinzento ( 1 OYR 6/1 ), mosqueado abundante, médio e distin
to, vermelho-amarelado (5YR 5/8); franco-argila-arenoso 

100 em+, horizonte correspondente a estrato de conglomerado endureci
do 

Obs : trincheira com 100 em de profundidade 

Análises ffsicas e qufmicas Lab : SNLCS (5 996-6 000) 

Horizonte 
Fraçlles da Comp granulométrica 

amostra total % (tfsa)% Argila 
dis- Grau 

Terra Areia 
Areia Silte persa de 

Prol 
Calhau Case fina Argila em lloc 

Slmb >20 20-2 
fina grossa 

0,20-
0,05-

<0,002 em <2 2-0,20 0,002 égua % 
mm mm 0,05 mm % mm mm 

mm 
mm 

A11 0-10 o 1 99 66 22 9 3 2 33 
A12 -35 o 3 97 55 28 13 4 3 25 
A2 -55 o 20 80 57 24 17 2 2 o 
11821 -80 2 97 30 20 29 21 21 o 
IIC1x -100 o 99 34 23 23 20 20 o 
IIIC2x 



% Densidade Poro- Ataque por H2S04{d = 1.471 e 
Silte g/cm3 si da- c N c Na2C0315%1 % 

de% MO 
% % % % -

Si021AI20~Fe~~Ti021P2051 MnO Apa~~ Real {V o- N 
Arg rente lume) 

3,00 0,42 0,05 o, 72 8 1,6 1,0 0,4 0,22 0,01 
3,25 0,25 0,04 0,43 6 2,1 1,3 0,6 0,25 0,01 
8,50 0,11 0,03 0,19 4 1,1 0,7 0,5 0,24 0,01 
1,38 0,25 0,04 0,43 6 9,0 5,2 1,7 0,42 0,01 
1,15 O, 13 0,03 0,22 4 10,5 5,3 2,4 0,23 0,01 

Al2o3 Fe2o3 
E qui v {pH 1:2,51 Complexo sortivo mE/1 OOg 

de 
Água I KC11N ca++l Mg+ +I K+ I Na+ 

Ki Kr --- livre 
Ca~?3 Fe2o3 % 

2,72 2,17 3,12 5,1 3,3 0,8 0,07 0,03 
2,76 2,12 3,34 5,1 3,3 0,4 0,04 0,08 
2,67 1,83 2,23 6,2 3,6 0,3 0,03 0,11 
2,51 2,14 5,64 5,7 3,1 1,0 0,2 0,08 2,10 
3,57 2,61 3,47 5,7 3,8 1,4 0,6 0,10 3,57 

Complexo sortivo mE/1 OOg Pasta 
p Sat c/ saturada 

+++ sOdio {% 
v 100AI as- de Na+ C E do 

sim i-
s AI+++ H+ T % +++ lêvel trocével extrato 

Água AI +S no valor mmhos/ ppm 
Ti em a % 

25"C 

0,9 0,2 1,4 2,5 36 18 3 
0,5 0,5 0,9 1,9 26 50 1 
0,4 0,1 0,4 0,9 44 20 1 
3,4 0,5 1,4 5,3 64 13 40 0,3 66 
5,7 o 1,5 7,2 79 o 50 0,4 80 

Sais soluveis (extrato 1 :5) Constantes hfdricas % 

C a+ +I Mg + +I K + I Na+ HC03- Um i- Umi- Água Equiv 

co3- C I- so4- dada dada disp de 
um i-mE/100g--ê> 

1,90 
1,85 

1/3 atm 15 atm mêx 
da de 

4 
5 

Análise mineralógica: 

A11 

A12 

A2 

IIB2t 

IIC1x 

Areias - 100% de quartzo hialino, a maioria dos grãos coloridos por óxido 
de ferro; traços de detritos, concreções, feldspato alcalino, quartzo leve
mente desarestado, granada idiomorfa e ilmenita 

Cascalho - Quartzo predominando, alguns grãos coloridos por óxido de 
ferro; fragmentos de quartzo com feldspato alcalino; concreções 

Areias - 100% de quartzo, a maioria dos grãos coloridos por óxido de fer
ro; traços de feldspato alcalino, quartzo desarestado e ilmenita 

Cascalho - Quartzo predominando, a maioria dos grãos com verniz ferru
ginoso; fragmentos de quartzo com feldspato 

Areias - 100% de quartzo, a maioria dos grãos coloridos por óxido de fer
ro; traços de quartzo desarestado, ilmenita magnética e feldspato alcalino 

Cascalho - Quartzo hialino, grãos coloridos por óxido de ferro; feldspato 
alcalino; fragmentos de quartzo com feldspato 

Areias - 100% de quartzo hialino, alguns com verniz ferruginoso (os 
grãos maiores); traços de feldspato; quartzo desarestado e bem desaresta
do e ilmenita 

Cascalho - Quartzo predominando; feldspato alcalino; fragmentos de 
quartzo com feldspato 

Calhaus - Fragmentos de rocha com quartzo e feldspato alterado 

Areias - Quartzo? feldspato parcialmente alterados, nas mesmas percen
tagens; traços de ilmenita magnética, quartzo desarestado, muscovita 

Cascalho - Quartzo predominando, a maioria sacaroidal; fragmentos de 
quartzo com feldspato; feldspato alcalino; muscovita 

3 4 2 1 4 - Laterita Hidromórfica álica, distrófica e eutrófica 

São solos minerais, tendo seqüência de horizontes A moderado, B 
textural plíntico e C, imperfeitamente ou mal drenados, geralmente 
apresentando horizonte A2, relação textura I elevada, às vezes com 
o caráter abrúptico e características químicas (saturações de bases 

e de alumínio) muito diversificadas Podem ainda apresentar con
creções ferruginosas na parte inferior dos perfis 

Como característica morfológica principal entre os solos desta 
classe com caráter abrúptico e os Planossolos plínticos tem-se a 
presença da plintita desde o topo do horizonte Bt, enquanto nos Pla
nossolos parte deste encontra-se livre desse material 

Como componente dominante de unidades de mapeamento, re
presentam 0,25% da área estudada, equivalente a 329,9 km2, lo
calizados nas planícies dos rios Aquidauana e Miranda, em litologia 
do Quaternário da Formação Pantanal, e como subdominantes es
tão dispersos em toda a área, associados, entre outros, ao Podzóli
co Vermelho-Amarelo Eutrófico, Planossolo eutrófico e Glei Pouco 
Húmico eutrófico 

Apresentam como principal fator limitante à utilização agrícola o 
excesso de água, em função da baixa permeabilidade do horizonte 
Btpl, presença do lençol freático próximo à superfície e regime de 
inundação, uma vez que se encontram em áreas deprimidas e planí
cies aluviais dos rios. 

O uso destes solos constitui-se no aproveitamento das espécies 
de gramínea como pastagem natural, entretanto possuem possibili
dades de melhor aproveitamento, tanto com culturas adaptáveis ao 
excesso de umidade como introdução de espécies exóticas para 
pastagem. Devem ser corrigidos as deficiências nutricionais (álicos 
e distróficos) e o efeito tóxico do alumínio (álicos) e empregadas 
técnicas de irrigação e drenagem economicamente viáveis. 

Na classificacão americana de solos foram enquadrados tentati
va mente no gra~de grupo dos Plinthaqualfs 

PERFIL N " 1 05 
Descrição geral: 

Origem- (Brasil Ministério da Agricultura DPP, 1971) perfil n o 38 

Data - 23/9/68 
Classificação - Laterita Hidromórfica eutrófica argila de atividade alta A moderado -.:extu
ra média/argilosa relevo plano Plinthaqualfs 

Unidade de mapeamento - HGPe4 

Localização, município, estado e coordenadas - Estrada Rio Brilhante-Dourados, BR-
163, a 14 km de Rio Brilhante Rio Brilhante I MSI 21 "55'S e 54" 32'WGr Folha SF 21-
X-D 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Várzea do rio Brilhante com declive 
inferior a 1% e sob cobertura de savana 

Altitude - 280 m 

Litologia - Sedimentos recentes 

Formação geológica - Holoceno Aluvionar 

Periodo - Quaternário 

Material originário - Sedimentos argilosos e arenosos de origem fluvial 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Plano 

Erosão - Ligeira 

Drenagem - Mal drenado 

Vegetação primária - Savana 

Uso atual - Pastagem natural 

Descrição morfológica: 

A11 

A12 

A2gcn 

B21 tplcn 

0-10 em, bruno-acinzentado muito escuro (10YR 3/2); franco-argiloso; 
fraca pequena granular; macio, friável. plástico e pegajoso; transição ondu
lada e clara (5-13 em) 

10-22 em, bruno-acinzentado-escuro (1 OYR 4/2); franco-argila-arenoso; 
fraca pequena granular; macio, friável, plástico e pegajoso; transição ondu
lada e abrupta ( 10-1 5 em) 

22-40 em, bruno-acinzentado ( 1 OYR 5/2); franco-argilo-ar~noso com cas
calho; fraca pequena a média blocos subangulares; duro, firme, plástico e 
pegajoso; transição plana e abrupta 

40-1 00 em, cinzento { 1 OYR 5/1), mosqueado abundante, grande e oroe
minente, vermelho-amarelado {5YR 4/6); argila cascalhenta; moderada pe
quena a média prismática composta de média a grande blocos subangula
res; muito duro, muito firme, plástico e pegajoso; transição plana e abrup
ta 

B22tpl 100-1 30 em+, cinzento {N 5/ ), mosqueado comum, pequeno a médio e 
proeminente, vermelho (2 5YR 4/8) e pouco, pequeno e distinto, bruno
amarelado ( 1 QYR 5/6); argila; moderada pequena a média prismática com
posta de média a grande blocos subangulares; muito duro, muito firme, 
plástico e muito pegajoso 

Raizes: comuns no A 11 e A 12 
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Obs : perfil descrito e coletado em trincheira; 
coletada amostra superficial composta para fertilidade F482; 
coletada amostra com anel volumétrico dos horizontes do perfil; 
lençol freático a 130 em de profundidade; 
abundância de concreções ferruginosas grandes e pequenas nos horizontes A2gcn 
e B21tplcn 

Análises trsicas e qufmicas Lab : SNLCS 14 442-4 446) 

Horizonte 
Frações da Comp granulométrica 

amostra total % (tfsa)% Argila 
dis· Grau 

Terra Areia 
Areia Silte persa de 

Pro f 
Calhau Case fina Argila em floc >20 fina grossa 0,05-Slmb 20-2 0,20- <0,002 em <2 2-0,20 0,002 água % mm mm 0,05 mm % mm mm mm mm 

A11 0-10 o o 100 27 34 37 22 41 
A12 -22 o 98 13 38 27 22 15 32 
A2gcn -40 o 11 89 28 24 20 28 20 29 
821tplcn -1 00 o 26 74 18 9 27 46 7 85 
B22tpl -130+ o o 100 9 10 25 56 38 32 

% Densidade Poro- Ataque por H2so4(d = 1.4 7) e 
Silte g/cm3 sida-

c N c Na2C03l5%1 % MO de% % % -
Si021AI20~FezO,Ti0 21P201 MnO 

% Apa-,1 Real (V o- % N 
Arg rente lu mel 

0,92 1,30 2,53 49 2,90 0,32 4,10 9 17,3 9,5 5,9 3.74 0,13 
1,23 1,61 2,62 39 0,75 0,10 1,29 8 9.4 5,6 8,0 4,07 0,07 
0.71 1,80 2,72 34 0,53 0,07 0,91 8 12,0 9,0 17,6 3,79 0,08 
0,59 1,72 2,84 39 0,32 0,04 0,55 8 25,2 20,2 22,2 3,20 0,08 
0.45 1,39 2.73 49 0,21 0,03 0,36 7 25,7 19,2 18,9 4,00 0,08 

AI203 Fe2o3 
Equiv lpH 1:2,51 Complexo sortivo mE/1 OOg 

de 
Água! KCI1N ca++l Mg+ +I K+ I Na+ 

Ki Kr --- livre CaC03 Fe203 % % 

3,10 2,22 2,51 5,0 4,0 7,3 2,1 0,29 0,11 
2,85 1,50 1,10 5,2 4,0 3,1 1,0 0,05 0,06 
2,27 1,01 0,80 5,1 3,9 2,9 1,0 0,05 0,05 
2,12 1,25 1.42 5,0 3,9 5,5 1,8 0,03 0,07 
2,28 1.40 1,59 4,9 3,9 10,9 3,9 0,08 0,10 

Complexo sortivo mE/1 OOg Pasta 
p Sat c/ saturada 

+++ sódio (o/o 

v 100 AI as 
de Na+ C E do 

% 
---- sim i 

trocâvel extrato s AI+++ H+ T +++ lável Água AI +S no valor mmhos/ ppm 
TI em a % 

25°C 

9,8 1.4 10,2 21.4 46 13 3 
4,2 1,1 4,3 9,6 44 21 2 
4,0 1,3 3.4 8.7 46 25 1 
7.4 2,6 4,0 14,0 53 26 4 

15,0 2,0 3,9 20,9 72 12 

Sais solúveis (extrato 1 :5) Constantes hldricas % 

ca+ +I Mg+ +I K + I Na+ HCo3- Umi· Um i- Água Equiv 
de co3- cl- so4- da de da de disp 

mE/100g-e> 1/3 atm 15 atm méx um i-
da de 

34 
20 
21 
32 
37 

Anális~ mineralógica 

A11 

A12 

A2gcn 

Areias- 78% dequartzohialino, grãos corro! dos, alguns levementedesarestados, 
alguns bem desarestados; 12% de ilmenita; 10% de detritos; traços de concre· 
ções ferruginosas e mica muscovita intempe1 izada 

Areias- 88% dequartzohialino, grãoscorrofdos, triturados, alguns levementede
sarestados, alguns bem desarestados, com leve verniz ferruginoso; 4% de concre
ções ferruginosas e ferroargilosas, algumas roladas; 4% de ilmenita; 4% de detri
tos 

Cascalho- Quartzo hialino, grãos corroldos, com leve aderência ferruginosa; con
creções ferruginosas pisolíticas 

Areias - 60% de quartzo hialino, alguns grãos corroidos, alguns bem desaresta
dos, alguns levemente desarestados, com leve aderência ferruginosa; 20% de 
concreções ferruginosas eferroargilosas, a maioria rolada; 19% de ilmenita; 1 %de 
detritos; traços de magnetita 
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821tplcn 

B22tpl 

Cascalho - Concreções ferruginosas pisolfticas, quartzo hialino, grãos corrofdos, 
com leve aderência ferruginosa 

Areias- 69% de concreções ferruginosas e ferroargilosas (na maioria); 30% de 
quartzo hialino, alguns grãos corroidos, alguns levemente desarestados, alguns 
bem desarestados, com aderência ferruginosa; 1 %de ilmenita; traços de magneti
ta e detritos 

Cascalho - Maior percentagem de concreções ferruginosas, algumas pisoliticas; 
quartzo hialino, grãos corroídos, com leve aderência ferruginosa; detritos • 

Areias - 60% de concreções ferruginosas e ferroargilosas, na maioria, algumas 
manganosas; 40% de quartzo hialino, alguns grãos corrofdos, alguns bem desares
tados, alguns levemente desarestados; traços de ilmenita, detritos e mica muscovi
ta 

3.4.2 15 - Laterita Hidromórfica eutrófica solódica 

Os solos desta classe constituem uma variação da classe anterior, por 
apresentarem saturação com sódio compreendida entre 6 e 15%. Pos
suem argila de atividade alta, mudança textura! abrupta, textura 
arenosa/média e saturação de base superior a 50%. 

Localizam-se na parte central da área, entre as serras de Maracaju e da 
Bodoquena, nas margens dos rios Nioaque, Miranda (Fig 3.9) eApa, entre 
outros, e alguns afluentes, ocupando uma superfície de 1 847,7 km2, 
correspondentes a 1.40% da área, e, como subdominante, na unidade de 
mapeamento PVa3, localizada na bacia hidrográfica destes rios 

Já que esta concentração de sódio é prejudicial aodesenvolvimentoda 
maioria dos vegetais, requerem para melhor aproveitamento, que não o 
atual, através de utilização da Savana como pastagem natural, irrigação e 
drenagem para remoção do sódio, prática esta que também favorecerá a 
implantação de inúmeros cultivares adaptáveis às condições ambientais, 
se economicamente viáveis. 

3.4 2 16 - Glei Húmico distrófico e eutrófico 

São solos caracterizados pelo elevado teor de matéria orgânica no hori
zonte superficial e cores de redução nos suborizontes ou camadas inferio
res, resultantes do intenso processo de hidromorfismo a que estão sub
metidos, refletindo numa forte gleização, situando-se o lençol freático 
próximo ou na superfície do terreno 

Apresentam sequência de horizonte A e Cg, com ou sem descontinui
dade litológica, estando o horizonte glei dentro de 60 em da superfície 

Ocorrem como segundo componente da unidade HGHVe, a sudeste e 
sul da serra da Bodoquena, em pequenas áreas deprimidas, resultantes de 
depósitos argilosos provenientes de calcários da Formação Cerradinho e 
sedimentos da Formação Xaraiés do Quaternário, possuindo caráter car
bonático e argila de atividade alta Nas ilhas e várzeas do rio Paraná e al
guns afluentes, apresentam caráter de dominância e subdominância, argi
la de atividade baixa e textura variada e são originados de sedimentos re
centes do Quaternário (Fig. 3 1 3) 

Como utilização verifica-se o aproveitamento das espécies naturais de 
gramíneas como pastagem natural Para melhor utilização de suas poten
cialidades, em virtude do alagamento periódico a que são submetidos e a 
proximidade do lençol freático da superfície, a drenagem dos mesmos 
torna-se obrigatória, exceto para implantação de culturas de ciclo curto ou 
adaptáveis a esta condição de excesso de umidade, como o arroz de vár
zea 

Na classificação americana de solos foram enquadrados tentativa
mente no grande grupo dos Hap/aquo/!s 

PERFIL N o 88 

Descrição geral: 

Origem- {Brasil Ministério da Agricultura DPP, 1971) perfil n ° 63 

Data - 1 3/3/69 
Classificação - Glei Humico eutrófico argila de atividade alta carbonática A chernozêmico textura 
argilosa relevo plano Haplaquolls 

Unidade de mapeamento - HGHVe 

Localização, municfpio, estado e coordenadas- Estrada Vila Gaucha-Bela Vista, a 9 km de Vila 
Gaucha Bela Vista (MS I 21 o 35'S e 56 °45'WGr Folha SF 21-X-C 
Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil- Trincheira em local com 1 o/o dedecliveesobco
bertura de savana 

Altitude - 390m 
Litologia - Sedimentos da Formação C~r~adinho 

Formação geológica - Formação Cerradinho Grupo Corumbá 

Período - Pré-Cambriano Superior 

Material originário - Depósito de natureza argilosa 

Relevo local - Plano 



Relevo regional - Plano 

Erosão - Ligeira 

Drenagem - Mal drenado 

Vegetação primária - Savana 

Uso atual - Pastagem natural 

Descrição morfológica: 

A 0-30 em, preto (N 2/ ); silte; fraca pequena a média granular; ligeiramente plástico e 
ligeiramente pegajoso; transição plana e abrupta 

C1 g 30-60 em, cinzento (1 OYR 5/1 ); franco-siltoso; maciça compacta; ligeiramente 
plástico e ligeiramente pegajoso; transição plana e abrupta 

IIC2g 60-11 O em+, cinzento (N 5/ ); argila; maciça compacta; muito plástico e muito pe
gajoso 

Obs : coletada amostra superficial composta para fertilidade F523; 
lençol freático a 1 m de profundidade 

Análises ffsicas e qufmicas Lab: SNLCS 14 815-4 8171 

Horizonte 
Frações da Comp granulométrica 

amostra total % (lisa)% 

Slmb 

A 
C1g 
IIC2g 

% 
Silte 

% 
Arg 

9,55 
13,17 

0,69 

Ki 

Pro f 
Calhau 
>20 

em 
mm 

0-30 o 
-60 o 
-110+ o 

Case 
20-2 
mm 

o 
o 
o 

Densidade Poro-
g/cm3 sida-

c 

Terra 
fina 
<2 
mm 

100 
100 
100 

N 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

1 
1 
6 

MO c 

Areia 
fina 

0,20 
0,05 
mm 

4 
14 
11 

Silte 
0,05-
0,002 

mm 

86 
79 
34 

Argila 
<0,002 

mm 

9 
6 

49 

Argila 
dis-

persa 
em 

água 
% 

5 
6 

49 

Grau 
de 

floc 
% 

44 
o 
o 

Ataque por H2S041d = 1.4 71 e 
Na2C03I5%l % 

Apa-,1 Real 

de% 
% % % -

Si021AI204Fe~~Ti021P2051 MnO rente 

Kr 

(V o-
lume I 

N 

4,26 0,64 7,34 
0,58 0,05 0,10 12 
0,60 0,05 1,03 12 

1,7 1,4 
1,6 1,2 

22,9 16,7 

0,9 0,07 1,25 
0,6 0,05 0,26 
2,0 0,40 0,22 

AI203 Fe203 
Equiv ipH 1:2,51 Complexo sortivo mE/1 OOg 

de 

Água I KCilN ca++l Mg+ +I K+ _l Na+ 
--- livre CaC03 Fe203 % % 

2,06 1,40 
2,27 1,69 
2,33 1,33 

4,66 
3,00 

12,62 

78 
90 
26 

7,8 
8,4 
8,2 

7,4 
8,0 
7,2 

16,8 
4,8 

22,2 

17,8 
0,6 
3,2 

0,02 0,16 
0,01 0,13 
0,03 0,14 

Complexo sortivo mE/1 OOg Pasta 

s 

34,8 
5,5 

25,6 

AI+++ 

o 
o 
o 

H+ 

o 
o 
o 

v 

T % 

34,8 100 
5,5 100 

25,6 100 

Sais soluveis (extrato 1 :5) 

+++ 
lOOAI 
----
AI 

+++ 

o 
o 
o 

+5 

p 
as-

sim i-
lãvel 
ppm 

Sat c/ 
sOdio (% 
de Na+ 
trocável 
no valor 

TI 

<1 
2 

<1 

saturada 

C E do 
extrato 
mmhos/ 

em a 
25'C 

0,9 
0,5 
0,3 

Água 
% 

86 
50 
90 

Constantes hldricas % 

Ca + +I Mg + + I K + I Na + Hco3- Um i- Umi- Água Equiv 
de 

co3- C I- so4- dado dado disp 
umi-

mE/lOOg---+ 1/3 atm 15 atm mãx 
da de 

39 
24 
30 

Análise mineralógica: 

A Areias - 91% de fragmentos calcários de conchas (aragonita); 5% de 
quartzo hialino, alguns grãos corroídos, alguns triturados; 2-% de carvão; 
2% de detritos 

C1 g Areias - 98% de fragmentos calcários {restos animais), muitos com for
mas cilfndricas e alguns fragmentos de conchas; 1% de quartzo hialino, 
grãos corroldos; 1% de detritos; traços de carvão 

IIC2g Areias - 56% de calcário; 40% de quartzo hialino, grãos corroldos, 4% 
de detritos; traços de concreções ferruginosas e carvão 

Obs : no A o calcário é totalmente de fragmentos de carapaças calcárias; 
no C1 g nota-se que o calcário também é proveniente de restos animais, mas poucos 
são os fragmentos de carapaças calcárias; 
no IIC2g o aspecto do calcário já não parece de restos animais (provavelmente devi-
do a maior alteração) 

3.4 2 17 - Glei Húmico eutrófico vértice 

Os solos desta classe são definidos por apresentarem, além das ca

racterísticas dos anteriores, grande expansibilidade de suas argilas, 

responsáveis por rachaduras significativas na superfície e ao longo 

do perfil 

Possuem horizonte A chernozêmico, textura argilosa, estando 

localizados ao sul da serra da Bodoquena (Fig 3 8), tendo como 

material originário depósitos argilosos provenientes de calcário dF 
Formação Cerradinho e sedimentos da Formação Xaraiés do Ou<· 
ternário, ocupando uma área de 514,7 km2, correspondentes , 

0,39% da área do mapa, 

Os conceitos quanto ao uso, limitações e potencialidades agríco

las referentes aos solos da classe anterior são válidos para estes. 

Na classificacão americana de solos foram enquadrados tentati

vamente no gra~de grupo dos Haplaquolls. 

PERFIL N ' 92 

Descrição geral: 

Origem - (Brasil Ministério da Agricultura DPP, 1971) perfil n ° 105 

Data - 22/1/70 

Classificação - Glei Humico eutrófico vértice A chernozêmico textura argilosa relevo pla
no Haplaquo/ls 

Unidade de mapeamento - HGHVe 

Localização, municlpio, estado e coordenadas - A 36 km do entroncamento da estrada 
Jardim-Porto Murtinho, BR-267, em direção a Bonito, MS-178, sendo a 7 km a oeste 
desta estrada Bonito IM SI 21 '17'S e 56' 29'WGr Folha SF 21-X-C 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Terço inferior de elevação com 
0,5% de declive e sob cobertura de savana 

Altitude - 300 m 

Litologia - Sedimentos de rochas do Grupo Cuiabá 

Formação geológica - Grupo Cuiabá 

Perfodo - Pré-Cambriano Superior 

Material originário - Depósito argiloso proveniente do calcário 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Plano 

Erosão - Ligeira 

Drenagem - Mal drenado 

Vegetação primária - Savana 

Uso atual - Pastagem natural 

Descrição morfológica: 

A 0-20 em, preto (N 2/, umido e umido amassado); franco-argiloso; forte pe
quena granular; ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição 
ondulada e abrupta ( 1 5-20 em) 

(8) 20-35 em, cinzento muito escuro (N 3/, umido e umido amassado); muito 
argiloso; forte grande prismática e média a grande blocos angulares e su
bangulares; muito plástico e muito pegajoso; transição plana e gradual 

C 1 g 35-60 em, cinzento ( 1 OYR 5/1 ); argila; forte grande prismática e média a 
grande blocos angulares e subangulares; muito plástico e muito pegajoso 

C2g 60-150 em, cinzento-claro (1 OYR 7/1 ); muito argiloso; forte grande pris
mática e média a grande blocos angulares e subangulares apresentando 
formas paralelepipedais e cuneiformes; presença de slikenside; muito plás
tico e muito pegajoso 

C3g 150-220 em, cinzento (1 OYR 6/1 ), mosqueado comum, médio e distinto, 
bruno~amarelado-escuro (1 OYR 4/4); argila com cascalho; maciça com
pacta apresentando formas paralelepipedais e cuneiformes; presença de 
slikensides; muito plástico e muito pegajoso 

Raizes: abundantes no A e (B) e muitas no C 1 g e C2g 

Obs : trincheira com 120 em e uso do trado holandês a partir desta profundidade; 
coletada amostra superficial composta para fertilidade F750; 
concreções e cascalho no C3g; 
lençol freático a 120 em de profundidade 

Análises ffsicas e qufmicas Lab : SNLCS 15 98S-5 9921 

Horizonte 
Frações da Comp granulométrica 

amostra total % (tfsa)% Argila 
dis- Grau 

Terra Areia 
Areia Silte persa de 

Prol. Calhau Case fina 
fina 0,05- Argila em •floc 

Slmb >20 20-2 
grossa 0,20- <0,002 em <2 2-0,20 0,002 égua % 

mm mm 0,05 mm % mm mm mm 
mm 

A 0-20 o o 100 16 14 36 34 25 26 
(8) -35 o o 100 6 9 23 62 56 10 
C1g -60 o o 100 9 11 25 55 51 7 
C2g -150 o 1 99 14 9 17 60 57 5 
C3g -220 o 9 91 13 8 22 57 52 9 
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% Densidade Poro- Ataque por H2so4 (d = 1,471 e 
Silte g/cm3 si da-

c c 
Na2C03!5%1 % 

de% N MO 

% Apa- (V o- % % % N 
Arg rente Reei 

lu mel 
MnO 

1,06 4,33 0,42 7,46 10 24,9 19,1 3,1 0,60 0,13 
0,37 1,33 0,12 2,29 11 27,5 20,5 3,6 0,80 0,07 
0.45 0,44 0,04 0,76 11 22,7 17,7 4,3 0,85 0,06 
0,28 0,25 0,03 0.43 8 28,7 21,3 8,1 0,84 0,06 
0,39 0,15 0,02 0,26 8 27.4 20,3 7,7 0,77 0,06 

AI203 Fe2 o 3 
Equiv (pH 1:2,51 Complexo sortivo mE/1 OOg 

de 

Água I KCI1N ~a++IMg++l K+ I Na+ 
Ki Kr --- livre 

CaC03 Fe203 % % 

2,22 2,01 9,65 o 6,8 5,7 32,1 3,7 0,07 0.43 
2,28 2,05 8,93 o 7,0 5.7 22,7 1,3 0,06 0,16 
2,18 1,89 6,45 o 7,1 5,6 17,6 2,3 0,06 0,13 
2,29 1,84 4,13 o 7,2 5,7 23,1 1,2 0,07 0,13 
2,29 1,85 4,14 o 7,5 6,0 26,5 3,2 0,08 0,06 

Complexo sortivo mE/1 OOg Pasta 
p Sat c/ saturada 

+++ sOdio (% 
v 100AI as-

de Na+ C E do 
sim i-

s Ai+++ H+ T % +++ lével trocével extrato 
Água 

AÍ +S no valor mmhos/ 
ppm 

TI em a % 

25'C 

36,3 o 3,9 40,2 90 o 
24,2 o o 24,2 100 o <1 
20,1 o o 20,1 100 o <1 
24,5 o o 24,5 100 o <1 
29,9 o o 29,9 100 o <1 

Sais soluveis (extrato 1 :51 Constantes h!dricas % 

ca+ +'Mg+ +I K+ I Na+ HC03- Um i- Um i- Água Equiv 

co3- cl- so4 - da de da de disp de 
umi-

mE/100g--+ 1/3 atm 15 atm méx 
da de 

45 
37 
30 
36 
38 

Análise mineralógica: 

A 

(B) 

C1g 

C2g 

C3g 

Areias - 53% de quartzo hialino, grãos corrordos, corr1 aderência ferrugi
nosa; 20% de concreções argilo-humosas; 15% de concreções argilosas, 
com inclusões de quartzo; 10% de detritos; 2% de carvão; traços de mag
netita e mica muscovita intemperizada 

Areias - 86% de quartzo hialino, grãos arestados, alguns corroídos, al
guns levemente desarestados, com aderência ferruginosa; 8% de detritos; 
6% de concreções ferroargilosas, ferruginosas (algumas). pisoHticas e fer
romanganosas; traços de hornblenda e concreções magnetiticas 

Areias - 9 5% de quartzo hialino, grãos corroidos, alguns levemente desa
restados, poucos bem desarestados, com aderência ferruginosa; 4% de 
concreções ferruginosas e ferroargilosas, poucas roladas; 1% de detritos; 
traços de turmalina 

Areias - 60% de quartzo hialino, grãos corroídos, alguns levemente desa
restados, poucos bem desarestados, com aderência ferruginosa; 40% de 
concreções ferruginosas, a maioria pisolltica, ferroargilosas e ferromanga
nosas; traços de magnetita e detritos 

Cascalho - Concreções ferruginosas e ferromanganosas, na maioria rola
das, em maior percentagem; quartzo hialino, grãos corroídos, com aderên
cia ferruginosa; detritos 

Areias - 60% de quartzo hialino, grãos corroidos, alguns levemente desa
restados, poucos bem desarestados, com aderência ferruginosa; 40% de 
concreções ferruginosas, ferroargilosas e ferromanganosas; roladas na 
maioria; traços de magnetita e detritos 

Cascalho - Concreções ferruginosas e ferromanganosas, na maioria rola
das, em maior percentagem; quartzo hialino, grãos corroidos, com aderên
cia ferruginosa; detritos 

3 4 2 1 8 - Glei Pouco Húmico álico, distrófico e eutrófico 

Estes solos diferem dos Glei Húmicos por apresentarem horizonte 
superficial menos espesso, com cores mais claras e menores teores 
de matéria orgânica. 

São solos mal drenados, de baixa permeabilidade e característi
cas físicas e químicas muito diversificadas, principalmente devido à 
natureza do material originário e à dinâmica do regime hídrico, pois 
são encontrados geralmente nas margens dos cursos de água, sujei-
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tos a inundacões, sendo desenvolvidos a partir de sedimentos re
centes do Q~aternário Em função da diversificação do material ori
ginário, apresentam-se com textura muito variada, verificando-se 
solos com argila de atividade tanto alta (eutróficos e distróficos) 
quanto baixa (distróficos e álicos). 

Os eutróficos ocupam parte das margens dos rios Paraguai, Mi
randa, Aquidauana e Brilhante e alguns afluentes, com uma área de 
2 534 km2, correspondentes a 1 ,92% da área total mapeada. Os 
distróficos, com 1 016,2 km2 e O, 77% da área, localizam-se nas pla
nícies dos rios Cachoeirão (Fig. 3 4), Dois Irmãos, Amambaí, Mara
caí e lguatemi, entre outros, e seus afluentes como solos dominan
tes e como subdominantes estão associados a LRd2, HGHd, HOd e 
Ae; os solos com caráter álico estão associados ao Latossolo da 
Unidade LEa3. 

Os solos álicos e distróficos necessitam, para melhor aproveita
mento, correção da acidez causada pelo alumínio e/ou adubação, 
devido à baixa fertilidade natural que apresentam Tanto para estes 
como para os eutróficos, os critérios para melhor aproveitamento 
de suas potencialidades seguem os mesmos recomendados para os 
demais solos hidromórficos 

Na classificação americana de solos foram enquadrados tentati
va mente no grande grupo dos Tropaquepts. 

PERFIL N ' 32 

Descrição geral: 

Origem- (Brasil Ministério da Agricultura DPP, 1971) perfil no 54 

Data - 1 1/3/69. 

Classificação - Glei Pouco Húmico eutrófico argila de atividade alta A moderado textura 
argilosa relevo plano Tropaquepts 

Unidade de mapeamento - HGPel 

Localização, municlpio, estado e coordenadas- Estrada Miranda-Boçjoquena, MS-339, 
a 3,5 km de Miranda Miranda (MS) 20' 15'S e 56' 25'WGr Folha SF 21 -X-A 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Local com declive inferior a 1% e 
sob cobertura de savana 

Altitude - 180 m 

Litologia - Sedimentos do Quaternário 

Formação geológica - Formação Pantanal 

Período - Quaternário 

Material originário - Depósito de natureza argilosa 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Plano 

Erosão - Ligeira 

Drenagem - Mal drenado 

Vegetação primária - Savana 

Uso atual - Pastagem natural 

1
Descrição morfológica: 

A 11 0-5 em, bruno-acinzentado muito escuro ( 1 OYR 3/2); franco-argiloso; mo
derada pequena a média granular; ligeiramente duro, firme, plástico e pega
joso; transição ondulada e clara (5-6 em) 

A 1 2g 5-1 8 em, cor variegada cinzento ( 1 OYR 5/1 ), bruno ( 1 OYR 4/3) e bruno 
avermelhado-escuro (5YR 3/2); franco-argiloso; fraca média a grande blo
cos subangulares e moderada média a grande granular; ligeiramente duro, 
firme, plástico e pegajoso; transição ondulada e clara (1 0-18 cni) 

(B)g 

C1g 

1 8-40 em, cinzento-escuro ( 1 OYR 4/1); argila; fraca pequena a média pris
mática que se desfaz em fraca pequena a média blocos subangulares; cero
sidade moderada; ligeiramente duro, friável, muito plástico e muito pegajo
so; transição ondulada e difusa (17-27 em) 

40-65 em, cinzento-escuro (10YR 4/1 ), mosqueado pouco, médio e dis
tinto, bruno-avermelhado (5YR 4/4); argila; maciça coerente; muito plásti
co e muito pegajoso; transição plana e difusa 

C2g 65-80 em, bruno-acinzentado-escuro (1 OYR 4/2); argila; maciça coerente; 
muito plástico e muito pegajoso; transição plana e difusa 

C3g 80-125 em+, bruno-acinzentado-escuro {1 OYR 4/2); muito argiloso; ma
ciça coerente; muito plástico e muito pegajoso 

Rafzes: comuns no A 11, poucas no A 12g e raras no (B)g, com 0,5 mm a 1 em de diâme
tro 

Obs :trincheira com 125 em de profundidade; 
coletada amostra superficial composta para fertilidade F533; 
poros pequenos e comuns no A 11, A 12g e (B)g 



AnAlises trsk:as e quJmicas lab.: SNLCS 14.760-4.7651 

Horizonte Fr1çl>os ele Comp. gronul.,.,.trocl 
amostre totel ~ ltlsa)% Argila 

dis· Grau 

Terra Areia Arele Solte peru de 
Prol. CeiNiu C11ç, tine ''"- 0.05· 

Argola em !loc:. 
Slmb. >20 grossa 0,20· <0.002 çm 20·2 <2 2·0.20 0.002 agua ... mm mm 0.05 mm '!(, mm mm mm mm 

Ali 0.5 o o 100 4 22 35 39 35 10 
A12g ·18 o o 100 6 27 35 32 29 9 
18)g ·40 o o 100 6 16 25 53 51 4 

Clg ·65 o o 100 6 14 20 60 o o 
C2g ·80 o o 100 9 16 20 55 53 4 
C3g ·125+ o o 100 6 lO 22 62 62 o 

... Oensodado Poro- Ataque por H2S04!d = 1,471 e 
S•ltt otem3 

·~· c N MO c Ne2C03IS'lr.l 'Mo 
de% ... ~~R .. I IVo> "' "' 'llo N So02,AI20,Fo~1ro021P20~ MnO Arg rente lume) 

0,90 1,99 0,19 3,43 10 20,1 7,7 5.7 1,66 0,09 
1,09 0.65 0.07 1.1 2 9 13,1 5.9 7,0 1.25 0,04 
0,47 0.66 0.07 1,14 9 25,4 12.5 9.2 1,61 0,05 
0.33 0,61 0.07 1.05 9 29,3 15,7 9.6 1,53 0,05 
0.36 0.50 0.06 0.86 9 26,5 14,9 9.7 1,52 0,04 
0.35 0,30 0,05 0,52 6 31 ,2 15,0 8,9 1,59 0,05 

AI203 Fo2o3 
EQUIV. IPH 1:2.51 Complexo sortivo mEl 1 OOg 

do 
Água I KCIIN Co • • I Mg • + I K + I Ne • 

Kr I( r --- h v te CaC03 Fo203 ... '!(, 

4,44 3,02 1.49 5,1 3.9 11,0 4,2 0,23 0,16 
3.77 2,14 1.76 5.6 3.8 6.0 2.2 0.05 0,21 
3,45 2,35 2,10 6,7 3,7 13,6 4,7 0,10 0.81 
3,17 2.28 2.57 5.8 3.7 16.0 5.7 0,11 0.95 
3.02 2,13 2,39 6.0 3.7 14,9 6.4 0,10 0.95 
3.54 2.56 2.63 5,7 3,7 17,4 9,0 0,13 1,09 

Comp4exo sortrvo mEl 1 OOg Posta 
p Sal cJ saturada 

++• sC<lro 1% 
v IOO.AI ... de Na • C.E. do 

stmf. 
s Af-+' + + H+ T 

'!(, • ++ lavei uoe•vel extrato 
Águo AI +S no vekw mmhosJ 

ppm 
TI em a '!(, 

25• c 

15.6 0,6 1,8 24,0 65 4 11 I 
8.5 1,0 4,1 13.6 63 11 1 2 

19.2 4.2 4.8 28.2 68 18 1 3 
22.7 4,4 5.5 32,6 10 16 1 4 0.4 90 
22,4 3,3 4,7 30,4 74 13 3 0,2 77 
26.6 1.3 4,0 31,9 83 5 <I 3 0.2 98 

Sa•s IOIUYtll rta.trato 1_51 C()('lat•nt•s Nch teas q(, 

C• + •I Mg + + I K • I Na + HCOj Uml· Um I· Âgua Equ•v 
de 

co3- c1- so4- dedo dedo disp. 

mE/lOOg~ 

0,04 
0.04 
0,28 

113 etm 15atm mtx. um•· 
dado 

li 
25 
38 
40 
38 
58 

A n.OIISf) mtneraiOgJca: 
A I 1 Areias - 81 '!(, de auartzo hialino, grãos çC)trofdos, poucos tevemonto de

sarestados e bem desare-stados, com ader6nctt ferruginosa: 1 S'lf. de deUt· 
tos: 3~ de llmon•ta: 1% do concr«:Oes feuvg•nosas; traçoto de cone r e 
çôes manganosas. carvio. magnettta. teldspeto e ffegmentos de stl1ca em 
forma de bastonete 

Ao I 2g Areias - 89"1. de quar12o hrabno, grlos çorrofdos. elgunslevemente deu· 
restados o alguns bem de»rest&dos. com adere neta ferrugmosa; 1 0,_. de 
cone,eçO.s feuugtnosas e leuomanganosas: 1% de turmalina e detntos 

18)g Areias - 59% de quarllo hialrno, grAos çorrofdos. poucos levemente de 
sarestados. poucos bem desarcstados, alguns com aderência feuuginosa: 
40% do conc•oçOos ferruginosas e terromanganosas. algumas roladas ; 
1% de llmel11ta; troços de dettrtos. 

Clg 

C2g 

Areias - 69% do quattzo hiallno. alguns graos corrofdos. a maioria dos 
gr-ãos levemente desarestados e bem desarest&dos: 30~ de concreçOes 
ferruginosas o ferromanganosas: \ CW. de ttmentta. traços de detntos. 

Are,as 62' de quartt.o htahno. grlos corroldos na matOfia. alguns l-eve 
mente desarestados. alguns bem desarestados com aderência f·euug•nc> 

sa; 35% de c:oncreçOes fe rrugn"'Isll tna matonal e ferromanganosas. 2% 
de llmenrte: I'!(, de deuitos. 

C3g Areias - 58" de quartzo hiehno, grlos: cotrordos na matoua, alguns leve· 
mente desarestodos e alguns bem desereslados. c:om aderénc:•a ferrug•no
se: 40'!(, do concreçOes ferruginosas o poucas manganosas; 2'!(, de llmenl-
1a; ttaços de delutos 

3.4.2 . 19 - Areias Ouartzosas HidromOrficas álicas e distrOficss 

São solos com seqüência de horizontes A moderado e C. textura 
das classes areia e areia franca e. devido à localização de planlcie 
que ocupam, estilo sujeitos a alagamentos periódicos, com presen
ça do lençol freático prOximo à superflcie do terreno, conferindo· 
lhes caracterlsticas de hidromorfismo. 

Para correçiio da acidez e elevação do nlvel de nutrientes a va iO· 
res satisfatórios, requerem calagem e adubação pesada. A baixare
tenção de nutrientes e os riscos de Inundação a que estão submeti· 
dos tornam esses solos desaconselháveis a uma utilização agrlcola 
racional. 

Os solos com canUer distrOfico, ocupando 118.7 km2 da super· 
ficie, que correspondem a 0,09% da área total, localizam-se prOxi· 
mos a Nioaque, nos vales dos rios Canindé e Nioaque e do cOrrego 
Urumbela e afluentes. Os álicos estão associados como subdomi· 
nantes na unidade AOa7. nas planlcles dos rios Aquidauana e SaiO· 
bra e do cOrrego Ceroula e afluentes. 

3 .4 .2.20 - Solos Orgênicos distrOficos 

São resultantes de depOsitas orgênicos e sedimentos f luviais, con
dicionados a permanente encharcamento, estando o lençol freático 
prOximo à superflcie . 

Ao horizonte A orgânico de cores neutras seguem-se camadas 
de matéria orgênica niio inteiramente decomposta e a estas o hori· 
zonte C. provenientes de depOsites de natureza arenosa do Ouater· 
nário. 

Ocorrem nas várzeas do rio Paraná (Fig. 3 . 1 3) e seus afluentes 
maiores. como o rio lguatemi, no extremo sudeste da área, ocupan
do uma superflcie de 382,7 km2, correspondentes a 0.29% do tO· 
tal do mapeamento. 

Possuem sérias restrições quanto à utilização agrlcola, pela bai
xa disponibilidade de nutrientes minerais, elevados teores de aluml· 
nio, excesso de umidade e severa limitação ao uso de implementas 
agrícolas mecânicos. 

3.4.2. 2 1 - Areias Quartzos as á li c as 

São solos pouco desenvolvidos, profundos e muito profundos. ex· 
cessivamente drenados. com seqüência de horizontes A moderado 
e C e textura nas classes areia e areia franca. 

Frg 3 13 - PadrOes de OtNgem dos solos eles plan<cH!s e ~has do roo Perena Fo>na 
SF.21 Z O 
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Os baixos valores de soma de bases, aliados à saturação com 
alumfnio trocável elevada e agravados pela intensa lixiviação, baixa 
capacidade de retenção de umidade e suscetibilidade a erosão, 
tornam-nos desaconselháveis à utilização agrlcola, já que, para tal, 
requerem grande investimento de capital. 

Como alternativa destaca-se o aproveitamento das espécies na
tivas da vegetação de Savana como pastagem natural. A implanta
ção de pastagem com Brachiaria sp. tem demonstrado bons rendi
mentos nos três primeiros anos, em média, decaindo consideravel
mente após este perfodo. 

Localizam-se ao norte, em área da bacia hidrográfica do rio Aqui
dauana, desenvolvidos sobre arenito das Formações Botucatu e 
Aquidauana (Fig. 3.4); a nordeste, na bacia dos ribeirões do Cervo, 
Marimbondo e das Botas e do rio Anhanduizinho, resultantes da de
composição do arenito Bauru; ao sul, próximo às cabeceiras e nas 
redes de drenagem dos rios lguatemi e Jogui e afluentes, originados 
também deste arenito. Em menores extensões, ocorrem também no 
Planalto de Maracaju-Campo Grande, em áreas esparsas, como as 
localizadas próximo a Naviraf (Fig. 3 2) e na Depressão do Rio Para
guai entre Jardim e Aquidauana Possuem 10.822,3 km2 de super
freie, correspondentes a 8,20% do total da Folha. Como solos sub
dominantes, estão associados ao Latossolo Vermelho-Escuro álico, 
Podzólico Vermelho-Amarelo álico, Glei Pouco Húmico álico e Solos 
Litólicos álicos. 

Na classificação americana de solos foram enquadrados tentati
va mente no grande grupo dos Ouartzipsamments. 

PERFIL N o 63 

Descrição geral: 

Data- 11/7/78 

Classificação - Areia Quartzosa álica A moderado relevo plano Quartzipsamments 

Unidade de mapeamento - A0a6 

Localização, municfpio, estado e coordenadas - Estrada Vicinal Estação do 
Alegre-Fazenda São Romão, a 13 km da sede da fazenda Jaraguari (MS) 20°26'S e 
54 o 16'WGr Folha SF 21-X-8 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Local com 1% de declive e sob co
bertura de savana 

Altitude - 600 m 

Litologia - Arenito 

Formação geológica - Formação Bauru 

Periodo - Cretéceo Mesozóico 

Material originário - Produto da decomposição do arenito 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Plano e suave ondulado 

Erosão - Ligeira 

Drenagem - Excessivamente drenado 

Vegetação primária - Savana 

Uso atual - Pastagem natural 

Descrição morfológica: 

A 0-20 em, bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/3,5); areia; fraca muito pe
quena granular; solto, não plástico e não pegajoso; transição gradual 

c 100-120 em, bruno-avermelhado-escuro (2 5YR 3/4); areia franca; fraca 
muito pequena granular; muito friável, não plástico e não pegajoso 

Análises ffsicas e quimicas 

Horizonte Frações da 
amostra total % 

Calhau Case Pro f 
51mb >20 20-2 em 

mm mm 

A 0-2 O o 
o c 100-120 o 

% Densidade Poro-
Silte g/cm3 sida-

de% c 
% 

Apa-,1 Real 
% IVo-

Arg rente lume) 

Terra 
fina 
<2 
mm 

100 
100 

N 
% 

Lab · SNLCS 1781713 1714) 

Comp granulométrica 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

49 
48 

MO c 

llfsa)% 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

40 
36 

Silte 
0,05-
0,002 

mm 

3 

Argila 
<0,002 

mm 

8 
11 

Argila 
dis-

persa 
em 

água 
% 

3 
6 

Grau 
de 

floc 
% 

63 
45 

Ataque por H2so4(d = 1.4 71 e 
Na2C03I6%I % 

% -
Si021AI20~Fe:z01Ti021P2051 MnO 

N 

0,38 
0,45 

0,93 0,08 1,60 12 3,1 3,0 
0,24 0,03 0,41 8 3,7 3,2 

2,2 0,31 
2,4 0,36 
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AI203 Fe203 
Equiv lpH 1:2,51 Complexo sortivo mE/1 OOg 

de 

Agua I KCI1 N C a+ +I Mg + + I K + I Na+ 
Ki Kr --- livre 

CaC0 3 Fe2o3 % 
% 

1,76 1,20 
1,96 1,33 

2,13 
2,09 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

s AI+++ 

0,2 1,0 
0,1 0,5 

H+ 

3,2 
1,1 

T 

4,4 
1,7 

v 
% 

5 
6 

5,2 
5,0 

3,8 
4,0 

t++ 
100 AI 
----

AI 
+++ 

83 
83 

+5 

p 

as 
simi-
lâvel 
ppm 

2 

0,1 
0,1 

Sat c/ 
sódio(% 
de Na+ 
trocâvel 
no valo! 

Ti 

1 
2 

0,04 0,03 
0,01 0,03 

Pasta 
saturada 

C E do 
extrato 

Agua mmhos/ 
em a % 

25°C 

Sais solúveis {extrato 1 :5) Constantes hidricas % 

Ca + +I Mg + +I K + I Na+ HCO:J Um i Um i-
so4- da de da de co3- C I-

mE/100g---+ 1/3 atm 15 atm 

PERFIL N o 144 

Descrição geral: 

Origem- {Brasil Ministério da Agricultura DPP, 1971) perfil n ° 21 

Data - 28/8/68 

Agua 
disp 
méx 

Equiv 
de 

um i-
da de 

5 
5 

Classificação - Areia Quartzosa álica A moderado relevo plano Ouartzipsamments 

Unidade de mapeamento - A0a1 

Localização, municfpio, estado e coordenadas- Antiga estrada Amambaf-lguatemi, a 
26,2 km de Amambal Amambai(MSI 23°17'5 e 55°08'WGr Folha SF 21-Z-D 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Local com 1% de declive e sob co
bertura de savana 

Altitude - 480 m 

Litologia - Arenito 

Formação geológica - Formação Bauru 

Periodo - Cretáceo Mesozóico 

Material originário - Capeamento de caráter arenoso 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Plano 

Erosão - Ligeira 

Drenagem - Excessivamente drenado 

Vegetação primária - Savana 

Uso atual - Pastagem natural 

Descrição morfológica: 

A 

AC 

C1 

C2 

IICn 

0-20 em, bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/3, úmido e umido amassado) 
e bruno-avermelhado (5YR 4/4, seco e seco triturado); areia; fraca peque
na a média granular e maciça constitufda por grãos de areia; solto, solto, 
não plástico e não pegajoso; transição plana e clara 

20-50 em, bruno-avermelhado-escuro (4 YR 3/4, úmido e úmido amassa
do) e bruno-avermelhado (5YR 4/4, seco e seco triturado); areia; maciça 
constitulda de grãos de areia; solto, solto, não plástico e não pegajoso; 
transição plana e gradual 

50-11 O em, vermelho-escuro (2 5YR 3/6); areia franca; maciça constitui
da de grãos de areia; solto, solto, não plástico e não pegajoso; transição 
plana e difusa 

L10-175 em, vermelho-escuro (2 5YR 3/6); areia franca com cascalho; 
maciça constitufda de grãos de areia; solto, solto, não plástico e não pega
joso; transição irregular e abrupta 

1 7 5 em+, camada de conglomerado 

Raizes: abundantes no A 1 e AC, muitas no C 1 e poucas no C2 

Obs : trincheira com 175 em de profundidade; 
coletada amostra superficial composta para fertilidade F 373; 
coletada amostra com anel volumétrico de todos os horizontes; 
camada de conglomerado aparece a partir de 100 em, distribuindo-se irregularmen
te a diversas profundidades; 
presença em todo perfil de "bolsões" de areia lavada, dando impressão de mos
queamento; 
presença em toda a área e com bastante freqüência de depressões fechadas 



Análises ffsicas e qufmicas Lab : SNLCS (4 1 53-4 1 56) 

Horizonte 
Fraçoes da Comp granulométrica 

amostra total % (tfsa)% Argila 

Slmb 

A 
AC 
C1 
C2 
IICn 

% 
Silte 

% 
Arg 

0,75 
0,67 
0,75 
0,64 

Ki 

1,70 
1,79 
1,88 
1,89 

Prol 
Calhau 
>20 

em mm 

0-20 o 
-50 o 
-110 o 
-175 o 

Case 
20-2 
mm 

o 
o 
o 
10 

Terra 
fina 
<2 
mm 

100 
100 
100 
90 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

45 
46 
40 
36 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

48 
44 
46 
46 

Silta 
0,05-
0,002 

mm 

3 
4 
6 
7 

Argila 
<0,002 

mm 

4 
6 
8 

11 

dis-
persa 
em 

égua 
% 

2 
3 
4 
o 

Grau 
de 

fio c 
% 

50 
50 
50 

100 

Densidade Poro- Ataque por H2S04id = 1.4 71 a 
g/cm3 sida- c N MO c Na2C0al5%1 % 

do% 

Ap•;l Real (V o- % % % N Si021AI201Fe~1Ti02 1P2051 MnO rente lume) 

1.44 2,66 
1.43 2,65 
1,44 2,67 
1,42 2,66 

44 0.42 0,04 O, 72 11 
4 7 0,36 0,03 0,62 12 
46 O, 19 0,02 0,33 10 
47 0,10 0,01 0,17 10 

1,7 
2,0 
3,1 
4,0 

AI203 Fe203 
Equiv (pH 1:2,51 

Kr ---
Fe203 

0,97 1,42 
1,03 1,46 
1,21 1,69 
1,24 1,84 

livre 
% 

de 
CaC03 

% 
Água I KCI1N 

5,0 
5,1 
4,7 
5,2 

4.4 
4,4 
4,4 
4,6 

1,7 
1,9 
2,8 
3,6 

1,9 
2,0 
2,6 
3,1 

0,35 0,02 
0,37 0,02 
0,49 0,02 
0,59 0,02 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

C a+ +I Mg + + I K + I Na + 

0,3 
0,2 
0,1 
0,3 

0,04 
0,02 
0,06 
0,01 

0,02 
0,02 
0,02 
0,02 

Complexo sortivo mE/1 OOg Pasta 

s 

0,4 
0,2 
0,2 
0,3 

AI+++ 

0,6 
0,5 
0,4 
0,2 

H+ 

1,7 
1,3 
0,9 
1,0 

T 

2,7 
2,0 
1,5 
1,5 

v 
% 

15 
10 
13 
20 

Sais soluveis (extrato 1:51 

+++ 
100 AI 
----
AI 

+++ 

60 
71 
67 
40 

+S 

p 

as-
simi-
lâvel 
ppm 

<1 
<1 
<1 
<1 

Sat c/ 
sOdio (% 

saturada 

de Na+ C E do 
trocàve\ extrato 

Água no valor mmhos/ 
Ti em a % 

25"C 

Constantes hfdricas % 

C a+ +I Mg + + I K + I Na+ HCo3- Um i- Um i- Água Equiv 

co3- C I" so4- da de da de disp de 

mE/100g---l!> 1/3 atm 15 atm méx um i 
dade 

4 
4 
5 
6 

Análise mineralógica: 

A 

AC 

C1 

C2 

Areias ~ 1 00% de quartzo hialino, grãos levemente desarestados e bem 
desarestados, com aderência ferruginosa, poucos com aderência manga
nosa; traços de feldspato, ilmenita, concreções ferruginosas, turmalina ro
lada, carvão e detritos 

Areias ~ 100% de quartzo hialino, grãos levemente desarestados e bem 
desarestados, com aderência ferruginosa e poucos com pontos mangano
sos; traços de feldspato, concreções manganosas, magnetita e detritos 

Areias - 99% de quartzo hialino, grãos levemente desarestados e bem 
desarestados, cOm aderência ferruginosa e poucos grãos com pontos man
ganosos; 1 o/o de ilmenita magnética; traços de feldspato, magnetita, tur
malina e concreções ferromanganosas 

Areias - 99% de quartzo hialino, grãos levemente desarestados e bem 
desarestados, com aderência ferruginosa e poucos grãos com pontos man
ganosos; 1% de magnetita; traços de ilmenita e feldspato 

3.4.2.22 - Regossolo álico, distrófico e eutrófico 

São solos pouco desenvolvidos, com seqüência de horizontes do ti
po A e C, profundidade superior a 50 em, presenca de no mínimo 
4% de minerais primários menos resistentes ao intemperismo e/ou 
em sua constituição têm materiais que guardam ainda a estrutura 
do material de origem 

Suas características estão relacionadas intimamente ao material 
originério, que na érea é muito diversificado, encontrando-se solos 
de textura arenosa ou média, com ou sem cascalho, pouco profun
dos ou profundos, com ou sem descontinuidade litológica e acen-
tuada a imperfeitamente drenados. ' 

Os solos élicos possuem argila de atividade baixa, textura areno
sa e média muito cascalhenta e arenosa cascalhenta, relevo plano e 
ondulado e são formados a partir de litologias do Grupo Cuiabé e do 
Complexo Rio Apa Estão localizados na Depressão do Rio Paraguai, 
ao sul de Miranda (Fig. 3.9) e a oeste de Caracol, com uma superff
cie de 5.463,9 km2, perfazendo 4,14% do total do mapa. 

Os solos distróficos, que são encontrados como subdominantes 
nas Unidades REa4 e PVd2, têm argila de atividade baixa, textura 
arenosa e arenosa cascalhenta, situam-se em relevo plano a ondula
do, são originados de rochas do Complexo Rio Apa e localizam-se 
próximo a Caracol. 

Com uma érea de 3 537 km2 e um percentual de 2 68% do to
tal mapeado, os solos eutróficos, com argila de atividade alta, tex
tura arenosa e arenosa cascalhenta, em relevo desde plano a forte 
ondulado, estão localizados a oeste do Planalto da Bodoquena, em 
cotas mais elevadas da Depressão do Rio Paraguai, oriundos da lito
logia do Grupo Amoguijé, da Suíte Intrusiva Alumiador e do Comple
xo Rio Apa (Figs 3 6 e 3 7). 

De maneira geral são aconselhéveis para utilização com pasta
gem e silvicultura, pois hé restrições para agricultura, uma vez que 
apresentam limitação à mecanização, alta suscetibilidade à erosão, 
presença excessiva de cascalho e em sua maioria com textura are
nosa, acarretando baixa retenção de umi~ade e maior período com 
deficiência de égua. Os solos encontrados como subdominantes na 
Unidade Re6, embora eutrófico e desprovidos de cascalhos, são re
comendados para preservação da flora e da fauna, pois a textura é 
arenosa, a suscetibilidade à erosão é alta e ocorrem em éreas de re
levo forte ondulado e ondulado Em éreas onde a vegetação domi
nante é a Savana, o solo é utilizado com pecuária extensiva, através 
do aproveitamento da pastagem natural. 

Na classificação americana de solos foram enquadrados tentati
va mente nos grandes grupos dos Ustipsamments e Ustorthents. 

PERFIL N " 37 

Descrição geral: 

Origem- (Brasil Ministério da Agricultura DPP, 1971) perfil n ° 84 

Data - 1/7/69 

Classificação - Regossolo élico argila de atividade baixa A moderado textura média mui
to cascalhenta relevo suave ondulado Ustorthents 

Unidade de mapeamento - REa1 

Localização, municfpio, estado e coordenadas - Estrada Aquidauana-Bonito, MS~345, 
a 6,5 km apOs o Rio Miranda Bonito (MS) 20"46'S e 56"09'WGr Folha SF 21·X-A 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Meia encosta de elevação com 7% 
de declive e sob cobertura de floresta 

Altitude - 1 60 m 

Utologia - Filito 

Formação geológica - Grupo Cuiabá 

Perfodo - Pré-Cambriano Superior 

Material originário - Produto pseudo-autóctone da decomposição de filitos 

Relevo local - Suave ondulado 

Relevo regional - Ondulado, com pendentes convexas de centenas de metros, topo arre
dondado e vales em "V" aberto 

Erosão - Moderada 

Drenagem - Acentuadamente drenado 

Vegetação primária - Floresta 

Uso atual - Pastagem 

Descrição morfológica: 

A1 

AC 

li C 

0-1 O em, bruno-acinzentado muito escuro ( 1 OYR 3/2, úmido), bruno
acinzentado-escuro { 1 OYR 4/2, umido amassado), cinzento-brunado-claro 
( 1 OYR 6/2, seco) e bruno-acinzentado (1 OYR 5/2, seco triturado) franco
arenoso muito cascalhento; fraca muito pequena granular; plástico e pega
joso; transição ondulada e clara (7-10 em) 

10-35 em, bruno-escuro (7 5YR 3/2, umido), bruno (7 5YR 4/2, umido 
amassado) e bruno (1 OYR 5/3, seco e seco triturado); franco-argila
arenoso muito cascalhento; fraca muito pequena granular; plástico e pega
joso; transição ondulada e abrupta (20-35 em) 

35-100 crn+, vermelho (2 5YR 4/8); franco 

PEDOLOGIA/229 



Raizes: comuns no A 1 e poucas no AC. 

Obs : perfil descrito e coletado em corte de estrada; 
coletada amostra superficial composta para fertilidade F 725; 
hé ocorrência de veios de quartzo 

Anélises ffsicas ~> qulmicas Lab: SNLCS 15 206-5 2081 

Horizonte 
Frações da Comp granulométrica 

amostra total % (tlsaJ% 

Slmb 

A1 
AC 
li C 

% 
Silte 

% 
Arg 

1,00 
0,88 
1,87 

Ki 

Argila 
dis- Grau 

Areia persa de Terra Areia Silte 
Prol 

Calhau Case fina Argila em fio c fina grossa 0,05->20 20-2 0,20- <0,002 em <2 2-0,20 0,002 égua % 
mm 

0-10 14 
-35 6 
-100+ o 

Densidade Poro-
g/cm3 e ida-

de% 

Ap~-~~ Real 
(V o-

rene lume i 

mm mm 

70 16 
68 26 
o 100 

mm 

15 
12 

8 

0,05 
mm 

49 
43 
26 

mm 

18 
21 
43 

mm 

18 
24 
23 

% 

14 
18 
17 

22 
25 
26 

Ataque por H2S04!d = 1,4 71 e 

c N MO c Na2C03!5%J % 

% % % N Si021AI20~Fe~~Ti021P2051 MnO 

1,26 O, 13 2,17 1 O 8,6 5,6 3,3 0,76 0,04 
1,01 0,11 1,74 9 11,1 7,5 3,8 0,75 0,04 
0,740,091,28 8 17,011,4 6,3 0,710,04 

AI203 Fe203 
Equiv (pH 1:2,51 Complexo sortivo mE/1 OOg 

de 

Água I KCI1 N C a+ +I Mg + + I K + I Na + 
Kr --- livre 

CaC03 Fe203 % 
% 

2,61 1,90 
2,52 1,90 
2,54 1,87 

2,67 
3,09 
2,84 

6,0 
5,0 
4,9 

4,6 
3,9 
3,8 

2,0 
0,9 
0,7 

1,7 
0,8 
0,5 

0,56 0,07 
0,20 0,05 
o, 18 0,05 

Complexo sortivo mE/1 OOg Pasta 

s 

4,3 
2,0 
1,4 

AI+++ 

0,3 
1,5 
2,8 

H+ 

2,9 
2,8 
2,5 

T 

7,5 
6,3 
6,7 

v 
% 

57 
32 
21 

Sais soluveis (extrato 1:51 

+++ 
100 AI 

AI 
+++ 

7 
43 
67 

+S 

p 
as-

sim i-
lâvel 
ppm 

4 
3 
2 

Sat c/ 
sOdio i% 

saturada 

de Na+ C E do 
trocâvel extrato 

Água no valor mmhos/ 
Ti em a % 

25'C 

Constantes hldricas % 

Ce + +I Mg + + I K + I Na+ Hco3- Um i- Um i- Água Equiv 

co3- C I- so4- dada dada disp de 

mE/100g_____. 1/3 atm 15 atm méx um i-
da de 

19 
19 
20 

Análise mineralógica: 

A1 

AC 

li C 

Areias - 95% de quartzo, grãos hialinos, alguns com aderência de óxido 
de ferro, muitos grãos triturados; 5% de magnetita e concreçOes ferrugino
sas; traços de muscovita, turmalina e detritos 

Cascalho e calhaus - Quartzo, grãos leitosos, com verniz ferruginoso 

Areias - 94% de quartzo, grãos hialinos, alguns grãos com aderências de 
óxido de ferro, grãos triturados, alguns corrofdos; 3% de magnetita e he
matita; 3% de feldspato e biotita intemperizada; traços de concreçOes fer
ruginosas e turmalina 

Cascalho e calhaus - Quartzo, grãos leitosos, com as faces levemente 
desarestadas em maior percentagem; fragmentos de rocha intemperizada 
de textura xistosa, provavelmente filitosa 

Areias - 85% de quartzo, grãos hialinos, triturados, com aderência de 
óxido de ferro, 1 0% de fragmentos de rocha intemperizada de textura xis
tosa (filitosa); 5% de magnetita e concreçOes hematfticas; traços de mus
covita, biotita intemperizada e turmalina 

PERFIL N ' 120 

Descrição geral: 

Origem- (Brasil Ministério da Agricultura DPP, 1971) perfil no 87 

Data - 13/1/69 

Classificação - Regossolo álico argila de atividade baixa A moderado textura arenosa 
com cascalho relevo plano a suave ondulado Ustipsamments 

Unidade de mapeamento - REa4 

230/PEDOLOGIA 

Localização, municfpio, estado e coordenadas - Estrada Porto Murtinho-Caracol, MS-
384, a 14 km de Caracol Caracol (MS) 22'02'5 e 57'09'WGr. Folha SF 21-Y-B 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Terço superior de elevaçDo com 2 a 
5% de declive e sob cobertura de floresta· 

Altitude - 360 m 

litologia - Granito 

Formação geológica - Complexo Rio Apa 

Perlodo - Pré-Cambriano Inferior a Médio 

Material originário - Produto da decomposiçDo do granito 

Relevo local - Plano a suave ondulado 

Relevo regional - Suave ondulado, com pendentes longas e suaves de centenas de me
tros 

Erosão - ligeira 

Drenagem - Moderada a imperfeitamente drenado 

Vegetação primária - Floresta 

Uso atual - Sem uso 

Descrição morfológica: 

A11 

A12 

C1 

C2 

C3 

IIC4cn 

0-10 em, bruno-acinzentado muito escuro (10YR 3/2, umido e úmido 
amassado); areia franca; moderada muito pequena a pequena granular e 
grãos simples; não plástico e não pegajoso; transição plana e gradual 

10-25 em, bruno-escuro (10YR 3/3, úmido) e bruno-acinzentado muito 
escuro (1 OYR 3/2, úmido amassado); areia franca; aspecto de maciça po
rosa não coerente in situ constitufda por grãos simples; não plástico e não 
pegajoso; transição plana e clara 

25-45 em, bruno (1 OYR 4/3); areia; aspecto de maciça porosa não coe
rente in situ constitufda por grãos simples; não plástico e não pegajoso; 
transição plana e gradual 

45-75 em, bruno-amarelado-escuro (1 OYR 4/4); areia franca, aspecto de 
maciça porosa não coerente in situ constitui da por grãos simples; não plás
tico e não pegajoso; transição plana e gradual 

75-110 em, bruno {10YR 5/3); areia franca com cascalho; maciça porosa 
não coerente in situ constitufda por grãos simples; não plástico e não pega
joso; transição plana e abrupta 

110-140 em+, cor variegada constitufda de bruno-amarelado ( 1 OYR 
5/4), vermelho-amarelado (5YR 4/81 e preto (5YR 2/11; camada constitui
da de material do horizonte imediatamente superior e cascalhos de concre
ções 

Raizes: abundantes no A 11 e A 12, muitas no C 1 ,comuns no C2 e C3,com 1 mm a 3 em 
de diâmetro, predominando as de menor diâmetro 

Obs : trincheira com 140 em de profundidade; coletada amostra superficial composta 
para fertilidade F 7 42 

Análises ffsicas e qufmicas Lab : SNLCS (4 803-4 808) 

Horizonte 
Frações da Comp granulométrica 

amostra total % (tfsa)% Argila 
dis- Grau 

Terra Areia 
Areia Silte persa de 

Prol 
Calhau Case fina Argila em floc 

Slmb >20 20-2 
fina grossa 

0,20-
0,05-

<0,002 em <2 2-0,20 0,002 égua % 
mm 0,05 mm mm mm mm mm % 

mm 

A11 0-10 o 6 94 68 18 10 4 2 50 
A12 -25 o 1 99 73 14 10 3 2 33 
C1 -45 o 2 98 71 17 8 4 2 50 
C2 -75 o 3 97 66 19 11 4 2 50 
C3 -110 o 9 91 69 16 11 4 4 o 
IIC4cn -140+ o 54 46 70 14 12 4 4 o 
Cone 
Moldas 

% Densidade Poro- Ataque por H2S041d ~ 1,4 71 e 
Silte g/cm3 sida-

c N c 
Na2C03iS%i % 

de% MO 
% % -

Si0 21AI20~Fe~1Ti02 1P 20 51 MnO 
% 

Apa; I Real IVo- % N 
Arg rente lume) 

2,50 0,99 0,07 1,71 14 1.6 1,5 0,4 0,10 0,02 
3,33 0,45 0,04 o, 78 11 1,3 1,1 0,4 0,08 0,01 
2,00 0,26 0,03 0,45 9 1.6 1,4 0,4 0,08 0,01 
2,75 O, 16 0,02 0,28 8 1.5 1,4 0,4 0,10 0,01 
2,75 0,12 0,01 0,21 12 1,7 1.4 0,4 0,11 0,01 
3,00 0,10 0,01 0,17 10 2,4 2,3 2,0 0,13 0,01 

8,5 8,4 13,1 0,21 0,03 0,07 



AI203 Fe203 
Equiv. (pH 1:2,61 Complexo sortivo mE/100g 

de 

Água I KCI1N ca++l Mg+ +I K+ I Na+ 
Ki Kr --- livre 

CaC03 Fe203 % 
% 

1,81 1,55 5,88 6,1 5,2 1,3 0,5 0,11 0,02 
2,01 1,63 4,32 5,2 4,1 0,2 0,05 0,02 
1,94 1,65 5,48 5,3 4,1 0,2 0,04 0,04 
1,82 1,54 5,48 5,2 4,0 0,2 0,04 0,03 
2,06 1,75 5,48 5,2 4,0 0,2 0,04 0,03 
1,77 1,14 1.80 5,3 3,9 0,3 0,04 0,04 
1,72 0,86 1,01 

Complexo sorti v o mE/1 OOg Pasta 
p Sat c/ saturada 

+++ sódio i% 
v 100AI ··- de Na+ c E do 

simi-
AI+++ H+ % +++ lêvel 

trocével extrato 
Água 5 T 

no valor mmhos/ AI +5 ppm % Ti em a 
25•c 

1,9 o 2,9 4,8 40 o 3 
0,3 0,5 2,3 3,1 10 63 
0,3 0.4 1,4 2,1 14 57 <1 
0,3 0,4 1,2 1,9 16 57 <1 
0,3 0,4 0,8 1,5 20 57 <1 
0,4 0,3 0,9 1,6 ,25 43 <1 

Sais soluveis (extrato 1 :5) Constantes hldricas % 

Ca + +I Mg + + I K + I Na + HC03- Umi- Um i Água Equiv 
de 

co3- C I- so4- dade da de disp. 

mE/100g____. 1/3 atm 15 atm mêx um i-
da de 

6 
4 
4 
4 
5 
5 

Análise mineralógica: 

A11 

A12 

C1 

C2 

C3 

IIC4cn 

PERFIL N • 80 

Areias - 83% de quartzo; 17% de feldspato; traços de magnetita, hema
tita e detritos 

Cascalho - Quartzo vrtreo incolor (alguns ferruginosos), em maior propor
ção, apresentando-se arestados e semi-arestados, observando-se alguns 
rolados; feldspato potássico (microclina e ortoclásio) e plagioclásio (albita 
e oligoclásio) semi ou não intemperizado; agregados quartzo-feldspáticos; 
agregados ferruginosos e argila-ferruginosos com quartzo; concreçOes 
argila-ferruginosas de cor parda-amarelada; biotita e caulim incrustados 
em alguns fragmentos de quartzo ou feldspato; concreçOes argilo
humosas; concreçOes manganosas; fré;lgmentos de raiz e carvão 

Areias- 82% de quartzo; 18% de feldspato; traços de magnetita, hema
tita, fragmentos de raiz e carvão 

Cascalho - Idem fração anterior 

Areias- 81% de quartzo; 19% de feldspato; traços de hematita, magne
tita e fragmentos de carvão 

Cascalho - Idem tração anterior 

Areias - 80% de quartzo; 20% de feldspato; traços de magnetita e ilme
nita 

Cascalho - Idem fração anterior 

Areias - 78% de quartzo; 22% de feldspato; traços de hematita e mag
netita 

Cascalho - Idem fração anterior 

Areias - 67% de quartzo; 32% de feldspato; 1% de concreçOes manga
nosas; traços de concreções ferruginosas 

Cascalho - Predomfnio de concreçOes manganosas (maior parte) e man
ganoferruginosas, envolvidas por material argiloso ou argila-ferruginoso; 
quartzo ferruginoso a restado e semi-arestado; fragmentos de raiz 

Descrição geral: 

Origem- (Brasil Ministério da Agricultura DPP, 1971) perfil no 108 

Data- 2511/70 

Classificação - Regossolo distrótico argila de atividade baixa A moderado textura areno
sa com cascalho relevo plano Ustipsamments 

Unidade de mapeamento - REa4 

Localizaçao, municfpio, estado e coordenadas - Estrada Caracol-Bela Vista, MS-384, a 
40 km de Bela Vista Bela Vista (MS) 21 '59'S e 56°52'WGr Folha SF 21-X-C 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Topo de elevação com 1% de decli
ve e sob cobertura de floresta 

Altitude - 280 m 

Litologia - Granito 

Formação geológica - Complexo Rio Apa 

Pertodo - Pré-Cambriano Inferior a Médio 

Material originário - Material transportado derivado de granito 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Suave ondulado, com vertentes longas de milhares de metros e vales 
em "V" aberto 

Erosão - Ligeira 

Drenagem - Bem drenado 

Vegetação primária - Floresta 

Uso atual - Pastagem 

Descrição morfológica: 

A1 0-1 O em, bruno-escuro ( 1 OYR 3/3, um ido e umido amassado); areia; fraca 
pequena granular e grãos simples; solto, solto, não plástico e não pegajo
so; transição plana e clara 

AC 

C1 

IIC2 

10-40 em, bruno ( 1 OYR 5/3, úmido e úmido amassado); areia; grãos sim
ples e fraca pequena granular; solto, solto, não plástico e não pegajoso; 
transição plana e gradual 

40-60 em, bruno (1 OYR 5/3); areia franca com cascalho; grãos simples; 
macio, muito friável, não plástico e não pegajoso; transição plana e abrup-
ta 

60-100 em, bruno ( 1 OYR 5/3); areia franca; grãos simples; solto, solto, 
não plástico e não pegajoso 

Raizes: abundantes no A 1, comuns no AC e C1 e raras no liC2 

Obs : trincheira com 100 em de profundidade; 
coletada amostra superficial composta para fertilidade F 7 54 

Análises ffsicas e quimicas Lab : SNLCS (6 001-6 0041 

Fraçoes da Comp granulométrica 
Horizonte amostra total % (tfsa)% Argila 

dis- Grau 

Terra Areia 
Areia Silte persa de 

Calhau Case fina Argila Prol >20 51mb em 20-2 
mm 

A1 0-10 O 
AC -40 O 
C1 -60 O 
IIC2 -100 11 

% Densidade Poro-
Silte g/cm3 sida-

de% 
% IVo-

mm 

4 
4 
8 
5 

c 
% 

Arg Apa~~ Real 
rente lu mel 

fina 
<2 
mm 

96 
96 
92 
84 

N 
% 

grossa 
2-0,20 

mm 

69 
68 
62 
54 

MO 
% 

c 

N 

0,20-
0,05 
mm 

19 
18 
22 
23 

0,05-
0,002 

mm 

8 
9 

10 
15 

<0,002 
mm 

4 
5 
6 
8 

em 
égua 

% 

2 
2 
4 
4 

lloc 
% 

50 
44 
40 
41 

Ataque por H2S04id ~ 1,4 71 e 
Na2C03i6%1 % 

Si021AI20~Fe~~Ti021P2051 MnO 

2,38 
2,00 
2,20 
1,53 

0,66 0,05 1,14 13 1,8 1,3 
2,0 1,6 
2,4 2,0 
3,1 2,8 

0,7 O, 13 0,02 
0,7 o, 14 0,01 
0,7 0,18 0,01 
1,3 0,24 0,01 

0,28 0,03 0.48 9 
0,21 0,03 0,36 7 
O, 19 0,03 0,33 6 

Equiv ipH 1:2,51 Complexo sortivo mE/1 OOg 
AI203 Fe203 de 

Água' KCI1N ca++l Mg+ +I K+ I Na+ 
Ki Kr --- livre 

CaC03 Fe203 % % 

2,36 1,75 
2,12 1,66 
2,04 1,67 
1,88 1.45 

2,89 
3,57 
0,45 
0,64 

Complexo sorti v o mE/1 OOg 

5 AI+++ H+ T 

2.4 o 2,0 4,4 
0,7 0,3 1,2 2,2 
0,7 0,5 0,9 2,1 
0,7 0,3 1.4 2,4 

v 
% 

55 
32 
33 
29 

6,0 
5,5 
5,4 
5,3 

5,0 
4,2 
4,0 
4,0 

p 
+++ 

100AI as-
simi-

+++ lllvel 
AI +5 ppm 

o 3 
30 1 
41 <1 
30 1 

1,7 0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

Sal c/ 
sódio 1% 
de Na+ 
trocável 
no valor 

Ti 

0,13 0,04 
O, 12 0,05 
0,13 0,03 
O, 12 0,05 

Pasta 
saturada 

C E do 
extrato 

Água mmhos/ 
em a % 

25•c 
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Sais soluveis (extrato 1 :51 Constantes hldricas % 

Ca + +I Mg + + I K + I Na+ HC03- Umi- Um i- Água Equiv 
de 

co3- C I- so4- da de dade disp 
um i-

mE/100g~ 1/3 atm 15 atm mêx 
da de 

5 
3 
6 
6 

Análise mineralógica: 

A1 

AC 

C1 

IIC2 

Areias - 85% de quartzo vftreo incolor, alguns ferruginosos, arestados 
em geral; 14% de feldspato potéssico, semi-intemperizado em geral; 1% 
de fragmentos de raiz e.concreçOes argilo-humosas; traços de biotita alte
rada e concreçOes ferruginosas. 

Cascalho - Predomfnio de quartzo vltreo incolor, alguns ferruginosos, 
a restados em geral, ocorrendo também sob a forma de agregados; concre
çOes ferruginosas hematfticas, com inclusões de quartzo; feldspato potás
sico intemperizado e semi-intemperizado; concreçOes argilo-humosas; 
fragmentos de raiz. 

Areias - 80% de quartzo vftreo incolor, alguns ferruginosos, arestados 
em geral; 20% de feldspato potássico semi ou não intemperizado; traços 
de concreçOes ferruginosas, titanita e biotita alterada 

Cascalho - Idem a fração cascalho de amostra anterior, observando-se 
também concreções ferruginosas goetfticas e ferromanganosas 

Areias - 75% de quartzo vftreo incolor, alguns ferruginosos, arestados 
em geral; 2 5% de feldspato potássico intemperizado e semi
intemperizado; traços de titanita, concreções ferruginosas, ilmenita e bioti
ta alterada 

Cascalho - Predomfnio de quartzo vftreo incolor, alguns ferruginosos, 
arestados em geral, ocorrendo também sob a forma de agregados com ci
mento ferruginoso; concreçOes ferruginosas hematfticas e goetrticas; 
feldspato potássico semi a não intemperizado; carvão. 

Areias - 77% de quartzo vftreo incolor, arestado em geral; 20% de felds
pato potássico semi ou não intemperizado; 3% de concreções ferruginosas 
e ferromanganosas; traços de titanita e biotita alterada 

Cascalho - Predomfnio de quartzo vftreo incolor e ferruginoso, arestados 
em geral; concreçOes manganosas e ferromanganosas (em percentagem 
muito maior que os horizontes anteriores), ferruginosas hematfticas e goe
tlticas; feldspato potássico, semi ou não intemperizado, em proporção bem 
menor que no horizonte anterior 

Calhaus - Quartzo ferruginoso com aderência de feldspato intemperizado 
e aderência manganoferruginosa 

Obs : ao longo do perfil, ocorre também algum plagioclásio (oligoclásio) 

PERFIL N o 78 

Descrição geral: 

Origem- (Brasil Ministério da Agricultura DPP, 19711 perfil n ° 121 

Data - 26/1/70 

Classificação - Regossolo eutrófico argila de atividade alta A moderado textura arenosa 
cascalhenta relevo plano Ustipsamments 

Unidade de mapeamento - REe 1 . 

Localização, municlpio, estado e coordenadas- Estrada Bonito-Nabileque, MS-257, a 
78 km de Bonito Porto Murtinho (MS}. 21 °02'5 e 56°57'WGr Folha SF 21-X-C 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Meia encosta de elevação com 2% 
de declive e sob cobertura de floresta 

Altitude - 260 m 

Litologia - Granito 

Formação geológica - Complexa Rio Apa 

Perrado - Pré-Cambriano Inferior a Médio 

Material originário - Produtos pseudo-autóctones derivados do granito 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Plano 

Erosão - Ligeira 

Drenagem - Acentuadamente drenado 

Vegetação priméria - Floresta 

Uso atual - Pastagem 

Descrição morfológica: 

A 

C1 

0-26 em, bruno-acinzentado muito escuro {1 OYR 3/2, úmido e úmido 
amassado) e cinzento ( 1 OYR 5/1, seco e seco triturado); franco-arenoso; 
aspecto de maciça porosa que se desfaz em fraca muito pequena a peque
na granular e grãos simples; macio, muito friável, não plástico e não pega· 
joso; transição ondul~da e abrupta (25-30 em) 

26-4 7 em, bruno·acinzentado-escuro (1 OYR 4/2); franco-arenoso; ligeira
mente duro, friável, não plástico e não pegajoso; transição ondulada e clara 
(18-23 cml 
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C2 

C3 

IIC4 

IIIC5 

47-70 em, bruno (1 OYR 4/3); franco·arenoso com cascalho; macio, muito 
friável, ~ão plástico e não pegajoso; transição plana e difusa 

70-110 em, cor variegada constitulda de bruno-amarelado (10YR 5/4) e 
bruno-escuro ( 1 OYR 3/3); areia franca com cascalho; macio, muito friável, 
não pléstico e não pegajoso; transição ondulada e gradual (35-45 em) 

110-127 em, bruno-amarelado (1 OYR 5/4); areia franca cascalhenta; ma
cio, muito friável, não plástico e não pegajoso; transição ondulada e clara 
(15-20 em) 

1 2 7-140 em+, cor variegada constitui da de bruno-acinzentado ( 1 OYR 
5/2). bruno-acinzentado-escuro (1 OYR 4/21 e bruno-escuro ( 1 OYR 3/3); 
franco-arenoso cascalhento; macio, muito friével, ligeiramente plástico e li
geiramente pegajoso 

Raizes: comuns no A e poucas no C1, C2 e C3 

Qbs : coletada amostra superficial composta para fertilidade F 767; 
bancada de cascalho a partir de IIC4; 
impedim~nto pelo lençol freático a partir de IIC5 

Análises ffsicas e qufmicas Lab.: SNLCS 16 069-6 074) 

Horizonte 
Fraçlles da Comp granulométrica 

amostra total % (tfsal % Argila 
dis- Grau 

Terra Areia 
Areia 

Silte parsa de 

Prol 
Calhau Case fina 

fina 
0,05-

Argila em floc 
Slmb >20 grossa 

0,20- <0,002 em 20-2 <2 2-0,20 0,002 égua % 
mm mm 0,05 mm mm % mm mm 

mm 

A 0-26 o 1 99 39 31 20 10 7 30 
C1 -47 o 6 94 41 31 17 11 6 45 
C2 -70 o 8 92 41 36 15 8 6 25 
C3 -110 o 11 89 45 37 14 4 4 o 
IIC4 -127 3 36 61 47 36 13 4 4 o 
IIIC5 -140+ 7 21 72 46 26 15 13 12 8 

% Densidade Poro- Ataque por H2S04Id = 1,4 71 e 
Silte g/cm3 sida-

c N MO c 
Na2C03(6%I % 

de% 
% % % Si0 2,AI2~e~jTio2 1P2051 MnO 

% 
Apa; I Real IVo N 

Arg rente lu mel 

2,00 0,54 0,09 0,93 6 6,0 3,6 1,3 0,28 0,04 
1,55 0,21 0,05 0,36 4 5,7 3,9 1.4 0,28 0,02 
1,88 o, 14 0,03 0,24 5 4,6 2,9 1,3 0,26 0,02 
3,50 0,06 0,01 O, 1 O 6 2,8 1,8 0,9 0,22 0,01 
3,25 0,05 0,01 0,09 5 2,3 1,3 0,7 0,21 0,01 
1,15 0,05 0,01 0,09 5 6,6 4,1 1,5 0,29 0,01 

Equiv (pH 1:2,51 Complexo sortivo mE/1 OOg 
AI203 Fe2o 3 de 

Água I KCI1N ca+j Mg+ +I K+ I Na+ 
Ki Kr --- livre 

CaC03 Fe203 % 
% 

2,83 2,30 4,35 6,3 5,4 4,5 0,8 0,30 0,07 
2,48 2,02 4,35 5,5 4,0 2,0 0,5 0,13 0,07 
2,70 2,10 3,51 5,6 4,0 1,4 0,4 0,14 0,07 
2,65 2,01 3,14 6,0 4,4 0,9 0,4 0,08 0,08 
3,02 2,24 2,89 6,3 4,7 0,8 0,5 0,10 0,08 
2,74 2,22 4,28 6,3 4,5 2,9 0,8 0,12 0,12 

Complexo sortivo mE/1 OOg Pasta 

v 
s AI+++ H+ T % 

5,7 o 1,9 7,6 75 
2,7 0,2 2,2 5,1 53 
2,0 0,1 1,3 3,4 59 
1,5 o 0,7 2,2 68 
1,5 o 0,5 2,0 75 
3,9 o 0,9 4,8 81 

Sais soluveis (extrato 1 :5) 

C a+ +I Mg + + I K + I Na + HCo3-
co3-

mE/100g~ 

p Sat c/ saturada 
+++ sódio(% 

100AI as· de Na+ C E do 
sim i-

trocâvel extrato +++ lã vai Água 
AI +5 no valor mmhos/ 

ppm 
TI em a % 

25°C 

o 3 
7 1 
5 1 
o 1 
o 1 
o 1 

Constantes hfdricas % 

Um i- Umi-
C I- so4- dade dada 

1/3 atm 15 atm 

Água 
disp 
mêx 

Equiv 
de 

umi-
da de 

13 
11 

8 
6 
8 

12 



Análise mineralógica: 

A 

C1 

C2 

C3 

IIC4 

IIIC5 

Areias - 98% de quartzo vftreo incolor arestado; 2% de feldspato potás
sico e plagioclásio ácido intemperizado; traços de muscovita, cianita, tur
malina, anfibólio, ilmenita, titanita, estaurolita, epfdoto, fragmentos de raiz 
e carvão 

Càscalho - Quartzo vrtreo incolor, algUns grãos ferruginosos, em maior 
proporção, em geral arestados, com incrustaçOes de muscovita; feldspato 
potássico e plagioclásio ácido intemperizado; cianita; concreçOes ferrugi
nosas com inclusOes de quartzo; concreçOes argilo-manganosas, algumas 
com sericita; concreçOes argila-ferruginosas; fragmentos de raiz 

Areias - 96% de quartzo vftreo incolor arestado; 4% de feldspato potás
sico e plagioclásio intemperizado e semi-intemperizado; traços de muscovi
ta, cianita, estaurolita, titanita, ilmenita, turmalina, anfibólio e epfdoto 

Cascalho - Idem ao cascalho da amostra anterior, observando-se tam
bém a ocorrência de feldspato não intemperizado 

Areias - 92% de quartzo vrtreo incolor arestado; 8% de feldspato potás
sico e plagioclásio ácido semi-intemperizado; traços de muscovita, cianita, 
estaurolita, titanita, turmalina, ilmenita, hematita, anfibólio e epfdoto 

Cascalho - Idem a fração cascalho da amostra anterior 

Areias - 80% de quartzo vftreo incolor arestado; 19% de feldspato po
tássico e plagioclásio ácido semi ou não intemperizado; 1 % de muscovita, 
traços de cianita, turmalina, eptdoto, ilmenita, anfibóllo, titanita e concre
çOes ferruginosas 

Cascalho - Idem a fração cascalho da amostra anterior 

Areias - 85% de quartzo vftreo incolor arestado; 15% de feldspato po
tássico e plagioclásio ácido semi ou não intemperizado; traços de muscovi
ta, cianita, turmalina, epfdoto, ilmenita, anfibólio e concr~çOes ferrugino
sas 
Cascalho - Idem ao cascalho da amostra anterior 

Calhaus - Quartzo ferruginosó leitoso, e vitreo incolor, desarestados, al
guns com fraturas preenchidas por muscovita 

Areias - Idem a fração areia da amostra anterior 
Cascalho - Idem a fração cascalho da amostra anterior 
Calhaus - Quartzo (maior parte) ferruginoso, leitoso e vltreo, desaresta
dos, alguns com aderência de agregados argilosos contendo quartzo e 
muscovita; concreção argilo-manganosas; agregados de quartzo com mus
covita 

3.4.2.23 - Solos Aluviais eutróficos 

São solos pouco desenvolvidos, com seqüência de horizontes A e 
C, resultantes da deposição de sedimentos transportados por águas 
fluviais, originando camadas estratificadas sem relação pedogenéti
ca, de granulometria, composição qufmica e mineralogia muito va
riadas. 

A ausência de horizonte glei, dentro de 60 em da superffcie, 
constitui a principal diferenciação entre esta classe e a dos Gleis Hú
micos e Pouco Húmicos 

Ocorrem nas planfcies e ilhas do rio Paraná (Fig 3.13), a sudeste 
da área, com argila de atividade baixa e textura argilosa, ocupando 
uma superffcie de 92,3 km2, correspondentes a 0,07% do mapa fi
nal e, como subdominantes, na Unidade de Mapeamento HGPe4, 
nas planfcies e ilhas do rio Paraguai, com argila de atividade alta e 
textura indiscriminada, desenvolvidos a partir de sedimentos refe
rentes ao Holoceno. 

3.4.2.24 - Vertissolo 

Esta classe compreende solos eutróficos, argila de atividade alta, 
textura argilosa e muito argilosa, imperfeitamente ou mal drenados, 
apresentando fendas de largura igual ou superior a 1 em até a pro
fundidade de 50 em, em algum per[odo do ano e evidências de mo
vimentação da massa do solo sob forma de superffcies de fricção 
(slikensides). 

A seqüência de horizontes compreende o A chernozêmico ou 
moderado, assente sobre suborizontes C e as argilas montmorilonf
ticas são responsáveis pelas superffcies de fricção, pelo fendilha
mento na época seca e pelo microrrelevo denominado gilgai. 

Solos originados a partir de material da Formação Serra Geral 
(basalto). possuem caráter cãlcico e localizam-se nas cabeceiras 
das drenagens formadoras do rio Nioaque e do ribeirão Taguaruçu, 
na escarpa da serra de Maracaju. Os originados de calcários e dolo
mitos, com caráter carbonático ou não, encontram-se a leste e oes
te da porção norte do Planalto da Bodoquena ou em alguns de seus 
vales, como o do rio Salobra e, ao longo do rio Perdido, a sudoeste 
da ãrea. Foram mapeados 1.201 km2 de área, correspondentes a 
0,91% do total do mapa. 

Como fatores limitantes à utilização agrfcola podem-se citar o 
excesso de umidade na época chuvosa, o endurecimento e a forma
ção de rachaduras na época seca, os riscos de inundação nas áreas 
deprimidas e a dificuldade à mecanização pela alta plasticidade e 
pegajosidade das argilas. 

Na classificação americana de solos foram enquadrados tentati
vamente no grande grupo dos Chromuderts. 

PERFIL N • 9 
Descrição geral: 

Data - 8/10/80 
Classificação - Vertissolo carbonático A moderado textura argilosa relevo plano Chro
muderts 

Unidade de mapeamento - V3 

Localização, municlpio, estado e coordenadas - Estrada Rio Nabileque, Estação 
Gaicurus-Rio Nabileque, MS-243. 7,7 km após a Estêneia Esmeralda Corumbâ (MS) 
20•os·s e 57°13'WGr. Folha SF 21-V-B 
Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Local com declive interior a 1% e 
sob cobertura de floresta 

Altitude - 1 50 m 
Litologia - Sedimentos recentes 

Formação geológica - Formação Pantanal 

Perfodo - Quaternário 

Material originério - Depósito de natureza argilosa 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Plano 

Erosão - Ligeira 

Drenagem - Imperfeitamente drenado 

Vegetação primária - Floresta 

Uso atual - Pastagem 

Descrição morfológica: 

A 11 0-1 5 em, cinzento muito escuro ( 1 OYR 3/1 ); argila; forte pequena e média 
blocos angulares e subangulares; duro, firme, muito plástico e muito pega
joso; transição difusa 

A 12 15-30 em, bruno-acinzentado muito escuro ( 1 OYR 3/2); argila; forte pe
quena e média blocos angulares e subangulares; duro, firme, muito plástico 
e muito pegajoso; transição gradual 

C 1 30-60 em, cinzento ( 1 OYR 5/1 ); argila; duro, firme, muito plástico e muito 
pegajoso; transição difusa 

C2 60-100 em, cinzento-escuro (1 OYR 4/1 ); argila; duro, firme, muito plásti
co e muito pegajoso; transição difusa 

C3 100-130 em, cinzento-escuro ( 1 OYR 4/1 ); argila; duro, firme, muito plás
tico e muito pegajoso 

Qbs : presença de concreçOes de calcário muitos nos horizontes C2 e C3; 
presença de fendas de aproximadamente 0,5 em na superffcie do solo e tamb~m 
ocorrência de microrrelevo do tipo gilgai 

Análises ffsicas e qufmicas Lab : SUDESUL (09 077-09 0811 

Horizonte Granulometria % 

Areia Areia grossa Areia Areia fina 

Prof Cal h Case muito· média 
Slmb 20·2 2·0.2 0.5- 0.251 0.2·1 0.2· em grossa 

1·0.12-0.2 em em 2-1 mm mm 0.25 0.1 0.02 0.05 
mm mm mm mm mm 

A11 0-15 o o 0,7 7,2 16.1 6,1 8,0 19,3 9,3 
A12 -30 o o 0.6 9,1 17.0 6,3 5,8 19.4 9.3 
C1 -60 o o 2.4 7,9 17,7 5.7 6,9 18,9 8.2 
C2 -100 o o 7.4 5,9 18,2 4,0 4,5 17,9 7,6 
C3 -130 o 8.4 10,3 4,7 20.7 4,2 6.4 18,6 8,1 

Granulometria % Ataque por H2S04% 

Areia Silte 
Silte 

Grau 10.05· 
muito Argila de 
fina 

Argila nat floe 
0.0021 Si02 AI203 0.05- 0.02· <0.002 % ~~- Fe2D3 

0.1- 0.002 0.002 mm % Argila 
0.05 mm mm 
mm 

3.4 32.9 22.9 41,7 21,5 48 36,28 8.38 1.42 
4.5 29,5 19.4 44.2 24,5 45 40,32 9.00 1,78 
3,0 28,5 17,8 45,6 29,2 36 38,30 9.51 1,78 
4.0 30,8 20,5 43.4 3,6 92 32.25 7.72 1,82 
3,2 32.4 21,9 38.8 2,8 93 15,12 6.50 1,80 
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Ki CIN 

7,36 6,64 6,6 6,1 2,6 0,26 10 
7,62 6,76 6,1 4,8 0,8 0,10 8 
6,85 6,12 7,1 6,2 0,6 0,05 12 
7,10 6,17 11,7 7,9 7,1 0,5 0,06 8 
3,95 3,36 17,5 8,1 7,2 0,3 0,05 6 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

ca+2 Mg+2 K+ Na+ 51 52 

NH4 I NH41 KCI NH4 I HCI NH4 I HCI NH 4 KCI e 
OAc KCI OAc OAc OAc ., OAc HCI 

41,43 34,23 6,23 6,00 0,88 0,80 0,27 0,25 48,51 
31,80 32,51 5,82 5,30 O, 14 0,14 0,35 0,30 38,11 
37,61 37,18 8,43 5,43 0,11 0,10 0,70 0,60 46,85 

38,77 2,60 0,25 0,20 1,00 0,80 48,00 
n34,86 2,61 0,22 0,20 0,88 0,80 48,10 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

T v 
100AI+3 

Al+3 
Acidez 

Mal % 100AI+3 
T trocável 

coloidal AI+3+S1 AI+ 3+52 

I< CI pH8 I pH7 pHsj pH7 pH81 pH7 pH81 pH7 

0,0 6,03 1,59 54,54 50,10 89 97 o o 
0,0 9,04 1,59 47,15 39,70 81 96 o o 
0,0 4,31 0,55 51,16 47,40 92 99 o o 
0,0 0,00 0,00 48,00 48,00 100 100 o o 
0,0 0,00 0,00 48,10 48,10 100 100 o o 

.,. Os resultados de C a+ 1 e Mg -t + por NH40AC não são apresentados devido à presen
ça de carbonatos nos horizontes C2 e C3 

3 4 2 25 - Vertissolo solódico 

São solos que possuem características morfológicas e físicas seme
lhantes às da classe anteri01, diferindo, porém, por apresentarem 
saturação com sódio entre 6 e 1 5%, e em alguns casos com caráter 
salino. 

Como os anteriores, emb01a não haja restrição quanto à disponi
bilidade de nutrientes, o endurecimento e as rachaduras na estação 
seca e o excesso de umidade na época chuvosa constituem limita
ções à mecanização e ao desenvolvimento do sistema radicular. A 
presença de teores elevados de sódio agrava mais ainda sua utiliza
ção, pois interfere no desenvolvimento da maioria das culturas. O 
aproveitamento das gramíneas nativas como pastagem natural 
constitui a utilização atual destes solos. 

Como classe dominante, ocupam uma superfície de 580,7 km2, 
que equivalem a 0,44% da área mapeada, entre o Planalto da Bodo
quena e o rio Nabileque (Fig. 3.1 Ol, e como subdominante estão 
mapeados nas associações SS2 e PLSe1 e PLSe3, entre o Planalto 
da Bodoquena e o rio Paraguai, originados a partir de sedimentos re
centes da Formação Pantanal 

3.4.2.26 - Rendzina 

São solos rasos, pouco desenvolvidos, camcterizados por apresen
tarem horizonte A chernozêmico, com uma sequência de horizontes 
A e R ou A, C e R, tendo no horizonte A ou C presença de carbona
tos. Solos com horizonte (B) incipiente de espessura muito peque
na, em torno de 1 O em, também derivados de calcário, foram incluí
dos nesta classe 

Possuem argila de atividade alta, textura média ou argilosa, rele
vo suave ondulado a montanhoso e, em alguns perfis, com casca
lhos, calhaus e descontinuidade litológica 

A infiltração das águas nas rochas de natureza calcária, originan
do uma drenagem subterrânea, e a proteção exercida pela cobertu
ra florestal e afloramentos de calcários atenuam a erosão nestes so
los, mesmo em áreas de declives acentuados. 

Dominantemente ocupam as cotas mais elevadas do Planalto da 
Bodoquena, em superfícies dissecadas em forma de topo convexo 
de pequena dimensão (Fig. 3.6), resultantes da decomposição de 
calcários da Formação Bocaina e raramente da Formação Cerradi
nho, com uma área de 2 758,3 km2, que correspondem a 2,09% 
do total 
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Como utilização destacam-se cultura de café e pastagem com 
colonião, sendo as principais limitações à utilização mais intensiva a 
forma de relevo em que ocorrem, os afloramentos intimamente in
tercalados com o solo e o excesso de cascalhos e calhaus, quando 
presentes. 

Na classificação americana de solos foram enquadrados tentati
vamente no grande grupo dos Calciustol!s. 

PERFIL N o 15 

Descrição geral: 

Origem- (Brasil Ministério da Agricultura DPP, 1971) perfil no 117 

Data - 2311170 

Classificação - Rendzina textura argilosa cascalhenta relevo montanhoso Calcíustoll$ 

Unidade de mapeamento - RZ2 

Loçalização, municfpio, estado e coordenadas - Estrada Bodoquena-Morraria, MS-339, 
a 19,5 km de Bodoquena Bodoquena (MS) 20°33'5 e 56°47'WGr Folha SF 21-X-A 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Terço inferior de encosta com 51% 
de declive e sob cobertura de floresta 

Altitude - 300 m 

Litologia - Calcérios, ardósias e filitos 

Formação geológica - Formação Cerradinho, Grupo Corumbé 

Perfodo - Pré-Cambriano Superior 

Material originário - Produto da decomposição de calcérios, ardósias e filitos 

Relevo local - Montanhoso 

Relevo regional - Montanhoso, com pendentes de dezenas a centenas de metros 

Erosão - Moderada 

Drenagem - Bem drenado 

Vegetação priméria - Floresta 

Uso atual - Pastagem 

Descrição morfológica: 

A 0-20 em, bruno muito escuro {10YR 2/2, umido), lJruno-esCuro (10YR 
3/3, úmido amassado) e bruno-acinzentado-escuro ( 1 OYR 4/2, seco e se
ca triturado); argila siltosa cascalhenta; moderada muito pequena a média 
granular e grãos simples; ligeiramente duro, friével, pléstico e pegajoso; 
transição ondulada e clara (15-20 em) 

C1 

C2 

R 

20-35 em, cor variegada constitufda de bruno-amarelado-escuro ( 1 OYR 
3141, bruno-avermelhado (2 5YR 4141 e branco (10YR 8/21; argila casca
lhenta; transição ondulada e gradual (12-22 em) 

35-1 35 em, cor variegada constitufda de amarelo-avermelhado {5YR 6/6), 
bruno muito claro-acinzentado ( 1 OYR 7 /4) e oliva (5Y 5/3); argila siltosa 
cascalhenta 

135 em+, calcério consolidado 

Obs : perfil descrito e coletado em corte de estrada; 
coletada amostra superficial composta par"a fertilidade F 763 

Anélises ffsicas e qufmicas Lab: SNLCS (6 053-6 0551 

Horizonte 
Frações da Comp granulométrica 

Slmb 

A 
C1 
C2 
R 

% 
Silte 

% 
Arg 

0,86 
0,78 
1,07 

amostra total % 

Prol 
Calhau Case 
>20 

em 
mm 

0-20 6 
-35 11 
-135 11 
-135+ 

Densidade Poro-
g/cm3 sida-

de% 

20-2 
mm 

21 
26 
20 

c 

Terra 
fina 
<2 
mm 

73 
63 
69 

N 

Areia 
grossa 
2-0.20 

mm 

MO 

5 
8 
8 

c 

(tfsal% 

Areia 
fina 

0,20-
0.05 
mm 

4 
5 
7 

Silte 
0,05-
0,002 

mm 

42 
38 
44 

Argila 
<0,002 

mm 

49 
49 
41 

Argila 
dis-

persa 
em 

água 
% 

34 
41 
35 

Grau 
de 

floc 
% 

31 
15 
15 

Ataque por H2S04Id = 1.4 71 e 
Na2C03I5%1 % 

Apa J Real 
% % % -

Si0 21AI203JFe~~Ti02 1P2051 MnO 
IVo-

rente lume) 

4,38 0,55 7,55 
1,03 O, 17 1,78 
0,37 0,07 0,64 

N 

8 
6 
5 

21,5 12,4 4,7 0,27 0,40 
17,9 10,2 4,0 0,20 0,16 
11,5 6,5 2,8 O, 13 0,07 



Ki Kr 

2,95 2,37 
2,98 2,39 
3,01 2,36 

AI203 
---
Fe203 

4,14 
4,00 
3,64 

Fs203 
livre 
% 

Equiv 
de 

CaC03 
% 

5 
34 
61 
93* 

(pH 1:2,51 

Água I KCI1N 

8,1 
8,3 
8,6 

7,2 
7,3 
7,4 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

C a++ I Mg + + I K + l Na+ 

29,1 
19,6 
13,3 

1,7 
0,9 
0,5 

0,73 0,18 
0,21 0,17 
1,13 0,18 

Complexo sortivo mE/1 OOg 
Pasta 

s 

31,7 
20,9 
14,1 

AI+++ 

o 
o 
o 

H+ 

o 
o 
o 

v 
T % 

31,7 100 
20,9 100 
14,1 100 

Sais soluveis (extrato 1 :5) 

+++ 
100AI 

AI 
+++ 

o 
o 
o 

+S 

p 
as-

sim i-
lêvel 
ppm 

132 
1 
1 

Sat c/ 
sOdio (% 

saturada 

de Na+ C E do 
trocével extrato 

Água no valor mmhos/ 
TI em a % 

25"C 

Constantes hldricas % 

ca+ +'Mg+ +I K+ I Na+ HCo3- Umi- Umi- Água Equiv 

co3- cl- so4- da de da de disp de 

mE/100g--+ 1/3 atm 15 atm méx umi-
da de 

35 
28 
26 

* A rocha contém 93% de CaC03 e somente vestigios de Mgco3 

Análise mineralógica: 

A 

C1 

C2 

Areias - 84% de fragmentos de filito; 1 5% de calcário poroso, branco
amarelado, 1% de carapaças calcárias; traços de calcita, fragmentos de ar
dósia, quartzo, fragmentos de raiz, carvão e cascas de sementes 
Cascalho - Predominio de fragmentos de ardósia de cor amarela ou aver
melhada; fragmentos de calcário poroso de cor branco-amarelada; frag
mentos de calcário cinza compacto com cristais de calcita branca; frag
mentos de filito cinza (em pequena percentagem); quartzo vftreo incolor 
arestado (em pequena quantidade); calcita (em pequena percentagem); ca
rapaças calcárias (em pequena percentagem); fragmentos de raiz (em pe
quena percentagem); 

Calhaus - Predomfnio de fragmentos de ardósia de cor avermelhada e al
guns de cor amarela; fragmentos de calcário poroso de cor branco
amarelada, fragmentos de calcário cinza compacto, observando-se nele 
cristais de calcita branca 

Areias - 92% de calcário branco poroso amarelado; 7% de fragmentos 
de filito; 1 % de fragmentos de raiz; traços de carapaças calcárias e quart
zo 
Cascalho - Fragmentos de ardósia amarela e avermelhada e fragmentos 
de calcário branco-amarelado em proporções mais ou menos iguais 
Calhaus - Fragmentos de calcário poroso de cor branco-amarelada; um 
fragmento de calcário branco cristalino, observando-se os cristais de calei
ta 

Areias - 97% de calcário poroso branco-amarelado; 3% de fragmentos 
de filito; traços de carapaças calcárias, quartzo e fragmentos de raiz 
Cascalho - Predomfnio de concreçOes calcárias branco-amareladas; frag
mentos de ardósia de cor amarela ou avermelhada; fragmentos de calcário 
cinza (em pequenas quantidades) 
Calhaus - Fragmentos de calcário poroso de cor branco-amarelada e al
guns de calcário cinza compacto, cobertos por calcário poroso branco
amarelado 

Obs : o calcário poroso branco-avermelhado que ocorre ao longo do perfil é proveniente de 
possfvel reprecipitação qufmica 

PERFIL N • 17 

Descrição geral: 

Origem - (Brasil Ministério da Agricultura DPP, 1971) perfil n o 118 

Oata - 23/1/70 

Classificação - Rendzina textura argilosa muito cascalhenta relevo montanhoso Calcius
tol/s 

Unidade de mapeamento - RZ2 

Localização, municfpio, estado e coordenadas - Estrada Bodoquena-Morraria, MS-339, 
a 18 km de Bodoquena Bodoquena (MS) 20"34'5 e 56"47'WGr Folha SF 21-X-A 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Terço inferior de encosta com 58% 
de declive e sob cobertura de floresta 

Altitude - 390 m 

Litologia - Calcários, ardósias e filitos 

Formação geológica - Formação Cerradinho Grupo Corumbá 

Perfodo - Pré-Cambriano Superior 

Material originário - Produto da decomposição de calcários, ardósias e filitos 

Relevo local - Montanhoso 

Relevo regional - Montanhoso, com pendentes de dezenas a centenas de metros 

Erosão - Moderada 

Drenagem - Bem drenado 

Vegetação primária - Floresta 

Uso atual - Pastagem 

Descrição morfológica: 

A11 

A12 

0-20 em, bruno muito escuro (1 OYR 2/2, úmido e umido amassado) e 
bruno-acinzentado-escuro (1 OYR 4/2, seco e seco triturado); argila siltosa 
cascalhenta; moderada pequena a muito pequena granular e grãos simples; 
ligeiramente duro, friável, plástico e pegajoso; transição plana e difusa 

20-55 em, bruno muito escuro (9YR 2/2, umido e umido amassado), 
bruno-acinzentado muito escuro (9YR 3/2, seco) e bruno-acinzentado
escuro (8 5YR 4/2, seco triturado); argila siltosa cascalhenta; moderada 
pequena a média granular; ligeiramente duro, friável, plástico e pegajoso; 
transição ondulada e clara (30-40 em ) 

J1C1 55-85 em, cor variegada constitufda de bruno-avermelhado-escuro (5YR 
3/3), oliva (5Y 5/31 e amarelo-avermelhado (7 SYR 6/71; argila muito cas
calhenta; transição ondulada e clara (25-35 em) 

IIIC2 85-125 em+, cor variegada constitufda de bruno-avermelhado-escuro 
(5YR 3/3), oliva (5Y 5/61 e (5Y 4/31. vermelho-amarelado (5YR 4/6) e 
branco (1 OYR 8/2); franco siltoso muito cascalhento 

Raizes: abundantes no A 11, muitas no A 12 e poucas no IIC1 

Obs : perfil coletado em corte de estrada; 
coletada amostra superficial composta para fertilidade F 764 

Análises físicas e qufmicas Lab · SNLCS (6 056-6 0591 

Horizonte 
FraçOes da Comp granulométrica 

amostra total % (tfse)% Argila 
dia- Grau 

Terra Areia 
Areia Si\ te persa de 

Calhau Case fina Argila em floc Pro f fina 0,05-
Slmb >20 grossa 

0,20- <0,002 em 20-2 <2 2-0,20 0,002 égua % 

A11 
A12 
IIC1 
IIIC2 

% 
Silte 

% 
Arg 

1,12 
1,90 
0,87 
3,57 

mm 

0-20 13 
-55 18 
-85 40 
-125+ 19 

Densidade Poro-
g/cm3 si da-

de% 

Apa;l Real (V o 
rente lu mel 

mm 

6 
5 

23 
34 

c 
% 

mm 

81 
77 
37 
47 

N 
% 

mm 

6 
4 

10 
17 

MO 
% 

c 

N 

7,05 0,62 12,1 5 11 
4,49 0,56 7,74 8 
1,89 0,25 3,26 8 
0,36 0,04 0,62 9 

0,05 
mm 

3 
3 
6 

19 

mm 

48 
44 
39 
50 

mm 

43 
49 
45 
14 

% 

27 
35 
31 
13 

37 
29 
31 

7 

Ataque por HzS04!d = 1.4 71 e 
Na2COJI5%1 % 

Si0 21AI20~Fe~~Ti0 2 1P2?51 MnO 

21,3 
24,2 
20,2 
11,3 

12,1 
13,6 
11,6 

6,5 

4,7 
5,9 
4,9 
2,9 

0,27 0,60 
0,30 0,49 
0,23 0,27 
0,18 0,12 

Al2o 3 Fe203 
Equiv lpH 1:2,51 Complexo sortivo mE/1 OOg 

Ki Kr 

2,99 2,40 
3,03 2,37 
2,96 2,33 
2,96 2,30 

---
Fe203 

4,03 
3,61 
3,72 
3,52 

livre 
% 

de 
CaC03 

% 

5 
1 

16 
58 

Complexo sorti v o mE/1 OOg 

s 

33,7 
31,5 
22,9 
10,1 

AI+++ 

o 
o 
o 
o 

H+ 

o 
o 
o 
o 

v 
T % 

33,7 100 
31,5 100 
22,9 100 
10,1 100 

Sais solúveis {extrato 1 :5) 

ca++,Mg++l K+ I No+ HCo3-
co3-

mE/100g--+ 

Água I KC11N C a ++I Mg + + I K + I Na+ 

7,8 
7,7 
8,0 
8,3 

7,0 
7,2 
7,2 
7,5 

p 
+++ 

100 AI 
----

AI 
+++ 

o 
o 
o 
o 

+S 

as-
sim i-
lãvel 
ppm 

204 
92 

1 
<1 

28,6 
26,7 
20,8 

9,5 

3,7 
3,6 
0,8 
0,3 

Sat c/ 
sOdio (% 
de Na+ 
trocãvel 
no valor 

Ti 

1,23 0,21 
1,01 0,18 
1,04 0,23 
0,10 o 18 

Pasta 
saturada 

C E do 
extrato 

Água mmhos/ 
em a % 

25"C 

Constantes hldricas % 

Um i-
cl- so4- da de 

1/3 atm 

Umi- Água 
dado disp 

15 atm méx 

Equiv 
de 

umi-
da de 

41 
36 
28 
17 
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Análise mineralógica: 

A11 

A12 

IIC1 

Areias - 91% de filito alterado; 4% de detritos; 3% de calcário branco 
poroso; 1% de quartzo; 1% de calcita; traços de concreçOes argilosas e 
magnetita cubica 

Cascalho - Filito alterado (maior proporção); calcário cinza compacto; 
calcário branco poroso; agregados de quartzo leitoso; calcita carapaças 
calcárias; fragmentos de raiz e carvão 

Calhaus - Predomfnio de calcário cinza compacto, com veios de calcita 
branca de granulação grosseira; fragmentos de calcário branco poroso 

Areias - 92% de filito alterado; 4% de fragmentos de raiz, carvão e se
mentes; 2% de quartzo; 1 % de calcário branco poroso; 1 % de calcita; tra
ços de calcário cinza, carapaças calcárias e magnetita cúbica 

Cascalho - Idem a fração cascalho da amostra anterior 

Calhaus - Calcério cinza compacto com veios de calcita branca, de granu
lação grosseira 

Areias - 40% de calcário cinza; 40% de calcário branco poroso; 19% de 
filito alterado; 1% de calcita; traços de quartzo, carapaças calcárias, frag 
mantos de raiz e carvão 

Cascalho - Calcério cinza (maior proporção); calcário branco poroso (em 
grande quantidade); filito alterado; agregados de quartzo leitoso; calcita; 
fragmentos de raiz 

Calhaus - Predomfnio de calcário branco poroso; calcário cinza compacto 
e filito alterado (em pequena percentagem) 

IIIC2 Areias - 88% de calcário cinza; 10% de calcário branco poroso; 2% de 
calcita; traços de filito alterado e quartzo; fragmentos de raiz 

Cascalho - Calcário cinza (maior proporção), calcário branco poroso (em 
percentagem bem menor que a do horizonte anterior); filito alterado, frag
mentos de raiz 

Calhaus - Filito alterado de cor amarela (maior percentagem) apresentan
do às vezes intercalações de calcário cinza 

Obs : o calcário branco poroso que se observa ao longo do perfil deve ser originário possi
velmente de reprecipitação qufmica 

3.4.2.27 - Solos Litólicos álicos, distróficos e eutróficos 

Esta classe compreende solos rasos, pouco desenvolvidos, estando 
o horizonte A assente diretamente sobre a rocha-matriz, apresen
tando excepcionalmente o horizonte (B) incipiente de pequena es
pessura 

Apresentam grande variação quanto ao material originário e pro
priedades, encontrando-se solos desde eutróficos a álicos, com tex
tura arenosa e argilosa, sem cascalhos a muito cascalhentos, va
riando o relevo de suave ondulado a escarpado. 

Os solos álicos e distróficos ocupam uma área de 857,8 km2, 
correspondentes a 0,65% do total mapeado, e localizam-se na 
serra de Aquidauana, na face noroeste do Planalto de 
Maracaju-Campo Grande, em litologia das Formações Aquidaua
na, Botucatu e Furnas e do Grupo Cuiabá. 

Os solos com caráter eutrófico, posicionados na serra de Mara
caju (Fig 3 5), são originados do basalto da Formação Serra Geral, 
os localizados na borda ocidental da serra da Bodoquena (Fig. 3.6) 
são resultantes de litologias do Complexo Rio Apa e os dos relevos 
residuais, que também compõem o Planalto da Bodoquena (Fig 
3 7). e da Depressão do Rio Paraguai são provenientes de rochas do 
Complexo Rio Apa, do Grupo Amoguijá, da Sufte Intrusiva Alumia
dor, da Formação Urucum e Alcalinas do Fecho dos Morros. Ocu
pam 5 239,6 km2, correspondentes a 3,97% da área mapeada. 

São desaconselháveis à utilização agrfcola, pois em sua maioria 
são desfavoráveis ao manejo quer pelo relevo onde ocorrem, quer 
pela pouca profundidade e presença excessiva de cascalhos Quan
do em relevo que permite a mecanização, a presença de frações 
grosseiras, a deficiência de minerais e teores elevados do alumfnio 
tornam-se também economicamente inviáveis à exploração A pre
servação -da flora e da fauna existentes constitui a recomenda
ção para estes solos, embora em algumas áreas a pastagem natural 
seja viável. 

Na classificação americana de solos foram enquadrados tentati
va mente nos grandes grupos dos Ustorthents e Udorthents. 

PERFIL N • 1 30 

Descrição geral: 

Origem- (Brasil Ministério da Agricultura DPP, 1971) perfil n o 42 

nata - 16/10/68 

Classificação - Solo Litólico eutrófico A chernozêmicO textura argilosa cascalhenta rele
vo forte ondulado Udorthents 

Unidade de mapeamento - Re1 

236/PEDOLOGIA 

Localização, municfpio, estado e coordenadas - Estrada Bela Vista-Ponta Porã, MS 
384 e 3,5 km de AntOnio João AntOnio João !MS) 22"12'5 e 55"59'WGr Folha 
SF 21-Z-A 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Terço médio de elevação forte on
dulada e sob cobertura de floresta 

Altitude - 620 m 

Utologia - Basalto 

Formação geológica - Grupo São Bento Formação Serra Geral 

Perfodo - Jurássico-Cretáceo Mesozóico 

Material originário - Produto da decomposição do basalto 

Relevo local - Forte ondulado 

Relevo regional - Forte ondulado, com pendentes curtas e vales em "V" fechado 

Erosão - Moderada 

Drenagem - Bem drenado 

Vegetação primária - Floresta 

Uso atual - Pastagem 

Descrição morfológica: 

A1 0-10 em, bruno-avermelhado-escuro t5YR 212, úmido} e bruno
avermelhado-escuro (5YR 2 5/2, seco); argila; moderada pequena a média 
granular; macio, friável, plástico e pegajoso; transição plana e clara 

A3 10-25 em, bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/2, umido) e bruno
avermelhado·escuro (5YR 3/2 5, seco); argila com cascalho; moderada 
pequena a média granular; macio a ligeiramente duro, friável, plástico e pe
gajoso; transição plana e gradual 

(B) 25-45 em, bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/3); argila cascalhenta; 
grãos simples; plástico e pegajoso 

R 45 em+, camada de material basáltico em decomposição, constitufdo de 
rocha fragmentada (calhaus e blocos) tipo "cabeça de negro", apresentan
do capa acre de poucos centfmetros de horizonte C 

Raizes: abundantes no A 1, A3 e (B), com 0,5 mm a 0,5 em de diâmetro, predominando as 
de menor diâmetro 

Obs : perfil descrito e coletado em corte de estrada; 
coletada amostra superficial composta para fertilidade F 499; 
abundância de concreções e cascalho no horizonte (B) dificutando a descrição da es· 
trutura, da consistência e da textura em campo 

Análises ffsicas e qufmicas Lab : SNLCS (4 463-4 465) 

Horizonte 
Fraç!les da Comp granulométrica 

51mb 

A1 
A3 
(8) 
R 

% 
Si !te 

amostra total % 

Pro f 
Calhau Case 

Terra 
fina 

em 

0-10 
-25 
-45 

Densidade 
g/cm3 

>20 
mm 

o 
5 
5 

Poro-
si da-
de% 

20-2 
mm 

3 
9 

41 

c 

<2 
mm 

97 
86 
54 

N 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

MO 

11 
19 
12 

c 

(tfsal % 

Arei e 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

6 
6 
5 

Silte 
0,05-
0,002 

mm 

40 
31 
24 

Argila 
<0,002 

mm 

40 
31 
24 

Argila 
dis-

persa 
em 

égua 
% 

43 
44 
59 

Grau 
de 

floc 
% 

23 
18 
43 

Ataque por H2S04 Id ~ 1,4 71 e 
Na2C03!5%1 % 

Ap•;l Real 
% % % -

Si0 21AI20,Fez0~Ti0 2 1P2051 MnO 
% 

Arg rente 

47 0,93 
59 0,70 
27 0.41 

IVo-
lu mel 

N 

6,06 o 65 10,45 9 
3,67 0,40 6,33 9 
2,01 0,22 3,47 9 

23,5 14,4 22,8 4,77 0,38 
24,6 15,5 25,5 5,23 0,25 
29,8 19,0 23,9 4,51 0,19 

Al2o3 Fe2o3 
Equiv (pH 1 :2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 

de 

Água I KCI1N C a+ +I· Mg + + I K + I Na+ 
Ki Kr 

2,78 1,38 
2,70 1,32 
2,67 1,48 

---
Fe2o3 

0,99 
0,96 
1,25 

livre 
% 

CaC03 
% 

o 
o 
o 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

s 

30,0 
26,9 
25,7 

AI+++ 

o 
o 
o 

H+ 

3.4 
2,5 
o 

v 
T % 

33,4 90 
29,4 92 
25,7 100 

6,9 
6,9 
7,0 

5,9 
6,1 
6,2 

p 
+++ as-100 AI 

AI 
+++ 

o 
o 
o 

+S 

sim i-
lével 
ppm 

32 
<1 

2 

23,0 
20,4 
17.4 

4,6 
4,8 
7,1 

Sat c/ 
sódio 1% 
de Na+ 
trocável 
no valor 

TI 

2,25 0,10 
1,42 0,26 
1,12 0,11 

Pasta 
saturada 

C E do 
extrato 

Água mmhos/ 
em a % 

25"C 



Sais soluveis (extrato 1 :5) Constantes hldricas % 

C a+ +I Mg + + I K + I Na+ Um i-HCo3-
co3- cl- sp4- dada 

mE/100g---+ 1/3 atm 

Análise mineralógica: 

Umi- Água 
da de disp 

15 atm méx 

Equiv 
de 

um i-
da de 

42 
40 
42 

A1 Areias - 95% de magnetita e concreçOes magnetfticas, a última em maior 
percentagem; 5% de quartzo hialino, alguns grãos levemente desaresta
dos, alguns bem desarestados, com aderência ferruginosa; traços de detri
tos 
Cascalho - 100% de concreções ferruginosas e ferromanganosas (a últi
ma em maior percentagem); traços de quartzo hialino, grãos corrofdos 

A3 Areias - 97% de magnetita e concreçOes magneUticas, a última em maior 
percentagem, algumas com aderência manganosa; 3% de quartzo hialino, 
grãos levemente desarestados; traços de detritos 

Cascalho - 1 00% de fragmentos de rocha (provavelmente de caráter bá
sico) muito intemperizados, alguns com aderência manganosa; traços de 
quartzo 

(B) Areias - 99% de magnetita e concreções magnetfticas, a última em maior 
percentagem; 1% de quartzo hialino, alguns grãos levemente desaresta 
dos; traços de detritos 

Cascalho - 1 00% de fragmentos muito intemperizados de rochas de c a 
râter básico, alguns com aderência manganosa; traços de detritos 

PERFIL N o 70 

Descrição geral: 

Origem- (Brasil, Ministério da Agricultura DPP, 1971) perfil no 71 

Data - 12/3/69 
Classificação - Solo Utólico eutrófico A moderado textura média cascalhenta relevo sua
ve ondulado Ustorthents 

Unidade de mapeamento - Re3 

Localização, municrpio, estado e coordenadas - Estrada Porto Murtinho-Jardim, BR-
267, e 32 km de Porto Murtinho Porto Murtinho (MS) 21 "34'S e 57"36'WGr Folha 
SF 21-V-D 
Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Terço médio de encosta com 5% de 
declive e sob cobertura de floresta 

Altitude - 1 80 m 
Litologia - Riolitos, dacitos, riodacitos pórfiros e metavulcanicas ácidas 

Formação geológica - Grupo Amoguijá 

Perrodo - Pré-Cambriano Superior 

Material originário - Produto da decomposição de rochas do Grupo Amoguijá 

Relevo local - Suave ondulado 

Relevo regional - Suave ondulado e ondulado 

Erosão - Ligeira 

Drenagem - Bem drenado 

Vegetação primária - Floresta 

Uso atual - Sem uso 

Descrição morfológica: 

A 0-40 em, bruno-amarelado-escuro ( 1 OYR 3/4); franco cascalhento; mode
rada pequena a média granular; ligeiramente duro, friâvel, ligeiramente 
plástico e ligeiramente pegajoso 

R 40 em+, camada constiturda por quartzo pórfiro pouco alterado 

Rarzes: muitas no A, com diâmetro variando ate 1 em 
Obs : perfil descrito e coletado em corte de estrada; 

coletada amostra superficial composta para fertilidade F 531 

Anãlises ffsicas e qufmicas Lab : SNLCS (4 84 71 

Horizonte 
Frações da Comp granulométrica 

amostra total % (tfsal% Argila 
dis- Grau 

Terra Areia 
Areia Silte persa de 

Prol Calhau Case fina Argila em floc >20 fina grossa 0,05-Slmb ,em 20-2 <2 2-0,20 0,20- 0,002 <0,002 água % mm mm 0,05 mm % mm mm mm mm 

A 040 10 35 55 30 11 47 12 5 58 

% Densidade Poro- Ataque por H2S04Id = 1.471 e 
Silte g/cm3 sida- c N MO c Na2C03(5%) % 

de% % % 
Si021AI20,Fe:z01Ti021P2051 MnO 

% Apa-,1 Real IVo- % N 
Arg rente lume) 

3,92 1,1 4 O, 1 O 1 ,97 11 5,3 3,2 1 ,5 O, 14 0,02 

A1203 Fe203 
E qui v (pH 1:2,51 Complexo sortivo mE/1 OOg 

de 
Água' KC11N ca++l Mg+ +I K+ I Na+ 

Ki Kr --- livre CaC03 Fe203 % % 

2,82 1.76 1.63 6,0 5,2 3,0 1,5 0,29 0,05 

Complexo sortivo mE/1 OOg Pasta 
p Sat c/ saturada 

+++ sódio(% 
v 100AI as- de Na+ C E do 

sim i-
s AI+++ H+ T % +++ lável trocável extrato 

Água AI +S no valor mmhos/ ppm 
Ti em a % 

25'C 

4,8 o 22 7,0 69 o 2 

Sais soluveis {extrato 1: 5) Constantes hldricas % 

Ca + •I Mg + + I K + I Na + HCo 3- Um i- Um i- Água Equiv 

co3- C I- so4 - dado dado disp de 

mE/100g---+ 1/3 atm 15 atm méx um i-
da de 

16 

Análise mineralógica: 

A Areias - 59% de feldspato potássico intemperizado, com aderência ferru· 
ginosa e manganosa; 40% de quartzo hialino, grãos arestados, alguns com 
aderência ferruginosa, alguns com aderência manganosa e alguns com 
aderência de feldspato; 1% de concreções ferromanganosas; traços de 
magnetita, carvão e detritos 

Cascalho e Calhaus - Fragmentos de quartzo pórfiro em vários estágios 
de alteração; quartzos hialino e leitoso, com forte aderência ferruginosa e 
manganosa; feldspato potássico intemperizado, com forte aderência ferro
manganosa em maior percentagem; concreçOes ferromanganosas; detri· 
tos 

3 5 - LEGENDA DE IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES DE MAPEA
MENTO 

Latossolo Vermelho-Escuro álico 

LEa1 

LEa2 

LEa3 

LEa4 

LEa5 

LEa6 

- Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado textura 
muito argilosa e Terra Roxa Estruturada Similar distrófi
ca latossólica A moderado textura muito argilosa e argi
losa relevo plano e suave ondulado. 

- Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado textura 
argilosa relevo plano. 

- Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado textura 
argilosa, Glei Pouco Húmico álico argila de atividade bai
xa A moderado textura argilosa e Laterita Hidromórfica 
álica argila de atividade baixa A moderado textura 
média/argilosa relevo plano. 

Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado textura 
argilosa relevo plano e suave ondulado. 

Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado textura 
argilosa relevo plano e suave ondulado e Podzólico 
Vermelho-Amarelo álico argila de atividade baixa A mo
derado textura média/argilosa relevo suave ondulado 
(Inclusão de Solos Litólicos álicos A moderado textura 
média cascalhenta.) 

- Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado textura 
argilosa, Latossolo Roxo distrófico A moderado textura 
argilosa e Areias Quartzosas álicqs A moderado relevo 
suave ondulado (Inclusão de Latossolo Roxo álico A 
moderado textura argilosa ) 
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LEa7 

LEa8 

LEa9 

- Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado textura 
média relevo plano e suave ondulado 

- Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado textura 
média relevo plano e suave ondulado e Latossolo 
Vermelho-Escuro álico A moderado textura argilosa rele
vo plano 

- Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado textura 
média e Areias Ouartzosas álicas A moderado relevo 
plano e suave ondulado 

LEa1 O - Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado textura 
média relevo plano e suave ondulado, Areias Quartzosas 
álicas A moderado e Podzólico Vermelho-Amarelo álico 
argila de atividade baixa A moderado textura 
arenosa/média relevo suave ondulado 

LEa 11 - Latossolo Vermelho-Escuro á li co A moderado textura 
média e Areias Ouartzosas álicas A moderado relevo 
suave ondulado e plano. 

LEa 1 2 -- Latossolo Vermelho-Escuro á li co A moderado textura 
média relevo suave ondulado e Areias Ouartzosas álicas 
A moderado relevo plano e suave ondulado 

Latossolo Roxo álico 

LRa 1 - Latossolo Roxo á li co A moderado textura muito argilosa 

LRa2 

relevo plano (Inclusão de Latossolo Roxo distrófico A 
moderado textura argilosa ) 

- Latossolo Roxo álico A moderado textura muito argilosa 
relevo plano e suave ondulado 

Latossolo Roxo distrófico 

LRd1 - Latossolo Roxo distrófico e eutrófico A moderado textu-

LRd2 

LRd3 

LRd4 

ra muito argilosa e argilosa e Latossolo Vermelho-Escuro 
distrófico A moderado textura argilosa relevo suave on
dulado 

- Latossolo Roxo distrófico e eutrófico A moderado textu
ra muito argilosa e argilosa relevo suave ondulado, Glei 
Pouco Húmico distrófico argila de atividade alta A mo
derado textura argilosa relevo plano e Latossolo Roxo 
eutrófico pouco profundo 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 
Litólicos eutróficos A moderado textura argilosa ) 

- Latossolo Roxo distrófico A moderado textura argilosa e 
Terra Roxa Estruturada eutrófica A moderado textura 
muito argilosa relevo suave ondulado e plano (Inclusão 
de Brunizém Avermelhado textura argilosa ) 

Latossolo Roxo eutrófico 

LRe1 - Latossolo Roxo eutrófico e distrófico A moderado textu-

LRe2 

LRe3 

ra muito argilosa relevo plano e suave ondulado. 

- Latossolo Roxo eutrófico A moderado textura argilosa 
relevo plano e suave ondulado. (Inclusão de Latossolo 
Vermelho-Escuro álico A moderado textura média e Ter
ra Roxa Estruturada eutrófica A moderado textura argi
losa ) 

- Latossolo Roxo eutrófico A moderado textura argilosa 
relevo suave ondulado, Latossolo Roxo distrófico A mo-
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LRe4 

derado textura argilosa relevo plano e suave ondulado e 
Terra Roxa Estruturada eutrófica latossólica A modera
do textura argilosa relevo suave ondulado. (Inclusão de 
Terra Roxa Estruturada distrófica latossólica A modera
do textura argilosa ) 

- Latossolo Roxo eutrófico pouco profundo A moderado 
textura argilosa e Latossolo Roxo eutrófico A moderado 
textura argilosa e muito argilosa relevo suave ondulado 

Terra Roxa Estruturada eutrófica 

TRe - Terra Roxa Estruturada eutrófica A moderado textura 
argilosa, Terra Roxa Estruturada eutrófica latossólica A 
moderado textura argilosa relevo ondulado e Solos Litó
licos eutróficos A moderado textura argilosa relevo sua
ve ondulado e ondulado. (Inclusão de Latossolo Roxo 
eutrófico A moderado textura argilosa e Latossolo 
Vermelho-Escuro álico A moderado textura média ) 

Terra Roxa Estruturada Similar eutrófica latossólica 

TSLe1 -Terra Roxa Estruturada Similar eutrófica latossólica A 
moderado e chernozêmico textura muito argilosa, Terra 
Roxa Estruturada Similar eutrófica A moderado e cher
nozêmico textura muito argilosa e Latossolo Vermelho
Escuro álico A moderado e proeminente textura muito 
argilosa e relevo plano e suave ondulado (Inclusão de 
Latossolo Vermelho-Escuro eutrófico A moderado tex
tura muito argilosa e Afloramentos Rochosos ) 

TSLe2 - Terra Roxa Estruturada Similar eutrófica latossólica A 
moderado e chernozêmico textura muito argilosa e argi
losa, Terra Roxa Estruturada Similar eutrófica A modera
do e chernozêmico textura muito argilosa e argilosa e 
Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de ativida
de baixa A moderado e chernozêmico textura 
média/argilosa relevo plano e suave ondulado (Inclusão 
de Terra Roxa Estruturada Similar álica latossólica A mo
derado textura muito argilosa e argilosa e Afloramentos 
Rochosos) 

TSLe3 - Terra Roxa Estruturada Similar eutrófica e distrófica la
tossólica A moderado e chernozêmico textura muito ar
gilosa e argilosa, Terra Roxa Estruturada Similar eutrófi
ca A moderado e chernozêmico textura muito argilosa 
relevo plano e suave ondulado e Afloramentos Rocho
sos relevo suave ondulado (Inclusão de Latossolo 
Vermelho-Escuro álico A moderado textura argilosa e 
Rendzina textura argilosa ) 

TSLe4 - Terra Roxa Estruturada Similar eutrófica latossólica A 
moderado textura argilosa relevo plano e suave ondula
do e Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado 
textura argilosa relevo suave ondulado (Inclusão de 
Afloramentos Rochosos ) 

Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico 

PE1 - Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de ativida-

PE2 

de baixa A moderado textura argilosa e Podzólico 
Vermelho-Amarelo distrófico argila de atividade baixa A 
moderado textura argilosa e média relevo su'ave ondula
do e plano 

- Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de ativida
de baixa A moderado textura média/argilosa, Podzólico 
Vermelho-Amarelo distrófico argila de atividade baixa A 
moderado textura média/argilosa relevo plano e suave 
ondulado e Laterita Hidromórfica distrófica argila de ati
vidade baixa A moderado textura argilosa/muito argilosa 
relevo plano. 



PE3 

PE4 

PE5 

PE6 

PE7 

PE8 

PE9 

PE10 

- Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de ativida
de baixa A moderado textura média/argilosa relevo sua
ve ondulado e Planossolo eutrófico solódico argila de ati
vidade baixa A moderado textura média relevo plano 
(Inclusão de Solonetz Solodizado argila de atividade alta 
A moderado textura média ) 

- Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de ativida
de baixa A moderado textura média/argilosa cascalhen
ta relevo suave ondulado e Solos Litólicos distt óficos A 
moderado textura média cascalhenta relevo suave on
dulado e ondulado 

- Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de ativida
de baixa A moderado textura arenosa/média e 
média/argilosa relevo suave ondulado, Planossolo eutró
fico solódico argila de atividade alta A moderado textura 
arenosa/média e Laterita Hidromórfica eutr6fica argila 
de atividade alta A moderado textura média/argilosa re
levo plano (Inclusão de Solonetz Solodizado argila de 
atividade alta 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 Pod
zólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de atividade 
baixa abrúptico A moderado textura média, Podzólico 
Vermelho-Amarelo álico argila de atividade baixa A mo
derado textura média e Vertissolo textura argilosa ) 

- Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de ativida
de baixa abrúptico A moderado textura arenosa/média 
relevo plano e suave ondulado. (Inclusão de Podzólico 
Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de atividade baixa A 
moderado textura arenosa/média e Solos Litólicos dis
tróficos A moderado textura arenosa cascalhenta.) 

- Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de ativida
de baixa abrúptico A moderado textura arenosa/média e 
Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de ativida
de baixa abrúptico A moderado textura média/argilosa 
relevo plano e suave ondulado 

- Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argiia de ativida
de baixa abrúptico A moderado textura arenosa/média, 
Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de ativida
de baixa abrúptico A moderado textura média/argilosa e 
Podzólico Vermelho-Amarelo álico argila de atividade 
baixa A moderado textura arenosa/média relevo plano e 
suave ondulado (Inclusão de Latossolo Vermelho
Amarelo álico A moderado textura média ) 

- Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de ativida
de baixa abrúptico A moderado textura arenosa/média e 
Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de ativida
de baixa abrúptico A moderado textura média/argilosa 
relevo suave ondulado e ondulado (Inclusão de Podzóli
co Vermelho-Amarelo distrófico argila de atividade bai
xa abrúptico A moderado textura arenosa/média ) 

Podzólico Vermelho-Amarelo álico 

PVa1 

PVa2 

- Podzólico Vermelho-Amarelo álico argila de atividade 
baixa A moderado textura arenosa/média, Latossolo 
Vermelho-Amarelo álico A moderado textura média rele
vo plano e suave ondulado e Areias Quartzosas álicas A 
moderado relevo suave ondulado 

- Podzólico Vermelho-Amarelo álico argila de atividade 
baixa A moderado textura arenosa/média, Solos Litóli
cos álicos A moderado textura indiscriminada e Latosso
lo Vermelho-Amarelo álico A moderado textura média 
relevo ondulado e suave ondulado (Inclusão de Areias 
Quartzosas álicas A moderado.) 

PVa3 

PVa4 

PVa5 

- Podzólico Vermelho-Amarelo álico argila de atividade 
baixa abrúptico A moderado textura arenosa/média rele
vo suave ondulado e plano e Laterita Hidromórfica eu
trófica solódica argila de atividade baixa abrúptica A 
moderado textura arenosa/média relevo plano (Inclusão 
de Solonetz Solodizado argila de atividade alta A mode
rado textura arenosa/média ) 

- Podzólico Vermelho-Amarelo álico argila de atividade 
baixa abrúptico A moderado textura arenosa/média e 
Podzólico Vermelho-Amarelo álico argila de atividade 
baixa A moderado textura média relevo suave ondulado 
(Inclusão de Laterita Hidromórfica eutrófica solódica ar
gila de atividade alta abrúptica A moderado textura 
arenosa/média e Latossolo Vermelho-Amarelo álico A 
moderado textura média ) 

- Podzólico Vermelho-Amatelo álico argila de atividade 
baixa abrúptico A moderado textura arenosa/média rele
vo suave ondulado e ondulado e Areias Ouartzosas áli
cas A moderado relevo suave ondulado 

Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico 

PVd1 

PVd2 

- Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativida
de baixa A moderado textura média/argilosa relevo sua
ve ondulado e plano, Podzólico Vermelho-Amarelo dis
trófico argila de atividade baixa abrúptico A moderado 
textura média/argilosa relevo suave ondulado e Latosso
lo Vermelho-Escuro álico A moderado textura média re
levo plano e suave ondulado (Inclusão de Podzólico 
Vermelho-Amarelo Eutrófico argila ·de atividade baixa A 
moderado textura média/argilosa e Areias Ouartzosas 
álicas A moderado.) 

- Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativida
de baixa A moderado textura média/argilosa cascalhen
ta, Solos Litólicos distróficos A moderado textura média 
cascalhenta e Regossolo distrófico argila de atividade 
baixa A moderado textura arenosa cascalhenta relevo 
suave ondulado e ondulado 

PVd3 - Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativida-
de baixa A moderado textura arenosa/média e 
média/argilosa relevo suave ondulado, Laterita Hidro
mórfica distrófica argila de atividade baixa A moderado 
textura arenosa/média relevo plano e Podzólico 
Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de atividade baixa A 
moderado textura média/argilosa relevo suave ondula
do (Inclusão de Cambissolo eutrófico argila de atividade 
alta A moderado textura média ) 

PVd4 - Podzóiico Vermelho-Amarelo distrófico argila de ativida-
de baixa abrúptico A moderado textura arenosa/média e 
Podzólico Vermelho-Amarelo álico argila de atividade 
baixa A moderado textura média relevo plano e suave 
ondulado (Inclusão de Planossolo álico argila de ativida
de baixa A moderado textura arenosa/média ) 

Brunizém Avermelhado 

BV1 

BV2 

- Brunizém Avermelhado textura argilosa e muito argilosa 
relevo plano e suave ondulado 

- Brunizém Avermelhado textura argilosa. relevo plano e 
suave ondulado e Vertissolo textura argilosà relevo pla
no 

Planossolo eutrófico 

Ple1 - 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 
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PLe2 - Planossolo eutrófico argila de atividade baixa A modera-
do textura arenosa/média e média/argilosa, Laterita Hi
dromórfica álica argila de atividade baixa A moderado 
textura arenosa/média relevo plano e Podzólico 
Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de atividade baixa A 
moderado textura média/argilosa relevo plano e suave 
ondulado (Inclusão de Planossolo eutrÓfico solódico ar
gila de atividade alta A moderado textura 
arenosa/média ) 

Planossolo eutrófico solódico 

PLSe1 - Planossolo eutrófico solódico argila de atividade alta A 
moderado textura arenosa/argilosa, Solonetz Solodiza
do argila de atividade alta A moderado textura 
arenosa/argilosa e Vertissolo solódico textura argilosa 
relevo plàno. 

PLSe2 - Planossolo eutrófico solódico argila de atividade alta A 
moderado textura arenosa/média e média/argilosa e So
lonetz Solodizado argila de atividade alta A moderado 
textura arenosa/média relevo plano. 

PLSe3 - Planossolo eutrófico solódico argila de atividade alta A 
moderado textura arenosa/média e média/argilosa e 
Vertissolo solódico textura argilosa relevo plano. 

PLSe4 - Planossolo eutrófico solódico argila de atividade alta A 
moderado textura arenosa/média e média/argilosa, So
lonetz Solodizado argila de atividade alta A moderado 
textura arenosa/média e Laterita Hidromórtica distrótica 
argila de atividade alta abrúptica A moderado textura 
arenosa/média e arenosa/argilosa relevo plano. (Inclu
são de Laterita Hidromórfica eutrófica argila de ativida
de alta abrúptica A moderado textura média/argilosa.) 

PLSe5 - Planossolo eutrófico solódico argila de atividade alta A 
moderado textura arenosa/média e média/argilosa, La
terita Hidromórfica eutrófica argila de atividade alta A 
moderado textura média/argilosa e Vertissolo textura 
argilosa. (Inclusão de Laterita Hidromórfica eutrófica so
lódica argila de atividade alta A moderado textura 
média/argilosa l 

PLSe6 - Planossolo eutrófico solódico argila de atividade alta A 
moderado textura arenosa/média relevo plano, Podzóli
co Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de-atividade baixa 
A moderado textura média/argilosa relevo suave ondula
do e Laterita Hidromórfica eutrófica argila de atividade 
alta A moderado textura arenosa/média relevo plano 

Solonetz Solodizado 

SS1 

SS2 

SS3 

- Solonetz Solodizado argila de atividade alta A moderado 
textura média/argilosa e Laterita Hidromórfica distrófica 
argila de atividade alta A moderado textura 
argilosa/muito argilosa e média/argilosà relevo plano. 
(Inclusão de Planossolo eutrófico solódico argila de ativi
dade alta A moderado textura média/argilosa l 

- Solonetz Solodizado argila de atividade alta A moderado 
textura arenosa/argilosa, Vertissolo salino textura argi
losa e Planossolo eutrófico solódico argila de atividade 
alta A moderado textura arenosa/argilosa relevo plano 
(Inclusão de Solonchak Solonétzico argila de atividade 
alta A moderado textura argilosa e Planossolo eutrófico 
argila de atividade alta A moderado textura 
arenosa/média l 

- Solonetz Solodizado argila de atividade alta com fragi
pan A moderado textura arenosa/média e média, Pla
nossolo eutrófico solódico argila de atividade alta com 
fragipan A moderado textura arenosa/média e 
arenosa/argilosa relevo plano (Inclusão de Solonetz So-
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lodizado argila de atividade alta com fragipan A modera
do textura arenosa/argilosa ) 

SS4 - Solonetz Solodizado argila de atividade alta com frági-
pan A moderado textura arenosa/média e média, Pla
nossolo eutrófico solódico argila de atividade alta com 
fragipan A moderado textura arenosa/média e 
arenosa/argilosa e Planossolo eutrófico argila de ativida
de alta A moderado textura média/argilosa. (Inclusão de 
Solonchak Solonétzico argila de atividade alta com fra
gipan A moderado textura arenosa/média e 
média/argilosa.) 

Laterita Hidromórfica eutrófica 

HLe1 - Laterita Hidromórfica 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 
atividade baixa A moderado textura arenosa/média rele
vo plano 

HLe2 - Laterita Hidromórfica eutrófica argila de atividade alta 
abrúptica A moderado textura média/argilosa relevo pla
no e Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de ati
vidade baixa A moderado textura média/argilosa relevo 
suave ondulado e plano (Inclusão de Planossolo eutrófi
co solódico argila de atividade alta A moderado textura 
média/argilosa ) 

HLe3 - Laterita Hidromórfica eutrófica argila de atividade alta 
abrúptica A moderado textura arenosa/média e 
média/argilosa relevo plano, Podzólico Vermelho
Amarelo-Eutrófico A moderado textura arenosa/média 
relevo suave ondulado e Planossolo eutrófico argila de 
atividade baixa plíntico A moderado textura 
arenosa/média relevo plano 

Laterita Hidromórfica eutrófica solódica 

HLSe1 - Laterita Hidromórfica eutrófica solódica argila de ativi
dade alta abrúptica A moderado textura arenosa/média 
e Solonetz Solodizado argila de atividade alta A modera
do textura arenosa/média relevo plano (Inclusão de 
Areias Quartzosas álicas A moderado e Regossolo álico 
argila de atividade baixa A moderado textura média l 

HLSe2 - Laterita Hidromórfica eutrófica solódica argila de ativi
dade alta abrúptica A moderado textura arenosa/média 
e Solonetz Solodizado argila de atividade alta plíntico A 
moderado textura arenosa/média relevo plano (Inclusão 
de Solonetz Solodizado argila de atividade alta A mode
rado textura arenosa/média ) 

Glei Húmico distrófico 

HGHd - Glei Húmico distrófico argila de atividade baixa A proe
minente textura indiscriminada e Glei Pouco Húmico dis
trófico argila de atividade baixa A moderado textura in
discriminada relevo plano 

Glei Húmico eutrófico vértico 

HGHVe - Glei Húmico eutrófico vértico A chernozêmico textura 
argilosa e Glei Húmico eutrófico argila de atividade alta 
carbonático A chernozêmico textura argilosa relevo pla
no 

Glei Pouco Húmico distrófico 

HGPd1 - Glei Pouco Húmico distrófico argila de atividade baixa A 
moderado textura indiscriminada, Glei Húmico distrófico 



argila de atividade baixa A moderado textura indiscrimi
nada e Areias Quartzosas álicas A moderado relevo pla
no. (Inclusão de Solos Aluviais distróficos argila de ativi
dade baixa A moderado textura indiscriminada.) 

HGPd2 - Glei Pouco Húmico distrófico argila de atividade baixa A 
moderado textura indiscriminada, Areias Quartzosas Hi
dromórficas distróficas A moderado relevo plano e 
Areias Quartzosas álicas A moderado relevo plano e 
suave ondulado 

Glei Pouco Húmico eutrófico 

HGPe1 - Glei Pouco Húmico eutrófico argila de atividade alta A 
moderado textura argilosa e muito argilosa, Planossolo 
eutrófico solódico argila de atividade alta A moderado 
textura arenosa/argilosa e Vertissolo textura argilosa re
levo plano (Inclusão de Laterita Hidromórfica eutrófica 
argila de 11tividade alta A moderado textura 
média/argilosa ) 

HGPe2 - Glei Pouco Húmico eutrófico argila de atividade alta A 
moderado textura argilosa, Planossolo eutrófico solódi
co argila de atividade alta A moderado textura 
arenosa/argilosa e arenosa/média e Laterita Hidromórfi
ca distrófica argila de atividade alta A moderado textura 
média/argilosa relevo plano. (Inclusão de Laterita Hidro
mórfica eutrófica solódica argila de atividade baixa A 
moderado textura média.) 

HGPe3 - Glei Pouco Húmico eutrófico argila de atividade baixa A 
moderado textura argilosa, Laterita Hidromórfica eutró
fica argila de atividade alta A moderado textura 
média/argilosa e Glei Húmico eutrófico argila de ativida
de baixa A moderado textura argilosa relevo plano (In
clusão de Solos Orgânicos distróficos textura indiscrimi
nada e Laterita Hidromórfica eutrófica argila de ativida
de alta A moderado textura média/argilosa ) 

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 indis
criminada relevo plano (Inclusão de Glei Pouco Húmico 
eutrófico vértico A moderado textura argilosa ) 

Areias Quartzosas Hidromórficas distróficas 

HAQd - Areias Quartzosas Hidromórficas distróficas A modera
do e Laterita Hidromórfica eutrófica argila de atividade 
alta A moderado textura arenosa/média e 
média/argilosa relevo plano 

Solos Orgânicos distróficos 

HOd - Solos Orgânicos distróficos textura indiscriminada, Glei 
Húmico distrófico argila de atividade baixa A moderado 
textura indiscriminada e Glei Húmico distrófico argila de 
atividade baixa A moderado textura indiscriminada rele
vo plano (Inclusão de Areias Quartzosas Hidromórficas 
álica A moderado e Areias Quartzosas álicas A modera
do) 

Areias Quartzosas álicas 

AQa1 - Areias Quartzosas álicas A moderado relevo plano e 
suave ondulado. (Inclusão de Latossolo Vermelho
Escuro álico A moderado textura média.) 

AQa2 - Areias Quartzosas álicas A moderado e Latossolo 
Vermelho-Escuro álico A moderado textura média relevo 
plano e suave ondulado (Inclusão de Podzólico 
Vermelho-Amarelo álico argila de atividade baixa A mo
derado textura arenosa/média.) 

AQa3 - Areias Quartzosas álicas A moderado relevo plano e 
suave ondulado e Latossolo Vermelho-Escuro álico A 
moderado textura média relevo suave ondulado 

AQa4 - Areias Quartzosas álicas A moderado, Latossolo 
Vermelho-Amarelo álico A moderado textura média e 
Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado textura 
média relevo plano e suave ondulado. (Inclusão de 
Areias Quartzosas Hidromórficas álicas A moderado.) 

AQa5 - Areias Quartzosas álicas A moderado relevo plano e 
suave ondulado, Podzólico Vermelho-Amarelo álico argi
la de atividade baixa A moderado textura arenosa/média 
relevo suave ondulado e Latossolo Vermelho-Amarelo 
álico A moderado textura média relevo plano e suave 
ondulado. 

AQa6 - Areias Quartzosas álicas A moderado e Latossolo 
Vermelho-Escuro álico A moderado textura arenosa re
levo suave ondulado e plano. 

AQa7 - Areias Quartzosas álicas A moderado e Areias Quartzo-
sas Hidromórficas álicas A moderado relevo suave on
dulado. (Inclusão de Planossolo eutrófico argila de ativi
dade alta plfntico A moderado textura média/muito argi
losa.) 

AQa8 - Areias Quartzosas álicas A moderado relevo suave on-
dulado e Solos Litólicos álicos A moderado textura are
nosa relevo ondulado. 

Regossolo álico 

REa 1 - Regossolo álico argila de atividade baixa A moderado 
textura média muito cascalhenta relevo suave ondulado 
e ondulado, Solos Litólicos álicos A moderado textura 
média muito cascalhenta relevo ondulado e Podzólico 
Vermelho-Amarelo álico argila de atividade baixa A mo
derado textura arenosa/média muito cascalhenta relevo 
suave ondulado e ondulado. 

REa2 - Regossolo álico argila de atividade baixa A moderado 
textura média muito cascalhenta relevo ondulado e sua
ve ondulado e Solos Litólicos distróficos A moderado 
textura média muito cascalhenta relevo ondulado e forte 
ondulado (Inclusão de Podzólico Vermelho-Amarelo áli
co argila de atividade baixa A moderado textura 
arenosa/média muito cascalhenta, Solos Litólicos eutró
ficos A moderado textura argilosa cascalhenta e Regos
solo eutrófico argila de atividade alta A moderado textu
ra média muito cascalhenta.) 

REa3 - Regossolo álico argila de atividade baixa A moderado 
textura média muito cascalhenta e arenosa muito cas
calhenta relevo suave ondulado e ondulado, Podzólico 
Vermelho-Amarelo álico argila de atividade baixa A mo
derado textura média/argilosa cascalhenta relevo suave 
ondulado e Solos Litólicos álicos A moderado textura 
média muito cascalhenta relevo ondulado (Inclusão de 
Cambissolo álico argila de atividade baixa A moderado 
textura média muito cascalhenta e Terra Roxa Estrutu
rada Similar eutrófica latossólica A moderado textura 
muito argilosa ) 

REa4 - Regossolo álico e distrófico argila de atividade baixa A 
moderado textura arenosa cascalhenta relevo plano e 
suave ondulado e Podzólico Vermelho-Amarelo distrófi
co argila de atividade baixa' abrúptico A moderado textu
ra arenosa/média cascalhenta relevo suave ondulado 

Regossolo eutrófico 

REe1 - Regossolo eutrófico argila de atividade alta A moderado 
textura arenosa cascalhenta relevo plano e suave ondu-
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lado. (inclusão de Regossolo distrófico argila de ativida
de alta A moderado textura arenosa cascalhenta, Pod
zólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de atividade· 
baixa A moderado textura arenosa/média cascalhenta e 
Areias Quartzosas álicas A moderado.) 

REe2 - Regossolo eutrófico argila de atividade alta A moderado 
textura arenosa'cascalhenta relevo ondulado e ondulado 
e Solos Litólicos eutróficos A moderado textura arenosa 
cascalhenta relevo suave ondulado (Inclusão de Aflora
mentos Rochosos.) 

Solos Aluviais eutróficos 

Ae - Solos Aluviais eutróficos argila de atividade baixa A mo-
derado textura argilosa e Glei Pouco Húmico distrófico 
argila de atividade baixa A moderado textura indiscrimi
nada relevo plano. 

Vertissolo 

V1 - Vertissolo textura argilosa e muito argilosa relevo plano 
(Inclusão de Brunizém Avermelhado textura argilosa.) 

V2 - Vertissolo textura argilosa e Planossolo eutrófico solódi-
co argila de atividade alta A moderado textura 
média/argilosa relevo plano. 

V3 - Vertissolo carbonático textura argilosa relevo plano. (In-
clusão de Vertissolo carbonático textura muito 
argilosa.) 

V4 - Vertissolo cálcico textura argilosa relevo plano 

Vertissolo solódico 

VS - Vertissolo solódico textura argilosa relevo plano (Inclu-
são de Vertissolo solódico salino textura argilosa e Pla
nossolo eutrófico solódico argila de atividade alta A mo
derado textura média/argilosa e arenosa/média.) 

Rendzina 

RZ1 

RZ2 

RZ3 

- Rendzina t~xtura argilosa e média, Afloramentos Rocho
sos relevo ondulado e Brunizém Avermelhado textura 
média e argilosa relevo plano e suave ondulado. (Inclu
são de Terra Roxa Estruturada Similar eutrófica A mode
rado textura muito argilosa e Vertissolo textura 
argilosa.) 

- Rendzina textura argilosa cascalhenta e média casca
lhenta relevo forte ondulado e montanhoso e Afloramen
tos Rochosos relevo forte ondulado (Inclusão de Vertis
solo textura argilosa e Brunizém Avermelhado textura 
média e argilosa.) 

- Rendzina textura média e Afloramentos Rochosos rele
vo suave ondulado e ondulado. (Inclusão de Brunizém 
Avermelhado textura argilosa.) 

Solos Litólicos álicos 

Ra - Solos Litólicos álicos A moderado textura indiscriminada 
relevo forte ondulado, Podzólico Vermelho-Amarelo áli
co argila de atividade baixa A moderado textura 
arenosa/média relevo suave ondulado e ondulado e 
Areias Ouartzosas álicas A moderado relevo s~ave on-
dulado. · 

Solos Litólicos distróficos 

Rd - Solos Litólicos distróficos A moderado textura indiscri-
minada relevo escarpado e forte ondulado, Afloramen-
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tos Rochosos relevo escarpado e Podzólico Vermelho
Amarelo distrófico argila de atividade baixa A moderado 
textura indiscriminada relevo ondulado e suave ondula
do. (Inclusão de Solos Litólicos eutróficos A chernozê
mico e moderado textura média cascalhenta.) 

Solos Litólicos eutróficos 

Re1 -Solos Litólicos eutróficos A moderado e chernozêmico 

Re2 

Re3 

Re4 

Re5 

Re6 

Re7 

textura argilosa cascalhenta e média cascalhenta rele
vo ondulado e forte ondulado Podzólico Vermelho
Amarelo Eutrófico argila de atividade baixa A moderado 
textura média/argilosa relevo ondulado e Afloramentos 
Rochosos relevo forte ondulado (Inclusão de Terra Ro
xa Estruturada eutrófica A moderado textura argilosa e 
Latossolo Roxo eutrófico pouco profundo A moderado 
textura argilosa ) 

- Solos Litólicos eutróficos A moderado e chernozêmico 
textura argilosa cascalhenta e média cascalhenta relevo 
forte ondulado e ondulado e Latossolo Roxo eutrófico 
pouco profundo A moderado textura argilosa relevo on
dulado. 

- Solos Litólicos eutróficos A moderado textura argilosa e 
média cascalhenta relevo forte ondulado, Podzólico 
Vermelho-Amarelo Eutrófico argila de atividade baixa A 
moderado textura média/argilosa e média e Afloramen
tos Rochosos relevo ondulado. 

- Solos Litólicos eutróficos A moderado textura arenosa 
cascalhenta e média cascalhenta relevo forte ondulado 
e Afloramentos Rochosos relevo forte ondulado e ondu
lado. (Inclusão de Solos Litólicos eutróficos A moderado 
textura argilosa cascalhenta e Regossolo eutrófico argi
la de atividade alta A moderado textura arenosa casca 
lhenta.) 

- Solos Litólicos eutróficos e distróficos A moderado tex
tura arenosa cascalhenta e Afloramentos Rochosos re
levo forte ondulado. 

- Solos Litólicos eutróficos A moderado textura arenosa 
cascalhenta relevo forte ondulado, Regossolo eutrófico 
argila de atividade alta A moderado textura arenosa cas
calhenta relevo forte ondulado e ondulado e Afloramen
tos Rochosos relevo ondulado e forte ondulado. (Inclu
são de Solos Litólicos eutróficos A chernozêmico textu
ra argilosa com cascalho e Regossolo distrófico argila de 
atividade baixa A moderado textura arenosa cascalhen
ta.) 

- Solos Litólicos eutróficos A moderado textura indiscri
minada, Solos Litólicos distróficos A moderado textura 
indiscriminada relevo ondulado e forte ondulado e Aflo
ramentos Rochosos relevo escarpado (Inclusão de La
tossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado textura 
argilosa e Latossolo Roxo eutrófico A moderado textura 
argilosa.) 

3 6 - USO ATUAL 

O panorama atual da agropecuária nesta área é reflexo da coloniza
cão iniciada com o extrativismo da erva-mate Após a extinção des
ta atividade vieram as explorações nos campos de Vacaria pelos 
gaúchos através da criação de bovinos e posteriormente as coloni
zações visando à implantação da cultura de café, como resultado da 
expansão das fronteiras agrícolas paulista e paranaense, nos muni
cípios de Ponta Porã, Dourados e Naviraí Implantados os sistemas 
de transportes terrestre e ferroviário nesta frente agrícola, novas 
colonizações aí se processaram, dentre elas a de Mundo Novo, El
dorado e Sete Quedas 



Em termos de utilização têm-sb, para melhor visualização, con
forme demonstra a Figura 3 14, quatro regiões distintas de intera
ção solo-exploração 

A região A apresenta-se como a de maior utilizacão e está subdi
vidida em quatro áreas homogêneas e compreende o Planalto de 
Marpcaju-Campo Grande e parte da Depressão do Rio Paraguai. 
Na área A 1, com domínio do Latossolo Roxo, Terra Roxa Estrutura
da eutrófica e Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico, as culturas 
identificadas foram trigo, soja, arroz, algodão, café, mamona, milho 
e amendoim, entre outras, sendo também a pecuária uma atividade 
muito difundida A área A2, que compreende a do Latossolo 
Vermelho-Escuro álico, apresenta a pecuária como economia princi
pal, destacando-se ainda café, arroz e extrativismo madeireiro co
mo outras fontes de divisas Areias Quartzosas álicas e Podzólico 
Vermelho-Amarelo álico e distrófico, que compõem a área A3, têm 
como atividade mais expressiva a utilização com pastagem. Finali
zando, nesta região tem-se a área A4, localizada nas escarpas das 
serras de Maracaju e Aquidauana, com ocorrência dos Solos Litóli
cos e dedicada à preservação da flora e da fauna e ocasionalmente 
com pastagem, em áreas menos declivosas. 
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A reg1ao B ocupa parte da Depressão do Rio' Paraguai e está 
representada pela área B 1, onde dominam Latossolo Vermelho
Escuro álico, Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico e Podz61ico 
Vermelho-Amarelo álico é distrófico, onde a pecuária, quer em pas
tagem implantada ou no aproveitamento do estrato graminoso da 
vegetação de Savana, corresponde à principal atividade. Entretan
to, em pequenas áreas, a cultura de arroz também está presente 
Na área 82 a atividade dominante é a pecuária, sendo os solos re
presentados pelos Podzólico Vermelho-Amarelo-Eutrófico, Podzóli
co Vermelho-Amarelo distrófico e Regossolo álico e eutrófico 

A região C é composta pelo Planalto da Bodoquena e pelas suas 
cootinuacões sul e noroeste, inseridas na Depressão do Rio Para
guai A p.rincipal atividade econômica verificada na área C 1 é a pe
cuária de corte sobre Terra Roxa Estruturada Similar eutrófica latos
sólica, Brunizém Avermelhado e raramente em Rendzina; em menor 
escala pratica-se a cafeicultura As Rendzinas e os Solos Litólicos, 
tanto da borda oeste do corpo principal desta unidade como dos re
levos residuais, que representam a área C2, dominantemente 
apresentam-se sem utilização. 

Como última consideração observa-se o pastoreio extensivo na 
região D, principalmente através do aproveitamento das espécies 

SI-
Policulturo e Pecuária Pecuário (Terras altos) Preservação e Pecuário Pecuário e Oriziculturo 

11> 

Pecuário Pecuária e Cafeicultura Preservação .Pecuário (Pantanal) 

Fig 3 1 4 - Uso atual 
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graminóides da vegetação de Savana, que ocupam as áreas de me
nores cotas e encontram-se dispersas em toda a superfície traba
lhada, desde a Planície do Rio Paraná, a sudeste, até as Planícies e 
Pantanais Mato-Grossenses, no extremo oeste Os solos são repre
sentados pela Laterita Hidromórfica, Planossolo e Vertissolo solódi
cos ou não, Glei Húmico, Glei Húmico vértice, Glei Pouco Húmico, 
Solonetz Solodizado, Areias Ouartzosas Hidromórficas, Solos Orgâ
nicos e Solos Aluviais 

3, 7 - CONSIDERAÇÕES SOBRE A POTENCIALIDADE AGRÍCOLA 

Neste capítulo são consideradas as propriedades favoráveis e des
favoráveis à utilização racional dos solos mapeados, bem como as 
práticas necessárias para viabilizar a exploração com agricultura, 
pastagem ou mesmo silvicultura. 

Embora o fator climático seja importante na agricultura, pois 
suas características influenciam tanto na cultura a ser explorada co
mo durante todo o processo evolutivo dos vegetais, este fator não 
foi levado em consideração nas discussões das limitacões ou poten
cialidades da área, mesmo variando de O a 5 meses o 'período de se
ca (vide 4 - Vegetação). 

58 °00 1 

Conforme demonstra a Figura 3 1 5, a área foi dividida em qua
tro regiões homogêneas em função das similaridades apresentadas, 
tanto favoráveis como desfavoráveis à ocupação racional. 

A área A, representada pelos solos Latossolo Roxo eutrófico, 
Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico e Terra Roxa Estruturada eu
trófica, apresenta-se com boa potencialidade, pois é amplamente 
favorável à mecanização, sem impedimento físico a esta prática e 
ao desenvolvimento radicular, situa-se em relevo dominantemente 
plano e suave ondulado, e mesmo em relevo ondulado ainda é possí
vel uma mecanização satisfatória Requer, entretanto, adubações 
periódicas em função das culturas exploradas, para manutenção da 
disponibilidade de nutrientes minerais e controle de preservação dos 
solos para evitar perdas de suas propriedades pelo processo erosi
vo, principalmente em terrenos mais declivosos. Como na unidade 
LRe4 os solos apresentam-se pouco profundos, a cultura a ser im
plantada nesta área requer seleção especial, pois esta não poderá 
possuir o sistema radicular muito profundo. 

O Latdssolo Roxo álico e distrófico, o Latossolo Vermelho
Escuro álico e o Podzólico Vermelho-Amarelo álico e distrófico, que 
compõem a área B, necessit(lm apenas de correções de suas pro-

22°00' 

o 
57 °00

1 

55 110 km 
'------'------' -A 
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priedades químicas Adubação para os distróficos e calagem e adu
bação para os álicos, para melhor aproveitamento das propriedades 
físicas e condições topográficas visando à obtenção de resultados 
compensadores, quando explorados racionalmente O relevo, rara
mente ondulado, com declives pouco acentuados e dominantemen
te plano e suave ondulado, apresenta-se sem restrições à mecaniza
ção, requerendo, como na área anterior, apenas controle à erosão. 
Esta área, a maior de todas, apresenta-se como a de melhor poten
cialidade, pois cerca de 4 7% desta são representados pelo Latosso
lo Roxo que, anulada sua deficiência química, possui excelente po
tencial para produção 

Apresentando-se como amplamente favorável sob o ponto de 
vista químico, no entanto, com restrições à mecanização, a área C 
possui fertilidade natural elevada e relevo plano e suave ondulado. 
Os afloramentos de calcários em forma de microrrelevo em quanti
dades significativas exigem cuidados especiais durante a mecaniza
ção da lavoura, tornando-a mesmo desaconselhável, quando a pre
sença é intensa Nesta região dominam a Terra Roxa Estruturada Si
milar eutrófica latossólica e o Brunizém Avermelhado 

A região D, onde predominam Planossolo, Laterita Hidromórfica 
e Vertissolo solódicos ou não, Solonetz Solodizado, Glei Pouco Hú
mico, Glei Húmico, Glei Húmico vértico, Areias Quartzosas Hidro
mórficas, Solos Orgânicos e Solos Aluviais, possui um período de 
inundação prolongado Quimicamente apenas o Glei Pouco Húmico 
e o Glei Húmico distróficos, ao longo dos rios Amambaí, lguatemi, 
Maracaí, Dois Irmãos e Cachoeirão e nas ilhas do rio Paraná, reque
rem adubação para maior disponibilidade de nutrientes Os solos 
sem problema de toxidez pelo sódio poderão ser utilizados com es
pécies de ciclo curto aqaptáveis ao excesso de umidade 

Por fim, a região E, em virtude das propriedades negativas apre
sentadas pelos solos que a compõem: impedimento à mecanizacão 
pela presença excessiva de cascalhos e calhaus, relevo muito ~ci
dentado e pouca profundidade efetiva, deve restringir-se à preser
vação da flora e da fauna ou exploração do estrato graminoso da ve
getação de Savana como pastagem natural. Os solos identificados 
com uma ou mais destas limitações são os Regossolos, Rendzinas, 
Solos Litólicos e os Podzólicos das unidades PE4 e PVd2 As Areias 
Quartzosas, embora não apresentem estas características desfavo
ráveis, possuem saturação com alumínio elevada, intensa lixivia
ção, baixa retenção de umidade e considerável suscetibilidade à 
erosão, tornando-as aconselhadas também para as utilizacões aci-
ma mencionadas. · 

Entretanto, é bom frisar que embora não sejam comentadas as 
técnicas inerentes à condução de uma exploração agrícola ou silví
cola, estas deverão ser levadas em consideração para a obtenção 
de melhores resultados. Entre estas convém destacar que cuidados 
especiais deverão ser dedicados, principalmente, aos solos com 
textura argilosa ou muito argilosa, pois o uso contínuo de máquinas 
agrícolas pesadas conduzem a uma compactação do solo abaixo da 
camada arável, acarretando impedimento do desenvolvimento radi
cular, menor aeração e infiltração de água e conferindo-lhes uma 
certa suscetibilidade à erosão. 

3 8 - CONCLUSÕES 

Fazendo-se uma avaliação dos solos dominantes das unidades de 
mapeamento, em função de suas propriedades morfológicas, físi
cas e químicas, bem como da posição do relevo em que se situam, a 
área estudada é composta de associação de solos de característi
cas peculiares a determinadas paisagens fisiográficas, com distin
tos graus de limitação à utilização agrícola, as quais podem ser 
agrupadas em: 

A) Áreas sujejt_as a inundação ou excesso de água e constituídas 
de solos com teores elevados de sódio, atingindo níveis prejudiciais 
ao desenvolvimento normal dos vegetais. Ocupam 19.348 km2, 
equivalentes a 14,66% da área total, com Solonetz Solodizado, Pla
nossolo solódico, Vertissolo solódico e Laterita Hidromórfica solódi
ca 

B) Áreas sujeitas a inundacão ou excesso de água e constituídas 
de solos. com baixos teores de sódio Ocupam 6 730,7 km2, equi-

valente a 5,1% da área total. São representadas pelo Glei Pouco 
Húmico, Glei Húmico, Vertissolo, Planossolo, Laterita Hidromórfica, 
Solos Orgânicos e Areias Quartzosas Hidromórficas Embora não 
apresentem tais limitações, os Solos Aluviais foram aqui computa
dos por estarem intimamente associados aos solos destas paisa
gens. 

C) Áreas impróprias à mecanização por serem constituídas de 
solos com presença excessiva de fração grosseira do tamanho de 
cascalho e calhaus ao longo do perfil, aliada à pouca profundidade 
efetiva, freqúência de afloramentos rochosos e/ou relevo muito aci
dentado Ocupam 19.793,3 km2, equivalente a 15% da área total 
Compreendem os Solos Litólicos, Rendzinas, Regossolos e os Pod
zólicos das unidades de mapeamento PE4 e PVd2 

D) Áreas constituídas de solos cuja maior limitacão ao uso é a 
composição granulométrica dominantemente arenosa, com mais de 
90% de areia, proporcionando ba'ixa retencão de umidade e nutrien
tes Ocupam 1 O 822,3 km2, equivalente~ a 8,20% da área total e 
são representadas pelas Areias Ouartzosas 

E) Áreas de condições favoráveis à mecanização e sem impedi
mentos quanto ao excesso de água Ocupam 75 284,3 km2, equi
valentes a 57,04% Correspondem às regiões que no geral 
apresentam-se com maiores densidades de uso, podendo ser subdi
vididas em: 

- áreas de domínio da Terra Roxa Estruturada Similar eutrófica la
tossólica e do Brunizém Avermelhado, com 3.866,9 km2, equiva
lentes a 2.93%. Apresentam grande potencial agrícola uma vez que 
têm média e alta fertilidade natural, porém, por ocorrer nestas 
áreas presença de afloramentos de calcário, necessitam de cuida
dos especiais quanto à mecanização e em determinados locais esta 
prática torna-se muito dificultada devido ao adensamento destes 
afloramentos; 

- áreas constituídas de solos com média e alta fertilidade natural e 
sem impedimentos à mecanização, possuindo grande potencial 
agrícola. Ocupam 8 546,9 km2, equivalentes a 6,47%, sendo re
presentadas por Latossolo Roxo eutrófico, Terra Roxa Estruturada 
eutrófica e Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico; e 

- áreas constituídas de solos com baixa fertilidade natural e sem li
mitação à mecanização, exigindo apenas adubação (distróficos) e 
calagem e adubação (álicos) para ser obtida boa produção Ocupam 
62.870,5 km2, equivalentes a 47,64%, onde são encontrados La
tossolo Roxo álico e distrófico, Latossolo Vermelho-Escuro álico e 
Podzólico Vermelho-Amarelo álico e distrófico Fazendo parte deste 
total, o Latossolo Roxo contribui com 22,40% e constitui excelente 
suporte à atividade agrícola quando corrigidas suas deficiências e li
mitações químicas. 

F) Considerando somente a propriedade química verifica-se que 
em 49.597,5 km2 ou 37,58% da área mapeada ocorrem solos eu
tróficos; 17 183,6 km2, correspondentes a 13,02%, são represen
tados por solos distróficos, enquanto os 65.197,4 km2 restantes, 
equivalentes a 49,40%, são compostos de solos com saturação de 
alumínio elevada (solos álicos). 

3.9 - DADOS ANAlÍTICOS COMPLEMENTARES 

Apresenta os resultados físicos e químicos de 416 amostras refe
rentes a 111 perfis utilizados na classificação dos solos (Tab. 3 I), 
resultados analíticos de 71 amostras de solos para avaliacão da fer
tilidade de 66 pontos coletados (Tab. 3.11) e a classificaçã.o atualiza
da dos perfis utilizados do Levantamento de Reconhecimento dos 
Solos do Sul do Estado de Mato Grosso (Brasil Ministério da Agri
cultura DPP, 1971) (Tab. 3 111), em decorrência dos novos critérios 
empregados na classificação. 

Na Tabela 3.1 consta, na coluna Fonte Perfil n. o, o númiHo cor
respondente no trabalho acima citado e quando em branco significa 
que o perfil foi coletado pela equipe deste Projeto Enquanto na Ta
bela 3 11 são apresentadas as fontes de origem das amostras coleta
das, que, quando em branco, significa que as amostras são prove
nientes do referido trabalho. 
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TABELA 3 I 
Resultados analfticos das amostras de perfis de solos para classificação 

Horizonte Granulometria o/o 

Solo Areia grossa Areia fina Areia 
Perfil Prot 

Prol 
Areia Areia rriuito Localização 

n ' Lab Sfmbolo Calhau Cascalho muito média em 20-2cm 2-0,2cm 0,25-0,1 0,2-0,02 0,2-0,05 fina 
grossa 1-0,5mm 2-0,2mm 0,5-0,25 0,1-0,05 
2-1mm mm mm mm mm 

mm 

PV d Tb 08744 A1 0-30 0,0 0,0 0,3 2,5 29,3 16,0 49,2 58,3 48,9 10,2 
ab 08745 A2 -50 0,0 0,0 0,2 2,8 29,9 16,7 43,3 58,6 48,5 15,4 
aren /méd 41 08746 81 -70 0,0 0,0 0,1 3,2 26,5 17,9 33,5 55,1 45,6 17,4 
20'38'S 08747 821 -100 0,0 0,0 0,2 1,9 22,2 12,1 37,6 54,3 40,7 11,1 
55"33'WGr 08748 822 -140 0,0 0,0 0,3 2,3 24,4 13,9 33,4 49,7 38,1 12,6 

08749 823 -160+ 0,0 0,0 0,3 2,0 23,1 12,3 38,6 54,6 41,5 11,4 

PL e Ta 08682 A 0-30 0,0 0,0 0,3 1,9 19,6 12,2 35,.7 59,1 50,4 19,9 
méd 47 08683 81 -80 0,0 0,0 0,4 1,3 17,3 7,7 36,7 51,0 40,0 11,2 
20'20'S 08684 82 -120 0,0 0,0 0,2 1,6 16,5 10,1 30,8 47,6 39,2 13,0 
55' 50' 
WGr 

RE d 09072 A1 0-20 0,0 0,0 3,2 14,4 50,7 27,7 28,8 39,4 32,9 9,5 
Tb aren 09073 A/C -35 0,0 0,0 3,6 11,4 53,4 26,6 35,8 37,0 29,9 5,9 
e/case 76 09074 C1 -70 0,0 3,0 3,7 15,3 47,6 24,2 25,7 42,1 32,8 11,5 
21'10'S 09075 C2 -120 0,0 6,7 5,6 12,5 47,8 21,1 31,5 40,7 30,5 7,6 
57'02'WGr 09076 C3 -160 0,0 8,3 3,7 9,9 38,2 19,9 28,3 49,9 37,8 14,2 

R e méd 
case 77 09071 A 0-20 0,0 32,1 2,9 3,9 27,8 12,4 40,1 54,1 42,2 10,7 
21'32'S 
57'03'WGr 

R e méd 08559 A 0-20 0,0 0,0 0,5 1,2 6,0 3,2 10,0 25,1 13,6 4,7 
21 '55'S 99 08560 AC -35 0,0 4,2 6,8 6,5 25,3 8,3 17,0 27,7 20,2 6,9 
56'02'WGr 08561 c -50 0,0 2,8 5,5 12,4 32,8 12,1 16,7 36,2 26,3 12,4 

LA a 08581 A1 0-18 0,0 0,0 0,7 0,2 9,1 2,4 22,2 25,1 19,5 3,1 
marg 08582 A3 -33 0,0 0,0 0,2 0,3 7,4 3,3 18,6 22,5 18,7 3,7 
21'35'S 108 08583 81 -50 0,0 0,0 0,5 0,4 7,4 2,0 17,5 19,0 15,5 2,5 
54'26WGr 08584 821 -90 0,0 0,0 0,6 0,5 6,3 2,6 13,6 19,2 14,5 3,5 

08585 822 -140 0,0 0,0 0,9 0,6 7,4 2,0 16,1 21.1 14,9 2,7 

Complexo 
Solo Perfil Prot Carbo- c N MO 

C/N ca+ 2 Mg+2 Localização n ' Lab natos% % % % K+ Na+ 

NH40Ac KCI NH40Ac KCI NH40Ac HCI NH40Ac 

PV d Tb 08744 0,0 0,8 0,08 1,38 10 1,32 0,90 0,58 0,50 0,11 0,11 0,01 
ab 08745 0,0 0,4 0,05 0,69 8 0,55 0,36 0,40 0,30 0,04 0,04 0,01 
aren /méd 41 08746 0,0 0,3 0,04 0,52 8 0,60 0,40 0,53 0,41 0,04 0,04 0,01 
20'38'S 08747 0,0 0,3 0,04 0,52 8 0,55 0,40 0,65 0,46 0,05 0,04 0,01 
55'53'WGr 08748 0,0 0,2 0,04 0,34 5 0,42 0,30 0,88 0,48 0,04 0,04 0,01 

08749 0,0 0,1 0,03 0,17 3 0,32 0,28 0,83 0,60 0,04 0,04 0,01 

PL e Ta 08682 0,0 0,5 0,06 0,86 8 3,25 2,72 1,33 1,03 0,21 0,18 0,03 
méd 47 08683 0,0 0,3 0,05 0,52 6 5,14 2,90 1,75 1,00 0,21 O, 17 0,05 
20'20'S 08684 0,0 0,1 0,04 O, 17 3 4,85 4,40 4,29 3,20 0,14 0,12 O, 13 
55'50'WGr 

Re d Tb 09072 0,0 1,1 0,09 1,89 12 0,78 0,60 0,22 0,12 0,14 0,12 0,02 
aren. c/ 09073 0,0 0,5 0,05 0,86 10 0,34 0,18 0,20 0,10 0,07 0,06 0,01 
case 76 09074 0,0 0,3 0,04 0,52 8 0,32 0,18 0,20 0,10 0,08 0,06 0,01 
21 '10'S 09075 0,0 0,2 0,04 0,34 5 0,24 o, 12 0,30 0,11 0,08 0,06 0,01 
57'02'WGr 09076 0,0 0,1 0,03 0,17 3 0,26 0,11 0,28 0,11 0,06 0,05 0,01 

R e méd 
case 77 09071 0,0 1,0 0,10 1,72 10 3,60 2,84 1,06 1,02 0,60 0,45 0,14 
21 '32'S 
57'03'WGr 

R e méd 08559 0,0 3,0 0,26 5,17 12 26,21 21,80 11,71 8,33 1,50 1,20 0,17 
21 '55'S 99 08560 0,0 1,1 0,10 1,90 11 31,36 26,93 13,16 8,30 1,95 1,30 O, 18 
56'02'WGr 08561 0,0 0,7 0,08 1,21 9 31,29 27,10 14,56 9,20 0,50 0,30 0,20 

LA a 08581 0,0 1,4 0,11 2.41 13 1,95 1,70 0,38 0,31 0,09 0,05 0,04 
marg 08582 0,0 1,2 0,09 2,07 13 p,8o 0,60 0,20 0,13 0,09 0,03 0,04 
21 '35'S 108 08583 0,0 1,0 0,08 1,72 13 0,44 0,28 0,21 0,18 0,08 0,03 0,04 
54'26'WGr 08584 0,0 0,7 0,07 1.21 10 0,43 0,22 0,23 o, 15 0,08 0,02 0,04 

08585 0,0 0,4 0,04 0,69 1 o 0,40 0,23 0,25 0,10 0,08 0,01 0,04 
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Lab : SUDESUL 

Ataque por H2S04% pH11:1l 

Grau de Silte 
Silte Argila flocu- 10,05-0,002) AI203 

---Argila natural fação Si02 AI203 Fe2o3 Ki Kr 
Fe2o3 

H20 KCI 

0,05-0,00 0,02-0,002 <0,002 % % Argila 

mm mm mm 

14,5 5,1 7,3 0,3 96 1,98 5,91 2,49 1,14 4,03 3,12 2,18 5,7 4,9 
13,8 3,7 7,8 3,1 60 1,06 6,49 3,16 1,09 3,49 2,86 2,90 5,5 4,5 
14,6 5,1 13,3 4,8 64 1,09 8,62 4,59 2,03 3,19 2,49 2,26 5,6 4,5 
18,6 5,0 18,5 6.4 65 1,00 14,64 6,68 2,34 3,73 3,05 2,85 5,3 4,2 
15.4 3,8 22,1 5,8 74 0,69 14,41 7,49 2,49 3,27 2,70 3,00 5,3 4,3 
17,8 4,7 17,6 4,2 76 1,01 13,27 5,91 2,18 3,82 3,09 2,71 5,6 4,4 

16,1 7,4 13,9 5,5 60 1,16 5,60 3,49 2,70 2,73 1,83 2,03 5,7 4,4 
17,5 6,5 25,2 8,9 65 0,69 10,29 7,14 3,70 2,45 1,84 3,03 5,8 4,3 
15,0 6,6 29,3 10,1 66 0,51 11,99 7,54 4,40 2,70 1,97 2,69 6,1 4,4 

11,6 5,1 4,8 1,4 71 2,41 7,05 1,78 1,10 6,73 4,83 1,62 4,7 4,6 
11,6 4,5 5,1 1,8 65 2,27 12,09 1,88 1,20 10,93 7,77 1,56 4,6 4,5 
13,7 4,4 5,9 2,1 64 2,32 7,05 2,39 0,98 5,01 3,98 2,43 4,6 4,5 
15,2 5,0 6,5 3,3 49 2,34 6,04 2,39 0,80 4,30 3,54 2,98 4,7 4,4 
16,8 4,7 7,2 3,6 50 2,33 6,00 2,65 0,78 3,85 3,24 3,39 5,2 4,3 

22,6 10,7 7,4 3,6 51 3,05 10,08 3,62 12,85 4,73 1,45 0,28 6,7 6,0 

31,7 20,2 48,7 30,7 37 0,65 6,5 5,3 
26,0 18,5 28,3 20,8 27 0,92 6,8 5,3 
24,0 14,1 16,9 12,6 25 1,42 6,3 4,4 

18,7 13,1 52,7 17,7 66 0,35 19,54 18,55 18,13 1,79 1,10 1,61 5,1 4,3 
16,8 13,0 57,1 24,8 57 0,29 20,27 19,78 18,68 1,74 1,09 1,66 5,1 4,2 
16,0 12,5 61,1 21,7 64 0,26 21,25 20,56 17,30 1,76 1,14 1,87 5,2 4,3 
14,9 10,2 64,3 6,5 90 0,23 21,25 22,02 21,98 1,64 1,00 1,57 5,4 4,4 
14,8 8,6 62,9 0,1 100 0,24 21,49 20,90 22,52 1,75 1,04 1,46 5,6 4,5 

sortivo mE/1 OOg v 
Al+3 T % 

100AI+3 100AI+3 
S1 S2 Acfdez trocâvel T Mat. coloidal --- ---

Ai+3+S1 AI+3+S2 
HCI NH 40Ac KCI e HCI KCI pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 

0,01 2,02 1,52 0,1 3,18 1,68 5,20 3,70 71 51 39 55 4 6 
0,01 1,00 0,71 0,1 2,51 1,31 3,51 2,31 45 30 28 43 9 12 
0,01 1,18 0,86 0,1 2,48 1,82 3,66 3,00 27 23 32 39 7 10 
0,01 1,26 0,91 0,7 3,52 2,65 4,78 3,91 26 21 26 32 35 43 
0,01 1,35 0,83 1,0 3,55 2,27 4,90 3,62 22 16 28 37 42 55 
0,01 1,20 0,93 0,7 2,58 1,63 3,78 2,83 21 16 32 42 36 43 

0,02 4,48 3,95 0,1 4,62 1,78 9,44 6,60 68 47 51 73 2 2 
0,04 7,15 4,11 0,1 5,63 0,95 12,78 8,10 51 32 56 88 1 2 
0,10 9,41 7,82 0,0 5,68 0,04 15,09 9,45 52 32 62 100 o o 

0,01 1,16 0,85 0,3 5,13 1,45 6,29 2,61 131 54 18 44 20 26 
0,01 0,62 0,35 0,5 3,52 1,31 4,14 1,93 230 38 15 32 44 59 
0,01 0,61 0,35 0,5 2,53 1,30 3,14 1,91 149 32 19 32. 45 59 
0,01 0,63 0,30 0,5 2,06 0,80 2,69 1,43 41 22 23 44 44 62 
0,01 o 61 0,58 0,4 1,52 1,31 2,13 1,92 29 27 29 32 39 41 

o 12 5,40 5,01 0,0 2,51 1,40 7,91 6,80 107 92 68 79 o o 

0,10 39,59 31,43 0,0 16,60 4,91 56,19 44,50 115 91 70 89 o o 
0,10 46,65 36,63 0,0 14,62 3,85 61,27 50,50 217 178 76 92 o o 
0,10 47,18 36,70 0,0 16,10 4,02 63.28 51,20 374 303 75 92 o o 

0,02 2,46 2,08 0,9 14,20 10,74 16,66 13,20 32 25 15 19 26 30 
0,02 1,13 0,?8 1.4 12,74 9,87 13,87 11,00 24 19 8 10 55 64 
0,02 0,78 0,51 1,3 11,78 9,22 12,56 10,00 21 16 6 8 62 72 
0,01 0,78 0,40 1,0 10,71 7,22 11,49 8,00 18 12 7 10 56 71 
0,01 0,77 0,35 0,8 9,25 5,23 10,02 6,00 16 10 8 13 50 70 
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TABELA 3 I - Continuação 

Horizonte Granulometria % 

Solo Perfil Prot Areia Ar!3ia grossa Areia fina Areia 

localização n • Lab Prof Calhau Cascalho muito Areia muito 
Sim bolo média 

em 20-2cm 2-0,2cm grossa 0,25-0,1 0,2-0,02 0,2-0,05 
fina 

2-1mm 1-0,5mm 2-0,2mm 0,5-0,25" 0,1-0,05 
mm mm mm mm 

mm 

LR e 08571 A1 0-18 0,0 0,0 0,3 1,2 7,1 2,8 10,9 20,0 11,4 3,3 

marg 08572 A3 -32 0,0 0,0 0,3 1.4 6,5 3,2 9,4 19,7 12,0 4,2 

21 °29'S 109 08573 81 -56 0,0 0,0 0,9 0,9 6,2 2.4 8,4 18,0 8,9 2,5 

54°21'WGr 08574 821 -98 0,0 0,0 0,1 0,8 4,9 2.4 7,8 16,8 9,6 3.4 

08575 822 -150 0,0 0,0 0.4 0,8 5,0 1.9 7,7 24,7 8,1 2,3 

LR a 08576 A1 0-20 0,0 0,0 0,3 1.7 12,3 7,5 16,6 28,6 19,9 6,1 

marg 08577 A3 -35 0,0 0,0 0,1 0,7 9.4 4,5 16,5 21,9 16.4 4,0 

21 •5e·s 111 08578 81 -60 0,0 0,0 0,7 1,0 9,1 5,2 13,1 21.8 16,3 5,4 

54°1 5'WGr 08579 821 -100 0,0 0,0 0.4 1,1 8,9 4,3 13,7 19,3 14,3 3,7 

08580 822 -160 0,0 0,0 0,5 1,3 8,3 4,9 11.4 22,1 14,9 5,1 

LE a 08596 A1 0-15 0,0 0,0 0,1 0,3 34,3 20,8 44,1 52,5 46,0 15,0 

méd 08597 A3 -28 0,0 0,0 0,0 0,2 34,7 20,8 45,6 52.4 47,3 15.4 

22 °32'S 133 08598 81 -45 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3 14,0 54,0 53,7 46,5 11,8 

55°28'WGr 08599 821 -92 0,0 0,0 0,0 0,3 30.4 17,7 42,2 53,8 47,1 17,3 

08600 822 -150 0,0 0,0 0,0 0,·1 32,2 13,9 50,1 51,3 43.4 11,5 

LR d 08591 A1 0-16 0,0 0,0 0,5 1,1 6,3 3,3 5,3 17,5 6,9 3,0 

marg 08592 A3 -28 0,0 0,0 0,3 1.1 4,9 2,8 3,6 14,3 6,2 3,3 

22°09'S 139 08593 81 -50 0,0 0,0 0,6 0,7 4,2 2,0 3,2 12,5 4,2 1,9 

54°37'WGr 08594 821 -98 0,0 0,0 0,2 0,9 3,5 1,9 2,0 10,9 3,7 2,2 

08595 822 -150 0,0 0,0 0,1 0,7 3,7 2,0 3,3 12.4 4,3 1,9 

LE d méd. 08646 A 0-30 0,0 0,0 0,1 0,1 26,2 12,3 48,5 51,6 45,0 10,2 

22°18'S 142 08647 82 80-120 0,0 0,0 0,1 0,0 21.4 14,7 39,3 55.4 47,7 15,0 

54°01'WGr 

Complexo 

Solo Perfil Prot Carbo c N MO 
C/N 

Localização n • Lab natos% o/o o/o o/o ca+2 Mg+2 K+ Na+ 

NH40Ac KCI NH40Ac KCI NH40Ac HCI NH 40Ac 

LR e 08571 0,0 2,0 0,17 3.45 12 6.74 6,53 2,80 1,68 0,09 0,07 0,10 

marg 08572 0,0 1.6 0,14 2,76 11 4,99 3,52 1.48 1,18 0,06 0,05 0,10 

21 °29'S 109 08573 0,0 1.2 0,11 2,07 11 4.45 3,94 1,72 1,52 0,04 0,03 0,09 

54•21 'WGr 08574 0,0 0,5 0,06 0,86 8 3,52 2,99 1,83 1.42 0,03 0,02 0,08 

08575 0,0 0,3 0,02 0,52 15 2,80 2.48 2,00 1,82 0,03 0,02 0,08 

LR a 08576 0,0 2,1 0,18 3,62 12 2,28 1,99 1,30 1,00 0,74 0,65 0,08 

marg 08577 0,0 1.1 0,10 1.90 11 0.70 0,68 0,30 0,20 0,29 0,23 0,08 

21 •56'S 111 08578 0,0 0,9 0,08 1,55 11 0,54 0,39 0,32 0,20 0,24 0,20 0,08 

54°15'WGr 08579 0,0 0,5 0,05 0,86 10 0.44 0,32 0,30 O, 18 0,03 0,03 0,07 

08580 0,0 0.4 0,04 0,69 10 0,28 0,22 o, 15 0,12 0,02 0,02 0,07 

LE a 08596 0,0 0,8 0,09 1,38 9 0,30 0,25 0,15 0,12 0,10 0,09 0,06 

méd 08597 0,0 0.4 0,05 0,69 8 0.40 0,32 0,10 0,07 0,09 0,03 0,05 

22°32'S 133 08598 0,0 0.4 0,05 0,34 8 0,28 0,25 0,08 0,08 0,09 0,02 0,06 

55°28'WG 08599 0,0 0,2 0,03 0,34 7 0,32 0,24 0,08 0,05 0,09 0,01 0,08 

08600 0,0 0,2 0,03 0,34 7 0,30 0,25 0,05 0,05 0,02 0,01 0,08 

LR d 08591 0,0 1,8 O, 18 3;10 10 8,10 7,80 2,30 2,48 6,63 0.48 0,08 

marg 08592 0,0 0,9 0,09 1,55 10 7,20 6,33 3,20 3.45 0,10 0,05 0,07 

22°09'S 139 08593 0,0 0.7 0,08 1,21 9 4,23 3,88 2,93 2,73 O, 13 0,02 0,08 

54°37'WGr 08594 0,0 0.4 0,03 0,69 13 3,10 2,73 2,68 2.40 0,10 0,03 0,05 

08595 0,0 0,3 0,02 0,52 15 2,98 2,62 1,98 1,68 0,07 0,02 0,03 

LE d méd 08646 0,0 1,2 0,10 2,07 12 1.07 0,94 0,36 0,30 0,07 0,07 0,01 

22°18'S 142 08647 0,0 0,4 0,04 0,69 10 0.44 0.40 0,18 O, 13 0,01 0,01 0,02 

54°01'WGr. 
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Lab : 5UDE5UL 

Ataque por Hz5D4 % pH(1 :1) 

Grau de 
5ilte AI2 D3 5ilte Argila (0,05-0,002) ---

Argila natural 
flocu-

Fe2o3 5i0z Al2o3 Fe2o3 Ki Kr HzO KCI 
0,05-0,002 0,02-0,002 

<0.002 % 
I ação Argila 

mm % 
mm mm 

27,0 18.4 54,5 25,0 54 0,50 22,59 18,70 28,22 2,05 1,05 1,04 6,0 4,9 
26,0 18,3 55,5 25.4 54 0.47 22,12 19,07 28,60 1,97 1,01 1,05 6,0 4,9 
21,5 12.4 63.4 23.4 63 0,34 23,35 20,20 29,17 1,97 1.02 1,09 6,1 5,0 
15,9 8,7 69,6 2,0 97 0,23 24,00 18,56 29.45 2,20 1,09 0,99 6,2 5,0 
23,8 7,2 63,1 1,5 98 0,38 21.49 18,34 26,85 1,99 1,03 1,07 6,3 5,3 

24,7 16,0 43,1 16,7 61 0,57 19,79 16,81 23,62 2,00 1,06 1,12 5,7 4,8 
17.7 12,2 56,5 20,9 63 0,31 19,62 18,15 23,62 1,84 1,00 1,21 5,1 4.4 
16,9 11.4 57,7 21,2 63 0,29 19,98 18,77 24,72 1,81 0,98 1,19 5,2 4.4 
14,3 9,3 62,5 0.7 99 0,23 20,76 19,27 24,17 1,83 1,02 1,25 5.4 4.4 
16,7 9,5 60,1 0.7 99 0,28 21,99 20,56 25,82 1,82 1,01 1,25 5,3 4,5 

10,6 4,1 9,1 2,5 73 1,16 4,01 3,32 3,80 2,05 1,19 1,37 4,7 4,2 
8,1 3,0 9,9 1,6 84 0,81 3,26 3,04 3,00 1,82 1,12 1,59 4,7 4,2 

10,1 2,9 10,1 2,0 80 1,00 4,95 3,04 3,85 2.77 1,53 1,24 5,1 4,3 
9.4 2,7 13,1 2,8 79 0,72 4,03 3,67 3,83 1,87 1,12 1,50 5,1 4,3 

10.4 2,5 14,0 1,9 86 0,74 4,11 4,13 4,75 1,69 0,98 1,36 5,5 4,5 

33,0 22.4 53,8 32,7 39 0,61 21,99 18,69 40,57 2,00 0,84 0,72 6,2 5,1 
22,7 14,6 66,2 35,5 46 0,34 25,65 20,80 38,36 2,10 0,96 0,85 6,5 5,3 
18,8 10,5 72,8 5,5 92 0,26 27,36 23,29 37,05 2,00 0,99 0,99 6,0 4.7 
16,0 8,8 76,8 0,3 100 0,21 26,38 24,74 34,02 1,81 0,97 1,14 5.4 4,2 
18,1 10,0 73,9 0,6 99 0,25 26,14 22.25 36.46 2,00 0,98 0,96 5,7 4,3 

11,7 5,1 17,1 7,2 58 0,68 12,51 6,55 9,23 3,25 1,71 1,11 5,1 4,6 
9,6 1,9 21,3 9,0 58 0.45 13,35 9,13 9,12 2.47 1,51 1,58 4,9 4,3 

sortivo mE/1 OOg 
v 

100AI+3 100AI+ 3 
51 52 Al+3 Acidez trocâvel T 

T o/o 
Mat. coloidal ----

Al+3+51 Al+3+52 
HCI NH40Ac KCI e HCI KCI pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 

0,06 9,73 8,34 0,0 13,98 5,27 23,71 15,00 44 28 41 65 o o 
0,06 6,63 4,81 0,0 12,63 6.47 19,26 13,10 .35 24 34 51 o o 
0,06 6,30 5,55 0,0 12,80 2,10 19,10 8.40 30 13 33 75 o o 
0,05 5.46 4.48 0,0 10,80 2,70 16,26 8,20 23 12 34 67 o o 
0,05 4,91 4,37 0,0 9,50 4,19 14.41 9,10 23 14 34 54 o o 

0,03 4.40 3,67 0,5 10,99 2.42 15,39 6,82 36 16 29 65 10 12 
0,03 1,37 1,14 0,9 10.43 7,06 11,80 8.43 21 15 12 16 39 44 
0,03 1,18 0,82 0,9 10,35 5,92 11,53 7,10 20 12 10 17 43 52 
0,03 0,84 0,56 1,0 8,80 5.76 9,64 6,60 15 11 9 13 54 64 
0,03 0,52 0,39 0,8 7,92 5,31 8.44 5,83 14 10 6 9 60 67 

0,03 0,61 0.49 0,5 5,02 3,89 5,63 4,50 62 49 11 14 45 51 
0,02 0,64 0.44 0,5 4,10 2,36 4,74 3,00 48 30 14 21 43 53 
0,02 0,51 0,37 0.4 3,52 5,69 4,03 6,20 40 61 13 8 43 52 
0,02 0,57 0,32 0.4 3,50 1,83 4,07 2.40 31 18 14 24 41 56 
0,02 0.45 0,33 0,2 3,08 1,55 3,53 2,00 25 14 13 23 30 38 

0,04 11,11 10,80 0,0 10.71 5,09 21,82 16,20 41 30 51 69 o o 
0,03 10,57 9,86 0,0 10.48 3,63 21,05 14,20 32 21 50 74 o o 
0,02 7,37 6,65 0,1 11.23 6,86 18,60 14,23 26 20 40 52 1 1 
0,02 5,93 5,18 1,1 12,38 8,07 18,31 14,00 24 18 32 42 15 18 
0,02 5,06 4,34 0,8 11,58 7,04 16,64 12,10 23 16 30 42 13 16 

0,01 1,51 1,32 0,1 6,16 0,65 7,67 2,16 45 13 20 70 6 7 
0,01 0,65 0,55 0,5 5,07 0,69 5,72 1,34 27 6 11 49 43 48 
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TABELA 3 I - ContmuaçAo 

Amostra Composição granulométrica 
Horizontes seca ao ar (terra fina seca ao ar) AtaqueparH2S04% d = 1.47 

% % 
Solo Per- Fonte Prot Areia Argila G de 

Silte Eq AI203 Areia Silte nat floc Localização fi I Per! Lab Cal h Case fina Argila Argila umid --
no no Prol grossa 0,05- % % Fe203 

Slmb >20 20-2 0,2- 0,002 5i02 AI203 Fe203 Ti02 P205 em mm mm 
2-0,2 0,05 0,002 mm mm mm mm 

55 sal 790214 A1 0-14 o o 1 44 43 12 10 17 3,58 12 7,2 2.4 1,3 0.45 2,90 
Ta 790215 A2 -20 o o 1 37 50 12 8 33 4,17 14 5,5 2,1 1.4 0.47 2,34 
méd /arg 790216 B1 -30 o o 1 29 43 27 24 11 1,59 21 10,9 6,3 2.4 0,52 4,12 
20°26'5 1 790217 B21 -55 o o 1 24 40 35 34 3 1,14 29 15,2 8,6 4,0 0,56 3,37 
57°45'WGr. 790218 822 -90 o o 1 13 41 45 43 4 0,91 36 18,9 10,9 5,7 0,65 3,00 

790219 B3ca -135 o o 1 15 46 38 37 3 1,21 32 16,5 9,8 4,4 0,61 3.49 
790220 c -160 o o 1 36 35 28 28 o 1,25 25 12,7 6,5 3,7 0.49 2,76 

PLeTa 790117 A1 0-10 o o 5 29 47 19 17 11 2.47 18 10,7 4.4 2,3 0.47 2,99 
méd/arg 790118 A2 -25 o o 6 26 48 20 19 5 2.40 19 19,3 10,3 4.4 0,57 3,67 
20°05'5 2 790119 B21g -80 o o 2 13 39 46 46 o 0,85 31 10.4 4.7 2,7 0,53 2,73 
57°38'WGr, 790120 IIB22g -140 o o 2 49 35 14 13 7 2,50 14 7,2 3,1 2,8 0.46 1,74 

PL5eTa 790121 A 0-15 o o 2 11 41 46 46 o 0,89 34 22,5 12.4 4,9 0,62 3,97 
c/frag 3 790122 B21g -60 o o 1 23 30 46 46 o 0,65 31 20,2 12,5 5,2 0,68 3,77 
arg 790123 822g -100 o o 1 35 29 35 35 o 0,83 28 15,3 8,1 4,2 0,62 3,02 
20°05'5 
57'38'WGr. 

55 Ta 5422 A 0-20 o o 35 25 26 14 13 7 1,86 14 7,3 2,9 1,0 0,21 0,03 4,51 
méd 4 95 5423 Bt 50-60 o 1 35 25 20 20 20 o 1,00 9,8 4,5 1,9 0,26 0,02 4,71 
20°43'5 
57°39'WGr 

AQd 5425 A 0-20 o 2 44 37 16 3 2 33 5,33 6 1,9 0,9 0,3 0,08 4,63 
20'42'5 5 97 5426 c 80-100 o 2 43 34 19 4 3 25 4,75 6 1,8 0,7 0.4 0,09 2,76 
57°28'WGr 

55Tac/ 5429 A 0-20 o 1 55 27 5 5 3 40 2,60 6 3,0 1,3 0,7 0,08 0,01 2,88 
frag 5430 B21t 30-50 o 1 39 28 11 11 10 9 2,00 25 4,6 2,8 1,1 0,16 0,01 3,99 
aren /méd 6 99 5431 B22t 60·80 o 2 29 29 16 16 16 o 1,63 27 7,1 3,7 1,6 0,19 0,01 3,63 
20'43'5 
57'26'WGr 

55 Ta C/ 7 100 5432 A 0-20 o o 35 15 27 23 12 48 1,17 20 10.4 6,3 2,3 0,27 0,07 2,81 
frag méd 5433 Btx 60-80 o 2 27 15 25 33 32 3 0,76 26 14,3 8,1 3.4 0,30 0,02 3,00 
20°43'5 
57°23'WGr 

V5sal 790124 A1 0-20 o o 1 31 27 41 39 5 0,66 34 18,3 8,5 4,5 0,83 2,96 
marg 8 790125 A3 -60 o o 1 25 25 49 49 o 0,51 39 21,7 0,6 5,2 0,86 3,20 
20'12'5 790126 C1 -100 o o 3 22 14 61 46 25 0,23 38 22,8 1,2 5,6 0,88 3,14 
57'25'WGr 790127 C2 -140 o 2 3 22 25 50 49 2 0,50 35 20,8 10,9 5,5 0,93 3,11 

REeTa 10 45 4410 c 80-100 o 3 39 33 22 6 6 o 3,67 10 3,3 1,6 0,7 0,19 0,01 4,00 
aren 
20°55'5 
57°11 'WGr 

PL5e Tac/ 5452 A 0-20 o 1 53 24 16 7 4 43 2,29 9 3,8 1,5 0.7 0,16 0,01 3,34 
~rag. aren 1 11 110 5453 IIBt 60-80 o o 23 23 18 36 34 6 0,50 53 15,7 8,5 3,0 0.46 0,01 4-.43 
arg 
20°56'5 
57°08'WGr 
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Lab: SNLCS 

pH11:2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 

CE Eq de 
c N MO C/N v 100.Af+3 p Na+ mmhosi aco3 Ki Kr % % % % Al+3+s ppm % em % 

H20 KCIN ca+2 Mg+2 K+ Na+ s H+ Al+3 T 25'C 

5,11 3,80 5,0 4,0 0,97 0,11 1,67 9 3,3 0,8 0,17 0,24 4,5 3,5 0,2 8,2 55 4 2 3 
4.45 3,12 5,8 4.4 0,63 0,09 1,09 7 3,2 0,7 0,05 0,71 4,7 2,1 o 6,8 69 o 1 10 
2,94 2,37 6.4 5,1 0,62 0,09 1,07 7 6,2 3,3 0,07 1.47 11,0 1,3 o 12,3 89 o <1 12 2,13 
3,00 2,32 7,3 6,1 0,38 0,07 0,65 5 8,2 4,3 0,09 4,68 17,3 o o 17,3 100 o <1 27 2,55 
2,95 2,21 7,6 6.4 0,22 0,06 0,38 4 8,9 4,1 0,09 6,54 19,6 o o 19,6 100 o <1 33 4,60 
2,86 2,22 8,2 7,1 0,13 0,05 0,22 3 9,9 3,3 0,05 6,06 19,3 o o 19,3 100 o 1 31 5,92 
3,32 2,44 8,3 7,3 0,07 0,04 0,12 2 7,7 2,5 0,05 7,04 17,3 o o 17 3 100 o 1 41 7,37 

4,14 3,10 5,2 4,0 1,00 0,09 1,72 11 4,6 0,7 0,16 0,11 5,6 4,1 0.4 10,1 55 7 2 1 
3,19 2,50 5,5 3,8 0,66 0,09 1,14 7 4.3 0,3 0,05 0,13 4,8 3.4 1,0 9.2 52 17 1 1 
3,76 2,75 6,7 4,7 0,32 0,07 0,57 5 14.4 5.4 0,10 0,55 20,5 1,6 o 22,1 93 o 1 2 
3,95 2,51 5,5 4,6 0,15 0,06 0,28 3 4,6 1,0 0,17 0,10 5,9 2.8 o 8,7 68 o 7 1 

3,08 2.46 7,5 5,3 0,89 0,11 1,53 8 16,6 6,0 0,08 1,61 23,3 0.9 o 24,2 96 o <1 3 
2.75 2,17 7,8 6,0 0.47 0,09 0,81 5 16,1 4,3 0,08 1,01 21,5 0.9 o 22.4 96 o 1 5 0.44 
3,21 2.41 8.7 6,7 0,15 0,06 0,26 3 11,5 3,8 0,06 0,90 16,3 o o 16.3 100 o 2 6 0,55 

4,28 3,61 7,1 5.4 0,86 0,09 1.48 10 2,0 0,5 0,07 1,94 4,5 o o 4,5 100 o 7 32 1,2 
3,70 2,92 9,3 7,3 0,29 0,04 0.49 7 2,9 0,8 0,06 5,21 9,0 o o 9,0 100 o 19 58 1,5 

3,59 2,96 5,5 4,3 0,34 0,04 0,58 9 0,8 0.4 0,07 0,06 1,3 1.4 0,2 2,9 45 13 1 2 
4,37 3,19 5,6 3,9 0,13 0,02 0,22 7 0.6 0,06 0,17 0,8 2,0 0,5 0,7 40 38 1 X 

3,92 2,92 4,9 3,8 0.40 0,05 0,68 8 0,7 0.4 0,10 0,07 1,3 1,7 0,7 3,7 35 35 2 35 
2,79 2,22 6,3 3,9 0,24 0,04 0.41 6 0,3 0,04 1,13 1,5 1.5 0,6 3,6 42 29 <1 31 0.4 
3,26 2,56 6,2 4,0 0,17 0,04 0,29 4 0,6 0,05 9,22 10,0 1.4 0,3 11,7 85 3 1 80 0,5 

2,27 4,29 4,9 3.7 1,83 0,17 3,15 11 2,9 3,6 0,19 0,15 6,8 6,7 1,9 15.4 44 22 1 X 
2,37 3,73 5,6 4,2 0,66 0,08 1,13 8 4,5 6.4 0,05 3,34 14,3 3.4 0,1 17.8 ao 1 <1 19 2,9 

3,66 2.74 7,7 6.4 0,91 0,12 1,56 8 13,8 13,6 0,16 2,39 30,0 o o 30.0 100 o 2 8 3.48 
3.48 2,65 8,2 7.4 0,39 0,07 0,67 6 14.4 18.4 0,08 3,40 36,3 o o 36,3 100 o 4 9 9,99 
3.46 2,62 8,3 7,6 0,21 0,07 0,36 3 13,7 16,2 0,06 1,91 31,9 o o 31,9 100 o 4 6 10.46 
3,24 2.45 8.4 7,7 0,14 0,06 0,24 2 12,5 14,2 0,03 2,17 28.9 o o 28,9 100 o 3 8 10,02 

3,51 2,75 6,9 0,08 0,01 0,13 8 2,3 0.4 0,10 0,08 2,9 0.1 o 3,0 97 o <1 3 

4,31 3,31 5,3 4,0 0.44 0,05 0,75 9 1,0 0,3 0,08 0,08 1,5 1,9 0,5 3,9 38 25 1 2 
3,14 2,56 5,7 3,5 0.44 0,06 0,75 7 3,9 0,7 0,05 1,83 6,5 3,2 3,0 12.7 51 44 <1 14 0.4 
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TABELA 3 I - ContinuaçAo 

Amostra Composição granulométrica 
Horizontes seca ao ar (terra fina seca ao ar) AtaqueporH2S04% d = 1.47 

% % 
Solo Per- Fonte Prot Areia Argila G de 5ilte Eq AI203 

LocaizaçAo til Per! Lab Calh Case 
Areia fina Silte Argila 

na I lloc 
Argila .umid --

n • n • Prol grossa 0,05 % % Fe203 
Slmb >20 20-2 0,2- <0,00 5i02 AI203 Fe203 Ti02 P205 em mm mm 

2-0,2 0,05 0,002 mm mm mm mm 

REaTa 5192 A 0-30 o 5 69 11 12 8 1,50 4,2 2,8 0,6 0,11 0,15 7,24 
aren 12 80 5193 c 80-100 o 4 62 18 16 4 4,00 1,4 1,1 1,0 0,10 0,07 1,71 
20°59'5 
57"06'WGr 

S5Tac/ 5450 A 0-20 o 1 54 27 14 5 3 40 2,80 8 2,4 1,4 0,6 0,24 0,01 3,61 
frag. aren. 13 109 5450 Btx 60-80 o 2 30 25 20 25 25 o 0,80 11,1 6,1 2,3 0,47 0,01 4,15 
méd 
20°30'5 
57°01'WGr. 

BVarg. 5438 A 0-20 o X 11 15 42 32 26 19 1,31 33 16,3 8,4 3,3 0,21 0,14 4,00 
20•05'5 14 103 5439 Bt 40-60 o 4 14 12 36 38 36 5 0,95 31 18,8 8,9 4,2 0,21 0,05 3,32 
56°47'WGr 

RZ arg 6050 A1 0-20 7 19 4 3 54 39 26 33 1,38 38 21,7 13,4 5,0 0,28 0,34 4,20 
20°34'5 16 116 6051 iiC1 -55 15 13 4 5 64 27 18 33 2,37 30 13,3 8,1 3,2 0,18 0,16 3,97 
56°47'WGr. 6052 IIIC2 -140 23 14 6 6 68 20 14 30 3,40 28 15,0 8.4 3,5 0,28 0,15 3,76 

RZarg 6040 A1 0-15 o 3 9 9 32 50 40 20 0,64 22 17,8 11,5 4,1 0,19 0,18 4,40 
20°35'5 6041 A3 -40 o 2 9 8 32 51 42 18 0,63 30 17;2 11,3 4,3 0,18 0,14 4,12 
66°41'WGr 19 114 6042 11(6) -75 o 2 11 9 31 49 34 31 0,63 29 11,0 7,3 2,6 0,11 0,10 4,39 

6043 IIIC11ca?) -115 o 5 11 11 49 29 17 41 1,69 29 3,0 2,1 1,2 0,02 0,04 2,74 
6044 IVC2 -145 o 4 11 10 38 41 35 15 0,93 27 12,0 8,3 2,7 0,13 0,05 4,82 

T5La 6091 A 0-30 o 1 9 7 15 69 43 38 0,22 28 27,3 22,8 8,9 0,60 0,04 4,02 
rnarg 23 123 6092 Bt 70-90 o 1 7 5 10 78 o 100 0,13 29 29,9 23,8 9,6 0,69 0,05 3,89 
20°52'5 
56°37'WGr 

LEe 5250 A1 0-15 o o 10 9 25 56 25 55 0,45 28 22,6 22,8 8,4 0,07 0,08 4,26 
rnarg 5251 A3 -30 o o 11 9 16 64 39 39 0,25 26 22,9 23,9 9,0 0,66 0,06 4,16 
20°53'5 24 88 5252 61 -50 o o 9 6 16 67 52 22 0,24 28 24,6 24,8 9,3 0,66 0,06 4,18 
56°35'WGr 5253 621 -80 o 1 9 8 14 69 3 96 0,20 28 25,5 25,9 10,0 0,69 0,05 4,06 

5254 622 -170 o 1 9 8 15 68 2 97 0,22 27 24,1 25,5 10,2 0,69 0,05 3,92 

CaTb 4766 A1 0-6 5 33 20 35 29 16 12 26 1,81 13 6,9 4,9 2,8 0,20 0,04 2,67 
méd 4767 A3 -18 5 60 16 30 29 25 21 16 1,16 16 10,6 7,2 2,9 0,27 0,04 3,94 
mcasc 25 55 4768 (8)1 -35 6 59 14 27 32 27 23 15 1,19 18 12,1 8,1 3,7 0,28 0,04 2,19 
20°29'5 4769 (6)2 -48 11 62 12 27 31 30 20 33 1,03 19 14,1 9,6 4,1 0,31 0,04 3,62 
56°35'WGr 4770 (6)3 -55 8 37 11 23 33 33 23 30 1,00 21 17,0 11,1 5,2 0,33 0,04 3,30 

4771 c -8o+ 1 24 10 21 35 34 17 50 1,03 19 20,0 13,0 8,3 0,34 0,03 2,44 

T5e 4772 A1 0-8 o 1 16 10 35 39 26 33 0,90 24 15,9 11,4 5,4 0,45 0,07 3,2lJ 
rnarg 4773 A3 -20 o 3 17 9 32 42 33 21 0,76 24 17,0 12,6 6,0 0,47 0,06 3,26 
20°27'5 26 56 4774 61t -40 o 2 16 7 28 49 35 29 0,57 26 20,7 15,6 7,1 0,49 0,10 3,48 
56°34'WGr 4775 B21t -80 o 5 10 4 21 65 1 98 0,32 29 27,4 20,7 7,6 0,52 0,04 4,23 

4776 622t -150 o 6 8 3 19 70 1 99 0,27 31 30.4 22,8 8,1 0,51 0,03 4,39 
4777 63t -200 o 7 8 3 20 69 1 99 0,29 30 31,2 23,4 8,6 0,55 0,03 4,24 
4778 c -230 1 12 9 4 20 67 1 99 0,30 29 31,2 22,9 9,6 0,55 0,05 3,75 

R e Achem. 27 43 44il6 A 0-15 16 31 4 13 29 54 26 52 0,54 35 16,3 9.4 6,0 0,69 0,09 2,42 
arg case 
2o•s6'S 
56°27'WGr 

REeTa 6075 A1 0-12 3 39 10 16 50 24 12 50 2,08 27 16,7 9,9 4,9 0,67 0,14 3,17 
méd 6076 A3 -27 18 33 8 14 51 27 14 48 1,89 24 18,7 11,8 5,6 0,77 0,09 3,31 
mcasc 28 122 6077 11(6)1 -50 4 36 6 18 56 20 13 35 2,80 21 21.8 13,9 7,1 0,80 0,05 3,07 
20°59'5 6078 1111612 -105 7 41 12 20 54 14 9 36 3,86 19 21.7 13,6 6,8 0,77 0,04 3,14 
56°26'WGr 6079 IVC -130 31 18 6 20 65 9 7 22 7,22 17 19,1 11,3 6,2 0,77 0,04 2,86 
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Lab · SNLCS 

pH\1:2,51 Complexa sartiva mE/1 OOg 

CE Eq de 
c N MO CIN v 100 At+3 p Na+ mmhost Caco3 I( i Kr % % % em % At+3+s ppm % % 

H20 KCIN ca+2 Mg+2 K+ Na+ s H+ At+3 T 25'C 

2,55 2,24 5,2 4,2 0,51 0,05 0,88 10 0,8 0,3 0,44 0,25 1,8 2.4 0,5 4,7 38 22 3 5 

2,16 1,36 5,8 4,5 0,05 0,01 0,08 5 0,5 0,18 0,15 0,8 0,2 0,2 1,2 67 20 2 12 

2,91 2,29 5,8 4,5 0.48 0,06 0,82 0,83 1,2 0,7 0,21 0,07 2,2 1,6 0,1 3,9 56 4 2 2 
3,09 2,49 6,0 4,0 0,47 0,06 0,81 0,81 1,1 0,8 0,27 1,83 4,0 1,9 0,5 6,4 63 11 <1 29 0,5 

3,30 2,64 8,0 7,2 2,87 0,34 4,95 8 28,1 3,7 0,53 0,72 33,1 o o 33,1 100 o 20 
3,59 2,76 8,3 7,2 0,73 0,10 1,25 7 29,7 4,5 0,09 1,03 35,3 o o 35,3 100 o 7 

2,75 2,22 7,8 7,0 5,39 0,65 9,29 8 33,3 1,7 0,28 0,19 35,5 o o 35,5 100 o 50 
2,79 2,23 8.4 7,2 0,78 0,12 1.34 7 19,7 0,7 0,03 0,21 20,6 o o 20,6 100 o <1 
3,03 2,40 8,6 7,1 0,50 0,05 0,86 10 20,0 0,6 0,02 0,24 20,9 o o 20,9 100 o <1 

2,63 2,15 8,0 7,1 3,01 0,36 5,19 8 27,7 0,9 0,26 0,19 29,1 o o 29,1 100 o 1 
2,59 2,08 8,2 7,3 1,88 0,24 3,24 8 23,7 1,3 0,06 0,19 25 3 o o 25,3 100 o <1 
2,56 2,14 8,3 7.4 1,18 0,15 2.03 8 15,8 0,8 0,03 0,18 16,8 o o 16,8 100 o <1 
2,43 1,78 8,6 7,9 0,29 0,04 0,50 7 5,9 0,6 0,02 0,17 6,7 o o 6,7 100 o <1 
2,46 2,03 8.4 7,6 0,46 0,08 0,79 6 13,7 1,2 0,04 0,18 15,1 o o 15,1 100 o <1 

2,04 1,63 4,8 3,6 1,53 0,14 2.64 11 2,9 0,8 0,20 0,12 4,0 6,0 2,1 12,1 33 34 2 
2,14 1,70 4,7 3,6 0,88 0,08 1,52 11 1,2 0,5 0,08 0,08 1,9 3,7 2,9 8,5 32 60 1 

1,69 1,36 5,9 4,4 2,23 0,23 3,84 10 8,9 3,4 0,14 0,06 12,5 4,9 o 1~.4 72 o 1 
1,63 1,31 5,6 4.4 1,77 0,16 3,05 11 5,1 1,9 0,06 0,05 7,1 4,6 0,5 12,2 58 7 <1 
1,69 1,36 5,6 4,5 1,29 0,12 2.22 11 4.4 1,3 0,05 0,06 5,8 3,1 0,6 9,5 61 9 <1 
1,67 1,34 5,7 4,5 0,72 0,08 1,24 9 3,6 0,7 0,04 0,05 4,4 2,5 0,4 7,3 60 8 <1 
1,61 1,28 5,9 4,7 0,56 0,07 0,96 8 3,9 1,2 0,05 0,06 5,2 2,2 0,2 7,6 68 4 <1 

2,39 1,74 5.4 4,2 0,94 0,08 1.62 12 1.4 1,1 0,43 0,02 3,0 2,3 0,2 5,5 55 6 <1 
2,50 1,99 5,3 3,9 1,18 0,11 2,03 11 0,9 1,3 0,40 0,02 2,6 3,7 1,2 7,5 35 32 1 
2,54 1,76 5,0 3,8 1,09 0,10 1.88 11 0,8 0,20 0,02 1,0 2,8 3,1 6,9 14 76 1 
2,50 1,96 4,9 3,9 0,94 0,09 1,62 10 0,5 0,11 0,03 0,6 2,3 3.4 6,3 10 85 1 
2,60 1,99 4,9 3,8 0,73 0,08 1,26 9 0,5 0,09 0,03 0,6 2,3 3,3 6,2 10 85 <1 
2,62 1,86 4,9 3,9 0,60 0,06 1,03 10 04 0,07 0,03 0,5 2,3 3,7 6,5 8 88 <1 

2,37 2,37 5,8 4,6 1,66 0,12 2,86 14 6,1 1,5 0,51 0,03 8,1 3,2 0,1 11,4 71 1 9 
2,29 2,29 5,4 4,0 1,28 0,12 2,21 11 4,1 0,8 0,13 0,03 5,1 3,3 0,9 9,3 55 15 1 
2,26 2,26 5,4 4,0 0,96 0,11 1,65 9 3,2 0,5 0,05 0,02 3,8 3,0 1,7 8,5 45 31 1 
2,25 2,25 5,5 4,0 0,58 0,09 1,00 6 3,8 0.4 0,04 0,03 4,3 2,1 2,6 9,0 48 38 <1 
2,27 2,27 5,5 4,0 0,41 0,07 0,70 6 5,8 0,3 0,04 0,02 6,2 1,3 2,2 9,7 64 26 <1 
2,27 2,27 5,7 4,4 0,22 0,06 0,38 4 8,2 1,2 0,04 0,03 9,6 2,3 0,4 12,2 78 4 1 
2,32 2,32 5,6 4.4 0,22 0,04 0,38 6 9,1 1,0 0,04 0,03 10,2 1,6 0,4 12,2 84 4 <1 

2,95 2,09 6,0 4,8 3,37 0,27 5,80 13 5,1 . 3,9 1,06 0,04 10,1 6,8 o 16,9 60 o 3 

2,87 2,18 7,1 6,5 3,50 0,30 6,03 12 16,9 2,2 0,50 0,15 19,8 o o 19,8 100 o 50 
2,69 2,07 6,7 5,7 1,61 0,17 2,77 9 7,6 3,2 0,51 0,09 11,4 2,5 o 13,9 82 o 5 
2,67 2,01 5,3 3,9 0,55 0,08 0,94 7 2,9 1,3 0,26 0,09 4,6 3,0 1,0 8,6 53 18 1 
2,71 2,06 5,5 4,0 0,27 0,04 Q.46 7 2,2 1,9 0,15 0,07 4,3 2,2 0,6 7,1 61 12 1 
2,87 2,13 6,0 3,9 0,06 0,03 0,10 2 3.4 4,7 0,19 0,09 8,4 1,3 0,3 10,1 83 3 1 
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TABELA 3 I - Continuaçlo 

Amostra Composição granuklmétrica 

Horizontes seca ao ar (terra fina seca ao ar) AtaqueporH2S04% d ~ 1,47 

% % 

Solo Per- Fonte Prot Areia 
Argila Gde Silte Eq AI203 

Locaizaçlo til Perf Lab Cal h Case 
Areia fina Silte Argila 

nat floc 
Argila umid --

no no f'rof grossa 0,05· % % Fe203 

Slmb >20 20-2 0,2- 0,002 Si02 AI203 0 203 Ti02 P205 
em 2-0,2 0,05 0,002 

mm mm mm 
mm mm mm 

PLS e Ta 5106 A 0-20 o 2 12 37 35 16 14 13 2,19 21 9,6 3,8 10,0 0,51 0,03 0,60 

méd/marg 29 72 5107 Bt 50-70 o 1 6 14 19 61 44 28 0,31 36 28,3 18,3 7,5 0,77 0,04 3,83 

20°25'5 
56°27'WGr 

T5Le 6093 A 0-30 o o 10 8 22 60 36 40 0,37 29 24,0 21,4 9,0 0,74 0,09 3,73 

marg 30 124 6094 8t 50-80 o o 8 6 13 73 17 77 0,18 28 27,1 23,9 9,5 0,74 0,06 3,94 

20°21 '5 
56°26'WGr 

HGPeTa 5104 A 0-20 o o 11 17 24 48 40 17 0,50 33 21,6 12,6 10,1 1,45 0,08 1,96 

marg 31 70 5105 Cg 60-80 o o 2 11 23 64 52 19 0,36 40 28,8 16,0 8,1 1,68 0,04 3,10 

20'17'5 
56°24'WGr 

Rd méd 4786 A11 0-20 21 51 6 48 34 12 7 42 2,83 16 6,2 3,1 1,5 0,20 0,32 3,33 

case 33 58 4787 A12 -35 23 50 6 44 33 17 14 18 1,94 17 7,7 4,5 1,9 0,23 0,30 3,67 

20°53'5 
56'21'WGr 

Varg 790225 A 0-20 o o 14 41 29 16 10 38 1,81 19 8,5 2.2 2,9 0,36 1,81 

20°08'5 35 790226 C1g -50 o o 10 27 21 42 38 10 0,50 37 19,1 8,8 4,8 0,55 2,88 

56'20'WGr 790227 'C2g -100 o 1 8 19 21 52 49 6 0,40 60 24,3 10,6 5,9 0,62 2,82 

790228 C3g -140 o 1 7 20 23 50 46 8 0,46 59 23,9 9,8 5,8 0,57 2,65 

790229 IIC4 -160 o 13 47 37 7 9 7 22 0,78 8 

PVdTb 5514 A11 0-20 o 1 20 54 16 10 6 40 1,60 12 5,5 2,9 1,2 0,36 0,04 3,79 

méd 5515 A12 -35 o 1 20 57 12 11 9 18 1,09 8 4,9 2,9 1,4 0,35 0,03 3,23 

20°13'5 34 95 5516 A21 -45 o 1 20 59 11 10 8 40 1,10 7 3,7 2,6 1,0 0,34 0,02 4,05 

56°22'WGr 5517 A22 -65 o 1 19 54 13 14 13 7 0,93 10 5,9 4,3 1,6 0,41 0,01 4,22 

5518 8211 -85 o 1 17 47 12 24 20 17 0,50 13 9,7 7,3 2,6 0,50 0,03 4,39 

5519 822! -140 o 1 15 43 9 33 11 67 0,27 17 14,1 10,7 3,6 0,60 0,05 4,66 

5520 8231 -175 o 1 16 45 11 28 4 86 0,39 14 11,2 8,6 2,9 0,55 0,03 4,66 

5521 83t -250 o 2 16 47 11 26 4 85 0,42 14 10,8 8,0 3,2 0,55 0,03 3,92 

PETb 790230 A1 0-20 o o 18 57 14 11 6 45 1,27 9 4,6 2,8 2,7 0,23 1,63 

méd 790231 A3 -30 o o 18 56 13 13 9 31 1,00 8 5,5 3,3 2,7 0,24 1,92 

20'04'5 36 790232 81 -60 o 1 16 52 18 18 14 22 0,78 10 8,0 5,2 3,1 0,32 2,63 

56°18'WGr 790233 821 -120 o o 14 47 25 25 22 12 0,56 14 10,4 7,3 3,6 0,39 3,18 

790234 822 -140 o 1 15 49 23 23 8 65 0,57 10 9,3 6,6 3,6 0,35 2,88 

HleTa 5584 A 0-20 o 1 14 41 28 18 16 6 1,65 18 9,0 4,1 2,3 0,41 0,02 2,79 

méd 38 111 5585 8t 80-100 o 1 13 41 21 25 24 4 0,84 19 12,0 6,6 2,6 0,43 0,14 3,97 

20'17'5 
56'05'WGr 

PVaTbab 5586 A 0-20 o 3 15 49 20 16 15 6 1,25 12 7;3 5,1 2,2 0,33 0,03 3,62 

méd 39 112 5587 8! 80-100 o 2 11 36 18 35 4 89 0,51 19 111,8 11,0 4,4 0,44 0,03 3,92 

20°13'5 
56°04'WGr 

HleTaab 5591 A 0-20 o o 27 36 21 16 14 13 1,31 15 7,5 4,6 2,1 0,72 0,03 3,44 

méd /arg 40 114 5592 8t 60-80 o o 13 21 22 44 37 16 0,50 26 20,9 14,3 5,0 1,01 0,04 4,48 

20'07'5 
56°04'WGr 

PVaTb 781739 A 0-10 o o 31 40 17 12 6 50 1,42 10 5,5 4,1 2,0 0,26 3,22 

méd 42 781740 821 60-80 o o 24 34 18 24 16 33 0,75 12 8,7 7,9 3,0 0,42 4,12 

20°43'5 781741 822 80-120 o o 23 36 17 124 o 100 0,71 11 9,8 8,7 3,2 0,44 4,27 

55°55'WGr 
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Lab : SNLCS 

pH(1 :2,51 Complexo sortivo mE/1 OOg 

CE Eq de 
c N MO C/N v 100 Al+3 p Na+ mmhos/ CaC03 Ki Kr % % % % Al+3 + S ppm % em % 

H20 KCIN ca+2 Mg+2 K+ Na+ s H+ Al+3 T 25"C 

4,29 1,60 5,5 3,9 0,68 0,07 1,17 10 2,4 1,4 0,12 0,47 4,4 1,9 0,5 6,8 65 10 1 
2,63 2,08 5,7 3,7 0,62 0,09 1,07 7 6,6 4,1 0,05 2,13 12,9 3,4 2,4 18,7 69 16 1 

1,91 1,50 6,0 4,9 2;33 0,20 4,02 12 10,3 5,3 0,39 0,14 16,1 4,6 0,1 20,8 77 1 2 
1,93 1,54 5,5 4,2 1,17 0,11 2,02 11 4,8 2,1 0,13 0,12 7,2 5,0 0,3 12,5 58 4 1 

2,91 1,93 5,4 4,1 1,65 0,16 2,84 10 11,1 4,4 0,30 0,17 16,0 4,6 0,5 21,1 76 3 3 
3,06 2,31 4,9 3,4 0,64 0,06 1,10 11 12,4 4,7 0,12 0,54 17,8 4,9 4,6 27,3 65 21 1 

3,40 2,64 6,3 4,8 0,54 0,11 0,93 5 2,2 1,7 0,56 0,04 4,5 2,9 o 7,4 61 o 1 
2,91 2,29 5,3 4,0 0,36 0,09 0,62 4 1,0 0,8 0,29 0,02 2,1 3,6 1,1 6,8 31 34 1 

6,56 3,57 7,4 6,7 1,90 0,20 3,27 10 3,5 3,0 0,73 0,18 17,4 o o 17,4 100 o 18 1 
3,69 2,74 6,0 4,0 0,69 0,09 1,19 8 4,1 0,2 1 
3,90 2,88 7,4 6,1 0,33 0,07 0,57 5 o o 100 o 3 
4,14 3,01 8,4 6,7 0,22 0,05 0,38 4 o o 100 o 30 

8,2 6,5 0,01 0,03 0,02 <1 o o 100 o 7 

3,22 2,55 6,2 5,3 1,65 0,11 2,84 15 6,2 1,4 0,36 0,04 8,0 3,4 o 11,4 70 o 11 
2,88 2,20 4,7 3,6 0,56 0,05 0,96 11 0,4 0,7 0,07 0,02 1,2 3,9 0,9 6,0 20 43 3 
2,42 1,94 4,7 3,7 0,32 0,04 0,55 8 0,8 0,05 0,02 0,9 2,0 0,8 3,7 24 47 1 
2,33 1,88 4,8 3,6 0,26 0,04 0,44 7 0,4 0,6 0,06 0,02 1,1 2,1 0,8 4,0 28 42 1 
2,26 1,84 4,7 3,6 0,36 0,05 0,62 7 0,8 1,0 0,07 0,03 1,9 2,2 1,0 5,1 37 34 1 
2,24 1,84 5,0 3,8 0,22 0,04 0,38 6 0,9 1,4 0,07 0,03 2,4 2,2 0,8 5,4 44 25 1 
2,21 1,82 5,6 3,9 0,14 0,03 0,24 5 0,7 1,3 0,06 0,03 2,1 1,7 0,5 4,3 49 19 1 
2,30 1,83 5,0 3,9 0,13 0,02 0,22 7 0,5 1,2 0,07 0,03 1,8 1,5 0,6 3,9 46 25 1 

2,79 1,73 5,0 4,4 1,62 0,14 2,79 12 3,3 0,5 0,19 0,03 4,0 3,6 O, i 7,7 52 2 5 
2,83 1,86 5,0 4,0 0,58 0,08 1,0 7 1,5 0,2 0,11 0,02 1,8 2,2 0,2 4,2 43 10 1 
2,61 1,89 4,9 3,9 0,37 0,07 0,27 5 1,4 0,2 0,14 0,04 1,8 1,8 0,2 3,8 47 10 1 
2,42 1,84 5,3 4,1 0,34 0,06 0,58 6 1,9 0,4 0,09 0,04 2,4 1,3 0,1 3,8 63 4 1 
z:4o 1,78 5,5 4,2 0,16 0,04 0,27 4 0,9 0,5 0,09 0,02 1,5 0,7 0,1 2,3 65 6 <1 

3,73 2,75 6,1 4,9 0,93 0,09 1,60 10 7,1 3,7 0,12 0,11 11,0 1,8 o 12,8 86 o 3 
3,09 2,47 8,0 6,6 0,07 0,03 0,12 2 8,9 6,3 0,11 0,10 15,4 o o 15,4 100 o 1 0,3 

2,43 1,91 5,3 3,8 0,50 0,06 0,86 8 1,1 0,7 0,08 0,06 1,9 0,7 1,7 4,3 44 27 <1 
2,29 1,82 4,8 3,6 0,31 0,05 O,p3 6 1,1 0,5 0,08 0,08 1,8 2,6 1,7 6,0 30 59 1 

2,77 2,15 5,4 3,9 0,61 0,07 1,05 9 2,7 0,7 0,11 0,07 3,6 2,1 0,3 6,0 60 8 2 
2,48 2,03 5,2 3,6 0,41 0,07 0,71 6 3,8 1,8 0,10 0,12 5,8 1,7 3,8 11,3 51 40 1 

2,28 1,74 6,1 5,1 1,33 0,11 2,29 12 4,5 3,4 0,18 0,04 8,1 3,0 o 11,1 73 o 5 <1 
1,81 1,45 4,8 3,7 0,30 0,05 0,51 6 0,9 0,02 0,03 1,0 1,6 1,3 3,9 26 57 1 1 
1,91 1,55 5,0 3,8 0,18 0,04 0,31 5 0,2 0,01 0,02 0,2 1,3 1,1 2,6 8 85 1 1 
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TABELA 3 I - Continuação 

Amostra Composição granulométriea 
Horizontes seca ao ar (terra fina seca ao ar) AtaqueporH2S04% d ~ 1.47 

% % 
Solo Per- F o nu Prot Areia Argila G de 

Silte Eq Al2o 3 Localização fi I Perf Lab Case 
Areia fina Silte 

Argila 
nat floc 

Argila umid 
n" n " Prof 

Calh 
grossa 0,05- % % Fe2o 3 Slmb >20 20-2 2-0.2 

0,2-
0,002 

<0,002 Si0 2 A1 2o 3 Fe2o3 Ti02 P2o5 em mm mm 0,05 mm mm mm mm 

PlaTbc/ 781726 A 0-30 o o 68 22 4 6 2 67 0,67 3 1,7 0,8 0,9 0,12 1,39 
frag aren I 781727 8x 30-50 o o 44 32 14 10 6 40 1.40 6 3,6 2,9 0,6 0,23 7,47 
méd 43 781728 821 80-120 o o 37 28 15 20 10 50 0,75 10 7,2 5,7 1,3 0,36 6,90 
20"53'5 
55"53'WGr 

HLeTa 782060 A ü-40 o o 31 44 16 9 6 33 1,78 8 3,7 1,5 2,4 1,16 0,93 
inéd 45 782061 8 80-120 o o 26 32 14 28 21 25 0,50 15 11,6 7,8 4,6 1,28 2,66 
20"17'5 
50"52'WGr 

PETb 790239 A1 0-15 o o 36 42 12 10 7 30 1,20 8 
méd 790240 A3 -25 o o 31 38 13 18 12 33 0,72 11 5,7 4,0 2,6 0,96 2,40 
20"13'5 46 790241 81 -45 o o 27 37 13 23 14 39 0,57 13 7,9 5,1 3,6 1,00 2,22 
55"51'WGr 790242 821 -90 o o 24 32 11 33 25 24 0,33 16 12,2 9,4 4,3 1,00 3,43 

790243 822 -140 o o 24 33 11 32 20 38 0,34 16 11,9 8,2 4.4 1,07 2,92 

HLSeTa 781724 Ap 0-20 o o 42 33 14 11 7 36 1,27 10 5,1 2,1 2,3 0,76 
méd 48 781725 82tpl 100-140 o o 28 30 14 28 24 14 0,50 30 11,1 6,2 4,6 1,15 
20"30'5 
55"46'WGr 

SSTa 49 781738 8 60-80 o o 13 28 40 
méd 

19 16 16 2,11 15 8.4 5,5 2,8 0,35 3,05 

20"08'5 
55"42'WGr 

HLaTb 781701 A 0-40 o o 33 38 23 6 2 67 3,83 6 2.4 1.4 1,2 0,20 1,83 
méd 50 781702 8pl 100-140 o o 28 34 31 7 4 43 4.43 18 2,9 2,Q 1,5 0,24 2,09 
20"28'5 
55"41'WGr 

R e méd 51 52 4752 A 0-30 10 18 29 29 20 
case 

22 22 o 1,32 26 14,5 5,6 14,8 2,34 0,25 0,59 

20"31'5 
55"37'WGr 

LHaTb 781722 A 0-30 o o 17 30 41 12 8 33 3,42 13 6,0 2,8 1,1 0,27 3,99 
méd 52 781723 8pl 90-120 o 4 16 23 29 32 24 25 0,91 18 12,8 9,3 3,5 0,47 4,10 
20"02'5 
55"35'WGr 

C e Ta 781717 A 0-60 o o 12 34 38 16 12 25 2,38 16 6,0 2,8 1,6 0,13 2,75 
méd 53 781718 (8) 80-120 o o 7 40 37 16 9 44 2,31 14 7,0 3.4 1,9 0,17 2,80 
20"07'5 781719 c 140-160 o o 18 49 22 11 8 27 2,00 9 4,5 2,2 1,6 0,11 2,16 
55"23'WGr 

LEaméd 781733 A 0-20 o o 42 36 6 16 12 25 0,38 7 5,1 4,5 2.4 0,50 2,94 
20"35'5 54 781734 8 120-140 o o 36 35 17 22 4 32 0,32 9 7,9 6,9 3,6 0,72 3,00 
55"22'WGr 

TRLe 781696 A1 0-30 o o 6 12 27 55 19 65 0,49 30 18,2 17,3 28,6 5,45 0,95 
marg 55 781697 822 6ü-100 o o 5 8 20 67 o 100 0,30 31 22,6 21,5 28,4 4,13 1,19 
20"26'5 781698 83 120-150 o o 4 10 20 66 'o 100 0,30 28 21,3 20,0 29,0 5,10 1,08 
54"53'WGr 

PL e plfnt 781692 A2 10-20 o o 34 32 25 9 7 22 2,78 8 3,1 1,5 5,6 2,98 0,42 Ta méd I 56 781693 8 -50 o o 10 10 8 72 62 14 0,11 43 26,3 19,2 12,3 2,38 2,45 
'!larg 
20"12'5 
54"47'WGr. 
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a c L b SNL. S 

pHI1:2,5J Complexo sortivo mE/1 OOg 

c N MO 100 AJ+3 
CE Eq de 

Ki Kr C iN v p Na+ mmhos/ Caco3 % % % % o.r+3+s em ppm % % 
H20 KCIN ca+2 Mg+2 K+ Na+ s H+ AJ+3 T 25"C 

3,63 2,11 5,6 4,2 0,16 0,04 0,27 4 0,4 0,06 0,02 0,5 0,7 0,1 1,3 38 17 1 2 
2,29 2,02 5,0 3,8 0,12 0,04 0,24 3 0,4 0,06 0,02 0,5 0,8 0,5 1,8 28 50 1 1 
2,15 1,88 5,1 3,6 0,10 0,04 0,20 3 0,4 0,13 0,02 0,6 0,8 1,2 2,6 23 67 <1 1 

4,20 2,03 6,8 5,7 0,67 0,07 1,15 10 4,1 0,6 0,23 0,16 5,1 o 1,3 6,4 80 o 16 3 
2,53 1,84 5,4 3,7 0,22 0,05 0,37 4 3,4 1,4 0,15 0,05 5,0 0,8 2,3 8,1 62 14 3 1 

5,9 5,5 1,02 0,11 1,79 9 4,5 0,5 0,20 0,02 5,2 1.7 o 6,9 75 o 22 <1 
2,42 1,71 5,3 4,1 0,50 0,07 0,86 7 1,8 0,6 0,08 0,02 2,5 2,1 0,3 4,9 51 11 2 <1 
2,63 1,82 5,4 4,1 0,53 0,07 0,91 8 2,5 0,7 0,08 0,02 3,3 2,2 0,4 5,9 56 11 2 <1 
2,20 1,71 5,3 3,9 0,36 0,07 0,62 5 3,6 0,7 0,07 0,02 4,4 2,3 0,7 7,4 59 14 1 <1 
2,47 1,84 5,3 4,0 0,24 0,05 0,41 5 3,4 1,0 0,06 0,02 4,5 1,8 0,4 6,7 67 8 1 <1 

5,6 4,4 1,14 0,15 1,96 8 4,2 1,0 0,08 0,05 5,3 4,6 0,1 10,0 63 3 2 
5,1 3,6 0,16 0,06 0,27 3 3,5 4,9 0,01 1,38 9,7 2,2 0,7 12,6 77 7 1 10 1,85 

I 

2,60 1,96 5,9 4,0 0,17 0,04 0,29 4 1,5 0,9 0,09 2,06 4,6 0,1 1,4 6,1 75 2 1 34 1,60 

2,92 1,89 4,9 3,9 0,38 0,06 0,65 6 0,4 0,07 0,06 0,5 1,4 0,6 2,5 20 55 2 2 
2,46 1,67 5,0 3,8 0,06 0,04 0,10 2 0,1 0,04 0,03 0,2 0,6 0,8 1,6 13 80 <1 2 

4,40 1,64 6,8 6,0 3,18 0,28 5,48 11 24,7 4,3 0,62 0,12 29,7 1,8 o 31,5 94 o 79 

3,64 2,91 5,5 3,8 0,84 0,08 1,45 11 1,4 0,4 0,11 0,23 2,1 2,4 0,9 5,4 39 30 4 4 
2,34 1,89 5,7 3,5 0,24 0,06 0,41 4 0,7 0,2 0,05 0,32 1,3 3,0 2,3 6,6 20 64 1 5 

3,64 2,67 7,2 6,1 1,42 0,14 2,45 10 9,8 1,3 0,79 0,05 11,9 1,4 o 13,3 89 o 91 <1 
3,50 2,58 7,6 6,1 0,51 0,07 0,88 7 6,7 0,4 1,01 0,03 8,1 0,5 o 8,6 94 o 65 <1 
3,47 2,37 7,8 6,3 0,15 0,05 0,26 3 4,7 0,1 0,63 0,03 5,5 0,3 o 5,8 95 o 48 1 

1,93 1,44 4,2 3,7 0,86 0,08 1,48 11 0,3 0,7 0,07 0,02 1,1 3) 1,4 6,2 18 56 3 <1 
1,95 1,46 4,7 3,8 0,19 0,04 0,32 5 08 0,01 0,02 0,3 1,3 0,9 3,0 27 53 <1 1 

1,79 0,87 6,4 5,0 1,55 0,23 2,67 7 11,1 4,6 0,13 0,05 15,9 6,0 o 21,9 73 o 2 <1 
1,79 1,02 5,3 3,9 0,48 0,11 0,82 4 1,9 1,8 0,04 0,03 3,8 4,6 1,6 10,0 38 30 <1 <1 
1,81 0,84 5,5 4,0 0,27 0,06 0,46 5 1,0 1,4 0,04 0,03 2,5 4,1 1,3 7,9 32 34 <1 <1 

3,52 1,04 5,3 4,0 0,39 0,08 0,67 5 0,8 0,1 0,03 0,04 1,0 0,2 1,2 2,4 42 17 1 2 
2,33 1,65 5,2 3,4 0,16 0,04 0,27 4 9,9 5,1 0,19 0,19 15,4 3,5 5,7 24,6 63 19 <1 1 
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TA BELA 3 I - ContinuaçAo 

Amostra Composição g.ranulométrica 
Horizontes seca ao ar {terra fina seca ao ar~ Ataque por H2S04% d ~ 1.47 

% % 
Solo Per- Fonte Prot Areia Argila Gda Silte Eq Al2o 3 LocaizaçAo fi I Perf Lab Calh Case 

Areia fina Silte Argila 
nat floc 

Arg1la umid Fe2o 3 n • no Prol grossa 0,05- % % Slmb >20 20-2 0,2- <0.00 Sí02 A\203 Fe203 Ti02 P205 em mm mm 
2-0,2 0,05 0,002 mm mm mm mm 

LRdarg. 781694 A 0-30 o o 19 11 15 55 11 80 0,27 33 13,7 23,9 24.4 3,28 1,54 
20°28'S 57 781695 B 100-130 o 1 20 11 13 56 4 93 0,23 29 13,8 25,9 29,9 3,62 1,36 
54°45'WGr 

TALd 781707 A 0-30 o 8 16 24 15 45 27 40 0,33 20 14,8 12,8 26,9 6,47 0,75 
arg. 58 781708 82 90-120 o 6 12 18 14 56 1 98 0,25 25 20,0 17,3 26,2 5,61 1,04 
2o•o3·s 
54°40'WGr. 

LRd 781711 A 0-20 o o 19 13 11 57 17 70 0,19 25 16,3 16,3 22,1 2,94 1,16 
marg 59 781712 B 110-140 o o 16 11 11 62 o 100 0,18 27 18,0 17,7 25,7 3,22 1,08 
20°03'S 
54°37'WGr 

TRemarg 781690 A 0-30 o o 11 16 20 53 28 47 0,38 27 19,9 14,3 24,6 4,09 0,91 
2o•o2·s 60 781691 B 100-120 o o 17 11 15 67 2 97 0,22 34 24,6 19,6 24.4 3,43 1,26 
54°29'WGr. 

LRa arg 781688 A 0-30 o o 24 12 12 52 25 52 0,23 24 16,5 16,9 31,4 5,44 0,84 
2o•o1·s 61 781689 B 100-120 o o 18 10 12 60 o 100 0,20 28 19,2 19,2 31,6 4,69 0,95 
54°28'WGr 

LEaméd 791409 A 0-40 o o 40 38 6 16 6 63 0,38 8,9 6,2 6,8 3,6 0,67 2,96 
2o•o8'S 62 791410 AC -65 o o 39 36 6 19 2 89 0,32 9,1 7,7 7,5 3,9 0,73 3,01 
54°19'WGr 791411 c -150 o o 39 34 5 22 o 100 0,23 10,5 7,9 7,0 4,3 0,69 2,55 

SK 5977 A 0-15 o o 1 34 40 25 19 24 1,60 23 13,3 5,1 1,8 0,38 0,08 4,42 
SoiQn_etz 5978 Bt -50 o o 1 27 27 45 38 16 0,60 31 19,1 9,9 3,7 0,45 0,07 4,20 
Taarg 64 103 5979 C1 -80 o o 1 22 25 52 45 13 0,48 40 20,6 10,3 3,9 0,47 0,06 4,14 
21 °45'S 5980 C2 -120 o o 1 21 26 52 45 13 0,50 40 20,4 10,0 4,0 0,46 0,06 3,92 
57°54'WGr 5981 C3 -160 o o 1 23 24 52 47 10 0,46 41 21,5 10,8 4,1 0,52 0,06 4,14 

5982 C4 -270 o o 1 20 24 55 51 7 0,44 44 27,6 11,0 4.4 0,51 0,07 3,92 

HGPVe 4838 A 0-5 o o 1 21 47 31 21 32 1,52 27 16,7 6.4 2.4 0,42 0,04 4,20 
arg 65 69 4839 AC -20 o o 1 22 43 34 29 15 1,26 26 16,8 7,1 2,6 0,45 0,05 4,38 
21 •42'S 4840 C1 -55 o o 1 23 36 40 37 8 0,90 32 18,1 9,3 3,1 0,46 0,02 4,79 
57"52'WGr 4841 C2 -95 o o 1 21 32 46 39 15 0,70 33 20,1 10,4 3,1 0,46 0,02 5,37 

4842 C3 -115 o o 1 21 31 47 38 19 0,66 35 20,9 10,6 3,5 0,48 0,02 4.73 

HCeTa 5044 A1 0-20 o o 29 29 30 12 5 58 2,50 15 7,9 2,9 1,4 0,21 0,04 3,11 
c/frag 5045 A3 -45 o 1 26 26 31 1C7 11 35 1,82 17 10,7 4,0 1.8 0,24 0,03 3,55 
méd 66 75 5046 (BI1x -60 o 1 25 25 33 17 8 53 1,94 18 12,1 4,6 2,1 0,26 0,02 3,46 
21 °42'S 5047 IBJ2x -95 o 1 25 24 32 19 8 58 1,68 19 12,7 4,5 2,0 0,26 0,02 3,38 
57"48'WGr 5048 (BJ3x -120 o 1 23 26 34 17 11 35 2,00 19 13,4 4,5 2,2 0,26 0,03 3,14 

5049 C1 -140 o 1 24 26 35 15 8 47 2,33 18 13,0 4,4 2,1 0,24 0,02 3,31 
5050 C2 -210 o 1 26 28 36 10 4 60 3,60 22 13,3 4,5 2,2 0,26 0,02 3,14 

SSsal 4843 A1 0-7 o o 42 27 23 8 4 50 2,88 12 4,6 2,1 1.0 0,16 0,06 3,50 
Ta c/frag 4844 A2 -20 o o 39 27 24 10 8 20 2,40 11 4,8 2,2 0,5 0,20 0,05 7,33 
aren /méd 67 70 4845 621! -40 o 1 28 24 22 26 25 4 0,85 31 11,7 5,8 1,9 0,31 0,03 4,75 
21 •43'S 4846 B22tx -100 o 1 18 23 27 32 27 16 0,84 30 13,1 6,2 2.4 0,42 0,03 4,07 
57°44'WGr 

Reméd c/ 72 68 4837 A 0-30 o 10 46 29 17 8 6 25 2,13 10 6,4 4,6 1,6 0,19 0,04 1,61 
case 
21 •5o·s 
57°17'WGr 

REdTa 4833 A 0-12 o 2 58 26 10 6 3 50 1,67 7 3,2 2,4 1.1 0,19 0,02 3.43 
aren 'case 4834 AC -35 o 1 49 33 11 7 3 57 1,57 7 3,2 2,2 1.1 0,17 0,01 3,14 
21 •5o's 73 67 4835 C1 -60 o 3 46 34 12 8 4 50 1,50 8 3,6 2,6 1.3 0,19 0,01 3,13 
57°17'WGr 4836 C2 -110 o 20 49 32, ,,5 4 2 50 3,75 5 2;0 1,5 0.7 0,19 0,01 3,75 
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Lab : SNLCS 

pH(1:2.51 Complexo sortivo mE/100g 

CE Eq de 
c N MO C/N v 100 A1+3 p Na+ mmhos/ CaC03 Ki Kr % % % % AI+J +5 ppm % em % 

HzO KCIN ca+2 Mg+2 K+ Na+ s H+ A1+3 T 25"C 

0,97 0,59 5,6 4,6 2,46 0,29 4,24 8 0,4 0,09 0,07 0,6 7,7 0,2 8,5 7 25 1 1 
0,91 0,52 5,7 5,2 0,50 0,10 0,86 5 0,1 O.D1 0,04 0,2 2,1 o 2,3 9 o <1 2 

1,97 0,84 5,8 4,5 1,33 0,13 2,29 10 4,3 1,5 0,26 0,04 6,1 5,2 0,2 11,5 53 3 7 1 
1,97 1,00 5,6 4,4 0,52 O,Q9 0,90 6 2,6 0,7 0,07 0,05 3,4 3,6 0,2 7,2 47 6 1 1 

1,70 0,91 5,3 4,5 1,06 0,12 1,82 9 2,4 0,8 0,26 0,03 3,5 4,8 0,1 8,4 42 3 <1 <1 
1,73 0,90 5,2 4,3 0,52 0,09 0,89 6 0,2 0,04 0,03 0,3 4,4 0,5 5,2 6 63 <1 <1 

2,37 1,13 5,8 4,4 2,26 0,18 3,90 13 7,3 8,8 0,14 0,04 16,3 8,0 0,2 24,5 67 1 1 <1 
2,13 1,19 5,3 3,8 0,89 0,13 1,53 7 1,0 6,3 0,09 0,05 7,4 4,9 3,0 15,3 48 29 <1 <1 

1,66 0,76 4,9 3,9 1,31 0,12 2,26 11 1,5 0,3 0,08 0,04 1,9 6,6 1,9 10,4 18 50 1 1 
1,70 0,83 4,7 4,0 0,50 0,06 0,86 8 03 0,03 0,03 0,4 4,1 1,3 5,8 7 76 1 1 

1.55 1,16 4,3 3,8 0,34 0,10 0,58 3 0,1 0,02 0,01 0,1 1,2 0,5 1,8 6 83 <1 1 
1,75 1,31 4,3 3,8 0,17 0,08 0,29 2 0,1 0,02 0,01 0,1 1,0 0,4 1,5 7 80 <1 1 
1,92 1,38 3,9 3,7 0,70 0,07 1,21 10 0,2 0,03 0,01 0,2 2.7 1,0 3,9 5 83 1 <1 

4.43 3,62 5,5 3,8 1,65 0,14 2,84 12 - - - - 10,9 5,7 0.4 17,0 64 35 2 - - o 
3,28 2,65 5,7 4.4 1,06 0,09 1,83 12 0,1 0,1 0,01 1,14 26,6 3,2 o 20,8 89 o <1 13 1,6 o 
3,40 2,74 7,5 6,0 0,25 0,04 0,43 6 0,2 0,1 0,01 3,10 33,0 o o 33,0 100 o 11 19 5,2 X 

3,47 2,76 7,7 6,3 0,16 0,03 0,27 5 0,2 0,1 0,01 2,92 32,7 o o 32,7 100 o 7 22 6,0 X 

3,38 2,72 7,6 6.4 0,16 0,03 0,27 5 0,2 0,1 0,01 3,63 32,7 o o 32,7 100 o 5 21 6,0 o 
4,27 3.40 7,6 6,4 0,13 0,03 0,22 4 0,2 0,1 0,01 3,82 33,8 o o 33,8 100 o 3 20 7,0 o 

4,44 4,09 5.4 4,3 2,00 0,18 3.44 11 10,0 3,7 0,35 0,28 14,3 5,3 o 19,6 73 o 3 1 - o 
.4,02 3,26 6,1 4,6 0,95 0,10 1,64 10 11,9 4,7 0,09 0,67 17.4 2,6 o 20,0 87 o 1 3 0,3 o 
3,31 2,75 6,6 4,9 0.45 0,06 0,77 8 14,7 5,1 0,06 1,20 21.1 1,2 o 22,3 95 o 1 5 0,3 o 
3,28 2,77 7,9 6,0 0,24 0,04 0.41 6 16,0 5,3 0,06 1,90 23,3 o o 23,3 100 o 1 8 0,5 o 
3,35 2,74 7,9 6,0 0,21 0,04 0,36 5 16,1 4.4 0,10 1,70 22,3 o o 22,3 100 o <1 8 0,5 o 

4,63 3,57 5,5 4,5 0,94 0,10 1,62 9 5,5 1,3 0,15 0,06 7,0 2,6 o 9,6 73 o 12 1 - -
4,55 3,56 5,7 4,6 0,53 0,07 0,91 7 7,2 1.1 0,09 0,07 8,5 2,2 o 10.7 79 o 3 1 - -
4.47 3,48 5,5 4,0 0,35 0,05 0,60 7 8,0 1,2 0,07 0,09 9.4 1,7 o 11.1 85 o 6 1 - -
4,80 3,72 5,9 4,3 0,28 0,04 0.48 7 8,5 1,0 0,08 0,12 9,7 1,2 o 10,9 89 o 11 1 - -
5,06 3,82 7,0 5,3 0,22 0,04 0,37 5 7,9 2,5 0,11 0,38 0,9 o o 10,9 100 o 21 3 - o 
5,53 3,86 4,6 3,4 0,19 0,03 0,32 6 5,6 2,5 0,06 0,52 8,7 1,6 0,6 10,9 80 6 9 5 - -
5,02 3,83 5,2 3.4 0,13 0,03 0,22 4 5,9 2,1 0,01 0,12 9,1 1,6 0.4 11,1 82 4 7 1 1,1 -

3,72 3,67 5,7 4,8 1.22 0,12 2,10 10 3,7 1,0 0.48 0,08 5,3 2,4 o 7,7 69 o 58 1 -
3,71 3,20 5,9 4.4 0.43 0,05 0,74 9 2,2 0,9 0,16 0,20 3,5 2,0 o 5,5 64 o 58 4 -
3.43 2,83 6,6 4,8 0,31 0,06 0,53 5 5,9 1,3 0,05 0,74 8,0 1,2 o 9,2 87 o 27 8 2,1 
3,59 2,87 7,9 5,7 0,18 0,04 0,31 5 5,6 2,0 0,33 4,70 12,6 o o 12,6 100 o 27 37 4,1 

2,36 1,45 5,5 4,7 1.22 0,12 2,10 10 2,9 1,4 0,18 0,04 4,5 3,6 o 8,1 56 o 2 

2,27 1,71 5,9 4,5 0,56 0,05 0,96 11 1,5 0,5 0,12 0,12 2,2 2,6 0,1 4,9 45 4 <1 
2,47 1,83 5.4 4,1 0,35 0,04 0,60 9 0,8 0,06 0,06 0,9 2,4 0.4 3.7 24 31 <1 
2,35 1,82 5,6 4,0 0,20 0,03 0,34 7 0,8 0,07 0,07 0,9 2,1 0,7 3,7 24 44 <1 
2,27 1,74 6,2 4,3 0,05 0,01 0,08 5 0,8 0,03 0,03 0,9 0,8 0,1 1,8 50 10 <1 
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TA BELA 3 I - Continuação 

Amostra Composição granutométrica 

Horitontes seca ao ar (terra fina seca ao ar) Ataque por H2S04 % d ~ 1.4 7 
% % 

Solo Per- Fonte Prot Areia Argila G de Silte Eq AI203 
Areia Silte nat floc Localização til Perf Lab Cal h Case fina Argila Argila umid --

no n o Prol grossa 0,05- % % Fe2o3 51mb >20 20-2 2-0,2 
0,2- <0.002 Si02 AI203 Fe203 Ti02 P205 em 

mm mm 0,05 0,002 mm mm mm mm 

SSTac/frag 74 50 5085 Cx 120-140 o 3 36 24 25 15 14 7 1,67 - 8,6 3.4 2,0 0,24 0,01 2,54 
aren/méd 
21 °56'5 
57°16'WGr 

LE a 5561 A11 0-12 o o 11 55 
' 

15 19 14 26 0,79 14 7.4 6,3 2.4 0,33 0,02 4,12 
méd 5562 A12 -25 o o 10 52 13 25 19 24 0,52 15 9,0 8,8 2,9 0,35 0,02 4,77 
21 °34'5 75 81 5563 A3 -45 o 1 9 49 15 27 20 26 0,56 15 11.1 9,8 2,8 0.43 0,02 5.49 
57'10'WGr 5564 81 -80 o 1 7 47 15 31 9 71 0,48 17 12,0 9.7 3,2 0.46 0,02 4,76 

5565 821 -130 o 1 8 45 15 32 2 94 0.47 18 12,9 9,8 3,0 0.49 0,02 5,11 
5566 822 -240 o 1 8 48 16 28 2 93 0,57 17 11,9 9,5 3;5 0.43 0,01 4,25 
5567 11823 -290 17 12 8 49 16 27 2 93 0,59 17 11,3 9,6 3,2 0.44 O,Ql 4,71 

REeTa 6065 A 0-35 o 5 69 15 10 6 4 33 1,67 7 4,5 3,3 1,0 0,18 0,02 5,14 
aren case 79 120 6066 C1 -65 o 10 67 16 12 5 4 20 2.40 5 3,9 2.7 1,0 0,18 0,01 4,21 
21 °04'5 6067 C2 -115 X 16 58 22 10 4 3 25 2,50 6 3.4 2,2 1,0 0,18 0,01 3.43 
56'54'WGr 6068 R -145+ - - - - - - - - - - 8.4 6,1 1,9 0,28 0,01 5,03 

RE d Tbaren 6095 A 0-30 1 20 53 25 13 9 5 44 1.44 9 4,0 3.4 1.4 0,11 0,02 3,78 
e/case 81 125 6096 li C 40-60 o 10 61 20 12 7 5 29 1,71 7 4,1 3,3 0,9 0,03 0,01 5,79 
21 '04'5 
56'53'WGr 

REeTa 5244 A 0-20 o 2 70 14 10 6 3 50 1,67 6 3,0 2,0 0,7 0,05 0,01 4.45 
aren 5245 AC -35 o 6 69 14 12 5 3 40 2.40 7 3,5 2,5 0,8 0,05 0,01 4,90 
e/case 82 86 5246 C1 -65 o 9 65 16 15 4 2 50 3,75 4 2,7 1,8 0,8 0,05 0,01 3,52 
21 '02'5 5247 C2 -100 o 10 65 15 18 2 2 o 9,00 5 2.4 1,5 0.7 0,05 0,01 3,57 
56'53'WGr 5248 C3 -150 o 7 72 16 11 

' 
1 1 o 11,00 4 1,5 1,0 0,6 0,03 0,01 2,58 

5249 C4 -190 o 7 71 13 15 1 1 o .15,00 5 1,3 0,9 0,6 0,05 X 2,32 

TSLa 6097 A 0-20 o o 10 7 22 61 36 41 '0,36 30 25,1 20.4 7,3 0,56 0,05 4,39 
marg 83 126 6098 Bt 60-80 o o 6 5 18 71 o 100 0,25 32 28,2 23,2 8,3 0,63 0,04 4,38 
21 '02'5 
56'52'WGr 

LE a 5099 A 0-20 o o 3 3 14 80 50 38 0,18 33 31,5 27,2 9,5 0,80 0,05 4.49 
marg 84 65 5100 81 80-100 o o 2 3 9 86 34 60 ,0,10 33 33,2 30,1 9,9 0,82 0,04 4,77 
21 '09'5 
56'18'WGr 

PETb 4809 A1 0-10 o o 27 21 20 32 15 53 0,63 22 12.7 9,1 4,3 0,53 0,02 3,30 
Achem 4810 A3 -30 o 1 28 20 17 35 23 34 0.49 18 14,5 10,9 4,6 0,54 0,04 3,69 
méd /arg 85 62 4811 81t -65 o 1 20 15 13 52 29 44 0,25 22 22,7 16,8 5,6 0,57 0,03 5,69 
21 '58'S 4812 821! -96 o 1 16 13 11 60 2 97 0,18 25 26.4 20.4 6,3 0,61 0,02 5,13 
56'47'WGr 4813 822t -150 o 1 16 13 14 57 1 98 0,25 24 25,3 19,6 6.4 0,60 0,02 4,80 

4814 823t -180+ o 2 19 14 14 53 3 94 0,26 24 23,9 18,1 5,9 0,61 0,02 4,78 

R e Achem 4801 A 0-20 3 7 6 8 43 43 24 44 1,00 34 22,2 12,6 4,2 0,18 0,12 4,70 
arg 86 61 4802 liA -25+ - - - - - - - - - - - - - - - -
21 '27'S 
56'48'WGr 

TSLemarg 5434 A 0-20 o o 7 9 21 63 42 33 0,33 29 24,3 18,8 7,9 0,64 0,05 3,73 
21 °33'5 87 101 5435 8t 90-120 o 1 5 6 12 77 3 96 0,16 29 29,5 24,1 9,0 0,64 0,03 4,20 
56'43'WGr 

LA a 1967 A1 0-20 o o 10 7 10 73 62 15 0,14 30 24,8 22,5 8,8 0,65 0,05 4,02 
marg 1968 A3 -44 o o 8 5 7 80 61 24 0,09 31 28,0 25,6 9,2 0,65 0,04 4.40 
21 '40'S 90 47 1969 81 -66 o o 6 5 6 83 10 88 0,07 30 30,1 27,1 9,7 0,68 0,03 4,36 
56'45'WGr 1970 821 -110 o o 6 5 6 83 X 100 0,07 30 30,0 26,9 : 9,8 0,68 0,03 4,33 

1971 822 -190 o o 7 6 6 81 o 100 0,07 30 29,2 26.7 9.7 0,71 0,03 4,28 
1972 823 -215 o o 6 5 6 83 o 100 0,07 30 29,8 27,5 9,9 9.74 0,03 4,35 
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lab: SNLCS 

pH(1:2,51 Complexo sortivo mE/ 1 OOg 

CE Eq de c N MO C/N 100 AJ+3 p Na+ mmhost Caco3 -Ki Kr v % % % 
% A1+3 + S % em % ppm 

H20 KCIN ca+2 Mg+2 K+ Na+ s H+ AJ+3 T 25'C 

4,33 3,11 6,2 4,8 0,03 0,01 0,05 3 0,6 0,07 6,18 6,9 o o 6,9 100 o - 89 1,4 o 

2,00 1,61 5,9 4,6 1,05 0,09 1,81 12 1,9 0,5 0,19 0,02 2,6 2,9 o 5,5 47 o <1 
1,89 1,56 5,2 4,0 0,61 0,06 1,05 10 o:8 0,08 0,02 0,9 2,5 0,9 4,3 21 50 1 
1,93 1,63 5,0 3,9 0,44 0,05 0,75 9 0,5 0,05 0,03 0,6 2,0 1,0 3,6 17 63 1 
2,10 1,74 5,3 4,0 0,34 0,04 0,58 9 0,3 0,06 0,02 0,4 1,8 1,0 3,2 13 71 <1 
2,24 1,87 5,6 4,0 0,20 0,03 0,34 7 0,3 0,09 0,02 0,4 1,8 1,0 3,2 13 71 <1 
2,13 1,72 5,7 4,0 0,12 0,03 0,20 4 0,4 0,12 0,03 0,6 1,3 0,6 2,5 24 50 <1 
2,00 1,65 5,6 4,2 0,11 0,03 0,19 4 0,8 0,13 0,04 1,0 1,6 0,2 2,8 36 17 <1 

2,31 1,94 6,0 4,8 0,80 0,06 1,37 13 2,9 0,4 0,11 0,05 3,5 2,5 o 6,0 58 o 1 
2,45 1,98 6,3 5,1 0,26 0,03 0,45 9 1,5 0,4 0,08 0,05 2,0 1,2 o 3,2 63 o 1 
2,63 2,03 6,3 5,0 0,15 0,02 0,26 8 1,2 0,3 0,08 0,06 1,6 0,8 o 2,4 67 o 1 
2,34 1,95 6,2 4,7 - - - - 2,2 0,6 0,09 0,09 3,0 1,1 o 4,1 73 o 1 

2.00 1,58 5,7 4,4 1.24 0,10 2,14 12 1,9 0,9 0,23 0,11 3,1 3,8 0,1 7,0 44 3 2 
2,11 1,80 5,3 3,8 0,27 0,03 0,46 9 0,9 0,14 0,21 1,2 1,5 0,7 3,4 35 37 1 

2,55 2,08 5,5 4,2 0,86 0,09 1,48 10 1,4 0,6 0,11 0,03 2,1 2,7 0.4 5,2 40 16 1 
2,38 1,98 5,2 3,9 0,51 0,06 0,87 9 1,0 0,07 0,04 1,1 1,6 0,9 3,6 31 45 1 
2,55 1,99 5,4 4,0 0,24 0,03 0,41 8 0,9 0,06 0,05 1,0 0,9 0,6 2,5 40 38 <1 
2,55 1,99 6,0 4,3 0,14 0,02 0,24 7 0,8 0,08 0,06 0,9 0,3 0,2 1,4 64 18 <1 
2,55 1,84 6,2 4,3 0,05 0,02 0,08 3 0,6 0,05 0,06 0,7 0,3 0.2 1,2 58 22 1 
2.46 1,84 6,3 4,3 0,04 0,02 0,07 2 07 0,06 0,07 0,8 0,4 o 1,2 67 o <1 

' 

2.09 1,70 4,6 3,5 1,66 0,15 2,86 11 2,7 0,7 0,20 0,14 3,7 6,7 3,8 14,2 26 51 1 
2,07 1,68 4,5 3,5 1.06 0,10 1,82 11 1,1 0,3 0,08 0,09 1,6 5,2 4,5 11,3 14 74 <1 

1-· 
1,97 1,61 5,0 3,7 2,33 0,19 4,01 12 4.4 1.3 0,10 0,03 5,8 7,1 3,0 15,9 36 34 1 
1,87 1,65 5,0 3,8 1,32 0,11 2,27 12 1,8 0,7 0,03 0.02 2.6 1,9 3,7 8,2 32 59 1 

2.37 1,83 6,5 5,3 1,74 0,20 2,99 9 7,0 2,0 0,69 0,02 9,7 2.0 o 11,7 83 o 1 
2,26 1,76 6,5 4,9 1,07 0,11 1,84 10 5,2 0,7 0,18 0,02 6,1 2,4 o 8,5 72 o <1 
2,30 1,95 6,0 4,3 0,75 0,08 1,29 9 3,8 0,5 0,43 0,02 4,7 3,2 o 7,9 59 o 1 
2,20 1,84 5,9 4,4 0,54 0,06 0,93 9 4,2 0,7 0,16 0,02 5,1 2,0 0.4 7,5 68 7 <1 
2,19 1,82 5,9 4,6 0,31 0,05 0,53 6 4,6 0,7 0,14 0,06 5,5 2,2 0,1 7,8 71 2 <1 
2.24 1,86 5,9 4,5 0,26 0,04 0.45 7 4,5 0,9 0,17 0,03 5,6 1,7 0,1 7.4 76 2 <1 

3,00 2,47 6,9 6,1 4,55 0.47 7,84 10 20,6 3,7 0,35 0,08 24,7 2,6 o 27,3 90 o 19 o 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27 

2,22 1,75 6,0 4,7 2,68 0,23 4,62 12 11,5 3,1 0,30 0,06 15,0 5,7 o 20,7 72 o <1 
2,08 1,68 5,6 4,1 0,90 0,11 1,55 8 4,5 0,6 0,07 0,05 5,2 4,7 1,2 11,1 47 19 <1 

1,87 1,50 5,5 4,5 1,90 0,15 3,27 13 4,0 1,5 0,12 0,03 5,7 6,1 1,0 12,8 45 15 1 
1,86 1,52 5,1 4,1 1.21 0,11 2,08 11 1,5 0,7 0,05 0,05 2,3 4,9 2,8 10,0 23 55 1 
1,89 1,53 5,3 4,1 0,83 0,10 1,43 8 1,3 0,6 0,04 0,04 2,0 4,0 2,8 8,8 23 58 1 
1,90 1,54 5,3 4,2 0,71 0,08 1,22 9 0,9 0,6 0,04 0,04 1,6 3,7 2,6 7,9 20 62 1 
1,86 1,51 5,5 4,2 0.47 0,05 0,81 9 o:9 0,03 0,04 1,0 3,5 2,7 7,2 14 73 1 
1,84 1,50 5,6 4,1 0,31 0,04 0,53 8 0,9 0,03 0,02 1,0 3,1 2,3 6.4 16 70 1 
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TABELA 3 I Continuação -
Amostra Composição granulo métrica 

Horizontes seca ao ar (terra fina seca ao ar) Ataque por H2S04% d ~ 1,4 7 
% % 

Solo Per- Fonte Prot Areia Argila Gde Silte Eq AI203 
Localização fi I Perf Lab Cal h Case 

Areia fina Silte Argila 
nat floc 

Arg1la umid 
Fe203 n • n • 51mb Prol 

>20 20-2 
grossa 0,2· 0,05- <0,002 % % 

Si02 AI203 Fe203 2-0,2 0,002 Ti02 P2o5 em mm mm 0,05 mm mm mm mm 

LE a 5194 A1 0-12 o o 46 26 8 20 14 30 0,40 9 6,7 6,0 2,3 0,39 0,19 4,08 
méd. 5195 A3 -30 o o 43 28 7 22 17 23 0,32 10 7,6 7,1 2,6 0,42 0,18 3,82 
21°33'S 91 82 5196 81 -70 o o 36 29 9 26 19 27 0,35 12 10,2 9,1 3,1 0,49 0,22 4,67 
56°35'WGr 5197 821 -145 o o 33 25 12 30 o 100 0.40 14 11,6 10,6 3,9 0,56 0,20 5,59 

5198 822 -265 o o 31 29 9 31 o 100 0,29 13 11,2 10,2 3,7 0,52 0,19 5,35 
5199 823 -340+ o o 29 27 9 35 o 100 0,26 15 13,2 12,1 4,2 0,56 0,18 6.41 

TSL d 4788 A1 0-8 o 1 10 26 28 36 13 64 0,78 21 14,5 10,6 5,2 0,52 0,05 3,15 
seg 4789 A3 -20 o 1 11 22 28 39 22 44 0,72 21 15,7 11,8 5.4 0,53 0,04 3.41 
21 •o5·s 93 59 4790 81t -40 o 1 9 20 26 45 21 53 0,58 23 18,9 14,3 6,1 0,56 0,04 3,68 
56"28'WGr 4791 8211 -85 o 2 7 19 23 51 3 94 0,45 24 21,1 16,0 7,1 0,55 0,03 3,57 

4792 8221 -200 o 3 8 18 21 53 o 100 0,40 24 19,9 15,7 6,3 0,55 0,03 3,95 
4793 8231 -260+ o 4 7 18 26 49 o 100 0,53 23 23,2 17,6 6,9 0,58 0,02 4,02 

PVaTb 5362 A 0-20 o o 49 31 12 8 7 13 1,50 8 4,9 3,0 2,0 0,24 0,02 2,35 
ab aren I 94 87 5363 81 80-120+ o 1 34 29 11 26 26 o 0,42 15 12,1 9,8 3,2 0,39 0,02 4,81 
méd 
21"40'S 
56.16'WGr 

LEa 1974 A1 0-12 o X 36 43 7 14 12 14 0,50 8 5,3 4,1 1,5 0,27 0,02 4,31 
méd 1975 A3 -30 o 1 34 44 7 15 10 33 0,47 8 6,0 4,9 1,6 0,29 0,02 4,80 
21 "37'S 95 48 1976 81 -50 o X 37 41 8 14 12 14 0,57 7 5,8 4,9 1,6 0,29 0,02 4,80 
56°13'WGr 1977 821 -102 o 1 43 30 10 17 13 24 0,59 9 6,8 6,0 1,9 0,32 0,01 4,98 

1978 822 -152 o 1 29 41 8 22 17 23 0,36 11 8,3 7,1 2,1 0,35 0,01 5,31 
1979 823 -1ao+ o 2 25 44 10 21 o 100 0,48 11 8,0 7,0 2,2 0,34 0,01 5,01 

PVaTb 5112 A 0-12 o o 36 39 11 14 12 14 0,79 11 6,4 5,2 2,9 0,41 0,03 2,83 
méd 97 78 5113 8t 70-120 o o 28 41 10 21 14 33 0,48 11 8,6 7,2 2,3 0,50 0,02 5,07 
21 •zg·s 
56°12'WGr 

TRLe 100 84 5356 A 0-20 o o 10 45 14 31 21 32 0,45 20 11,3 7,5 12,3 4,40 0,08 0,96 
arg 5357 81 70-100 o o 7 37 8 48 2 96 0,17 21 16,2 11,8 14,4 3,85 0,08 1,29 
21 °34'S 
55°54'WGr 

LRa 4233 A1 0-10 o o 5 16 22 57 17 70 0,39 28 21,6 19,0 29,0 6,65 0,08 1,03 
marg 4234 A3 -25 o o 5 15 21 59 11 81 0,36 28 21,2 19,7 29,8 6,90 0,08 1,04 
21 °34'S 103 24 4235 81 -70 o o 4 14 20 62 o 100 0,32 30 27,1 21,1 28,5 6,40 0,08 1,16 
55.54'WGr 4236 821 -110 o o 4 13 23 60 o 100 0,38 31 22,9 21,7 29,0 6,15 0,09 1,18 

4237 822 -145 o 1 3 13 23 61 o 100 0,38 31 22,9 21.7 28,9 6,32 0,08 1,18 
4238 83 -160 o 6 4 13 23 60 o 100 0,38 30 22,6 22,9 28,5 6,02 0,10 1,26 
4239 c -175+ o 3 5 13 38 44 o 100 0,86 35 23,6 23,3 27,2 5,84 0,11 1,34 

LRa 4447 A1 0-10 o o 18 15 11 56 38 32 0,20 24 16,8 15,5 24,5 4,31 0,08 0,99 
marg 4448 A3 -25 o o 19 17 9 55 39 29 0,16 23 17,0 16,0 24,3 4,14 0,07 1,03 
21 •29's 110 39 4449 81 -45 o o 17 15 8 60 2 97 0,13 23 17,9 17,4 25,0 4,15 0,06 1,10 
54°19'WGr 4450 821 -90 o o 16 14 8 62 o 100 0,13 24 19,8 18,5 25,2 4,05 0,06 1,15 

4451 822 -150 o o 16 14 9 61 o 100 0,15 25 19,3 18,5 25.4 4,20 0,06 1,14 
4452 823 -290+ o o 17 15 10 58 o 100 0,17 24 19,1 18,5 25,4 4,22 0,05 1,14 

LEa 1996 A1 0-14 o o 48 35 5 12 10 17 0,42 7 3,8 3,5 2,2 0,40 0,22 2.49 
méd 1997 A3 -29 o o 47 35 5 13 11 15 0,38 7 4,5 4,0 2,5 0,45 0,02 2,51 
21 °32'S 112 14 1998 81 -54 o o 43 36 7 14 10 28 0,50 7 4.4 3,9 2,6 0,40 0,01 2,36 
54°10'WGr. 1999 821 -88 o o 43 36 6 15 10 33 0,40 7 5,0 4,5 3,0 0,54 0,01 2,35 

2000 822 -156+ o o 42 36 6 16 10 37 0,38 7 5,2 4,8 3,0 0,54 0,01 2,51 

LEa 4141 A1 0-10 o o 39 43 7 11 8 27 0,64 7 4.4 3,9 2,6 0,40 0,03 2,38 
méd 4142 A31 -35 o o 38 43 6 13 10 23 0,46 8 4,7 4,7 2,8 0,49 0,03 1.44 
21 °33'S 113 19 4143 A32 -60 o o 38 41 6 15 12 20 0,40 8 5,8 4,9 3,2 0,52 0,02 2.40 
54°08'WGr 4144 81 -105 o o 37 40 7 17 14 18 0,35 9 6,1 5,3 3.4 0,51 0,02 2.48 

4145 821 -210 o o 33 43 7 17 o 100 0,41 8 6,6 5,7 3,7 0,59 0,02 2.43 
4146 822 -3oo+ o o 31 43 7 19 o 100 0,37 8 6,6 5,9 3.4 0,53 0,02 2,76 
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Lab · SNLCS 

pH11:2,51 Complexo sortivo mE/1 OOg 

CE Eq de 
c N MO C/N v 100 A1+3 p Na+ mmhos CaC03 Ki Kr % % % % Ai+3+s ppm % em % 

H20 KCIN ca+2 Mg+2 K+ Na+ s H+ A1+3 T 25'C 

1,90 1,53 5,1 4,1 0,67 0,05 1,15 13 0,9 0.4 0,17 0,05 1,5 1,8 0,7 4,0 38 32 1 
1,82 1.47 4,7 3,9 0.45 0,04 0,77 11 0,3 0,06 0,04 0.4 1,5 1,2 3,1 13 75 1 
1,91 1,57 4,6 4,0 0.42 0,04 0,72 11 0,2 0,05 0,04 0,3 1.4 1,5 3,2 9 83 1 
1,86 1,51 4,8 4,0 0,27 0,03 0,46 9 0,2 0,04 0,05 0,3 1,0 1,4 2,7 11 82 1 
1,87 1,52 5,0 4,1 0,13 0,02 0,72 7 0,3 0,03 0,03 0.4 1,0 1,3 2,7 15 76 <1 
1,85 1,52 5,1 4,1 0,10 0,02 1,17 5 0,0 0,03 0,04 o.4 0,7 1,4 2.5 16 78 <1 

2,33 1.77 5,9 4,7 1.48 0,14 2,55 11 5,1 2,4 0,26 0,04 7,8 3,3 o 11,1 70 o 3 
2,26 1,75 5,3 4,1 1,25 0,11 2,15 11 3,7 1,1 0,07 0,03 4,9 4,1 0,8 9,8 50 14 1 
2,25 1.77 5,3 4,0 0,81 0,09 1,39 9 2,8 0,8 0,05 0,03 3,7 4,7 1,6 10,0 37 30 <1 
2,24 1.75 5,3 4,0 0,60 0,06 1,03 10 1,9 0,5 0,03 0,02 2,5 4.4 2,1 9,0 28 46 <1 
2,15 1.72 5,3 4,0 0,31 0,05 0,53 6 2,1 0,8 0,09 0,03 3,0 4,3 2,1 9.4 32 41 <1 
2,24 1,79 5,4 4,0 0,30 0,04 0,51 8 2.4 1,6 0,03 0,02 4,1 3,6 1,7 9.4 44 29 <1 

2,78 1,95 5,8 4,9 0,82 0,08 1.41 4 2,7 1,0 0,09 0,05 3,8 2,2 o 6,0 63 o 1 
2,10 1,74 4,9 3,5 0,31 0,05 0,53 6 09 0,03 0,04 1,0 3,6 1.4 6,0 17 58 <1 

2,20 1,79 4,7 4,0 0,86 0,06 1.48 14 1.,2 0,7 0,15 0,02 2,1 3,0 0,9 6,0 35 30 6 
2,08 1.72 4,4 3,9 0,51 0,04 0,87 13 0,7 0,10 0,02 0,8 3,8 1,6 6,2 13 67 3 
2,01 1.67 4,5 3,9 0,32 0,02 0,55 16 0,8 0,08 0,03 0,9 2.4 1.4 4,7 19 61 1 
1,93 1.60 4,3 3,6 0,29 0,02 0.49 15 0,3 0,05 0,02 0.4 1,7 1,6 3,7 11 80 1 
1,96 1,65 4,6 3,6 0,24 0,02 0.41 12 0,6 0,03 0,02 0,7 1,3 1.4 3.4 21 67 1 
1,94 1,62 4,7 3,7 0,18 0,01 0,31 18 0,5 0,03 0,03 0,6 1,1 1,3 3,0 20 68 1 

2,09 1,55 5,2 4,5 1,09 0,10 1,87 11 2,9 1,7 0,21 0,02 4,8 4,2 o 9,0 53 o 2 
2,03 1,68 4,9 3,8 0,20 0,03 0,34 7 0,5 0,03 0,02 0,6 1,5 1,2 3,3 18 67 <1 

2,56 1,25 5,9 4,5 1,73 0,16 2,98 11 8,2 3,0 0,24 0,04 9,5 3,9 0,1 13,5 70 1 1 
2.33 1,31 5,8 4,6 0,44 0,05 0,76 9 4,2 1,9 0,05 0,04 6,2 2,3 0,2 8,7 71 13 <1 

1,93 0,93 5,1 4,1 1,61 0,12 2,78 13 1,8 1,2 0,29 0,03 3,3 5,5 1,7 10,5 31 34 1 
1,83 0,93 5,2 4,1 1,23 0,09 2,12 14 1,0 0,13 0,02 1,2 3,9 2,2 7,3 16 65 1 
2,18 1,17 5,0 4,2 1 07 0,09 1,84 12 0,5 0,04 0,02 0,6 3,5 2,0 6,1 10 77 1 
1,79 0,97 5,3 4,3 0,61 0,05 1,05 12 0,4 0,02 0,02 0.4 2,9 1,6 4,9 8 80 1 
1,79 0,97 5,4 4.4 0.45 0,04 0,78 11 0.4 0,02 0,03 0,5 3,2 1,2 4,9 10 71 1 
1.68 0,94 5,3 4.4 0,42 0,04 0,72 11 0.4 0,03 0,02 0,5 3,1 1,3 4,9 10 72 1 
1,72 0,99 5,6 4,3 0,22 0,02 0,38 11 0,5 0,04 0,03 0,6 3,1 1,6 5,3 11 73 1 

1.84 0,92 5,2 3,9 1,70 0,13 2,93 13 1,5 0,5 0,14 0,02 2,2 5,3 1.4 8,9 25 39 2 
1.81 0,92 5,0 3,9 1,14 0,08 1,97 14 0,9 0,06 0,02 1,0 3,5 1,9 6.4 16 66 2 
1,75 0,91 5,3 4,0 0,91 0,07 1,57 13 0,6 0,03 0,02 0,7 2.4 1,6 4,7 15 70 1 
1,82 0,97 5,4 4,1 0,69 0,05 1,19 14 0,6 0,27 0,02 0,9 2,2 1.4 4,5 20 61 1 
Ú7 0,95 5,5 4,2 0,38 0,03 0,66 13 0,4 0,02 0,02 0.4 2,1 1,3 3,8 11 77 1 
1,76 0,94 5,5 4,2 0,25 0,03 0,43 8 0,5 0,01 0,02 0,5 2,1 0,8 3.4 15 62 1 

1,85 1,32 4,5 4,2 0,54 0,03 0,93 18 0,2 0,02 0,03 0,3 2,3 0,8 3.4 9 73 1 
1.91 1,37 4,6 4,2 0.45 0,04 0,78 11 0,2 0,02 0,03 0,3 1,9 0,7 2,9 10 70 X 
1,92 1,35 4,8 4,2 0.43 0,04 0,74 11 0,2 0,01 0,03 0,2 1.4 0,8 2.4 8 80 X 
1,89 1,33 5,0 4,2 0,27 0,03 0,47 9 0,2 0,01 0,03 0,2 1,5 0,6 2.3 9 75 X 

1,84 1,32 5,2 4,3 0,26 0,01 0,45 26 0,2 0,01 0,03 0,2 1,0 0,6 1,8 11 75 X 

1,92 1,35 4,8 4,2 0,66 0,05 1,14 13 0,2 0,06 0,06 0,3 3,2 1,2 4,7 6 80 1 
1,70 1,98 4,9 4,3 0.46 0,04 0,79 12 0,1 0,17 0,12 0,4 2,2 1,0 3,6 11 71 <1 
2,10 1,43 4,9 4.4 0,36 0,03 0,62 12 0,1 0,11 0,10 0,3 1,8 0,9 3,0 10 75 <1 
1,96.. 1,40 4,9 4,4 0,24 0,02 0.41 12 0,1 0,12 0,03 0,3 2,2 1,1 3,6 8 79 <1 
1.97 1,39 5,2 4,5 0,22. 0,02 0,38 11 0,1 0,01 0,03 0,1 0,9 0,7 1,7 6 88 <1 
1,90 1,39 5,5 4,6 0,13 0,01 0,22 13 0,2 0,01 0,03 0,2 0,8 0,6 1,6 13 75 <1 
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TABELA 3 I - Continuação 

Amostra Composição granulométrica 
Horizontes seca ao ar (terra fina seca ao ar) Ataque por H2S04% d ~ 1,47 

% % 
Solo Per- Fonte Prot Areia 

Argila G de 
Silte Eq AI203 

Localização til Perf Lab Cal h Case 
Areia fina Silte Argila 

nat floc 
Argila umid --

n • n • Prol grossa 0,05- % % Fe2o3 
51mb em >20 20'2 2-0,2 

0,2-
0,002 

<0,00 Si02 AI203 Fe2o Ti02 P205 
mm mm 0,05 mm 

mm mm mm 

PLSeTa 5412 A 0-20 o o 60 26 12 2 2 o 6,00 6 1,7 0,9 0,5 0,32 0,01 2,84 

dfrag 5413 Bt 60-100 o 3 33 22 23 22 22 o 1,05 58 10,5 5,8 2,3 0,57 0,01 3,95 

aren/méd 114 91 5414 ex 100-130 o 6 35 22 27 16 16 o 1,69 10 7,0 3,5 1,6 0,52 0,01 3,43 
22°12'5 
57°25'WGr 

PLeTa 6085 A 0-30 o o 47 15 25 13 9 31 1,92 16 8,0 2,9 1,1 0,26 0,02 4,12 
méd /arg 6086 Bt 60-80 o 2 39 10 14 37 31 16 0,38 22 16,5 10,9 3,9 0,40 0,02 4,38 
22°10'5 116 120 6087 c 80-120 o 7 48 16 16 20 18 10 0,80 15 9,6 5,4 1,5 0,30 0,02 5,63 
57"20'WGr 

SSTa 5409 A 0-20 o o 66 19 12 3 2 33 4,00 7 2,2 1,1 0,4 0,11 0,02 4,32 
c/frag 5410 Bt 70-110 o 1 46 14 19 21 21 o 0,90 26 8,7 5,5 1,9 0,31 0,01 4,53 
aren/méd, 117 90 5411 Cx 120-140 o 1 38 15 24 23 23 o 1,04 22 11,3 6,2 2,0 0,34 0,01 4,86 
22°09'5 
57°18'WGr 

PLSdTa 4829 A11 0-7 o o 53 21 17 9 6 33 1,89 12 7,2 2,6 1,0 0,20 0,02 4,17 
c!frag 4830 A12 -25 o o 57 20 17 6 5 17 2,83 8 4,9 1,8 0,6 0,17 O,Q1 4:50 
aren /méd 118 66 4831 A2 -55 o 1 60 25 11 4 4 o 2,75 4 2,9 1,8 0,5 0,17 0,01 6,00 
22°11'5 4832 8tx -75+ o 3 50 22 15 13 13 o 1,15 10 7,5 4,4 1,7 0,31 0,01 4,30 
57°16'WGr 

PV d Tb 5573 A1 0-10 o 1 69 13 13 5 2 60 2,60 9 2,7 2,2 0,7 0,12 0,01 4,91 
ab pllnt 5574 A31 -25 o 1 68 15 11 6 4 33 1,83 6 2,6 2,2 1,1 0,14 0,02 3,13 
aren/méd 119 98 5575 A32 -60 o 2 63 18 12 7 4 43 1,57 7 2,7 2,2 1,2 0,16 0,01 2,88 
22°03'5 5576 811 -90 o 3 48 17 20 15 10 33 1,33 11 6,2 5,0 2,0 0,24 0,01 3,92 
57°12'WGr 5577 1182tcn -100 10 46 47 15 18 20 16 20 0,90 14 8,9 7,1 2,9 0,30 0,01 3,85 

PETbab 5360 A 0-20 o o 29 33 18 20 14 30 0,90 14 7,3 5,6 2,4 0,49 0,03 3,66 
méd /arg 122 86 5361 8t 80-100 o 1 18 31 15 46 25 46 0,33 22 18,9 14,9 5,7 0,51 0,02 4,10 
22°09'5 
56°45'WGr 

PETbab 5358 A 0-20 o o 42 34 15 9 8 11 1,67 8 3,6 2,5 1,3 0,21 0,02 3,02 
méd/arg 123 85 5359 Bt 80-110 o 1 23 25 16 36 8 78 0,44 19 14,3 11,1 4,0 0,45 0,03 4,35 
22°08'5 
56°44'WGr 

PV d Tb ab 5062 A1 0-15 o o 50 37 9 4 2 50 2,25 5 1,8 1,1 1,0 0,12 0,18 1,83 
pllnt 5063 A21 -40 o o 46 41 9 4 2 50 2,25 4 2,0 1,3 0,9 0,13 0,08 4,33 

aren /méd 126 78 5064 A22 -60 o o 41 42 12 5 3 40 2,40 6 2,1 1,6 1,1 0,15 0,08 2,29 

22°03'5 5065 A23 -100 o 1 42 39 13 6 4 33 2,17 6 2,5 2,0 1,1 0,18 0,09 2,86 

56°38'WGr 5066 811 -130 o 1 35 35 15 15 12 20 1,00 12 6,3 4,8 2,2 0,24 0,13 3,36 

5067 821tpl -180 o 1 32 29 13 26 4 85 0,50 16 11,2 8,6 3,2 0,32 0,08 4,20 

5068 822tpl -240 o 1 31 35 13 21 3 86 0,62 13 8,1 6,2 2,4 0,28 0.10 4,07 

SSTa 6005 A11 0-10 o o 33 40 18 9 5 44 2,00 11 4,6 1,9 1,0 0,24 0,02 2,95 
pllnt 6006 A12 -40 o o 39 42 13 6 4 33 2,17 13 2,9 1,3 0,9 0,23 0,01 2,27 
aren./méd 6007 A2 -55 1 1 37 42 17 4 3 25 4,25 6 1,7 0,6 0,5 0,19 0,01 1,9C 
22°07'5 127 109 6008 811pl -65 1 3 27 30 16 27 22 19 0,59 18 10,0 7,0 2,3 0,43 0,02 4,76 
56°36'WGr 6009 82tpl -90 o 1 15 22 16 47 35 26 0,34 28 19,7 13,0 4,7 0,47 0,02 4,34 

6010 83tpl -130 o 1 20 32 21 27 27 o 0,78 24 11,6 7,6 2,8 0,39 0,02 4,26 
6011 C1 -180 1 1 22 32 20 26 26 o 0,77 41 11,5 6,2 2,0 0,37 0,02 4,86 
6012 C2 -200 o 1 26 30 19 25 25 o 0,76 49 12,0 7,0 2,9 0,40 0,02 3,79 

LRe pouco 4406 A 0-20 o o 16 23 22 39 20 49 0,56 29 15,3 10,0 18,9 5,03 0,14 0,83 
prol arg. 129 41 4407 Bt 70-90 o o 11 21 14 54 42 19 0,26 26 19,2 15,9 19,6 4,65 0,08 1,27 
22°42'5 
56°04'WGr 
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Lab: SNLCS 

pH(1:2,51 Complexo sortivo mE/1 OOq 

CE Eq de 

Ki Kr 
c N MO C/N 100 Al+3 p Na+ mmhos/ CaC0 3 % 

v 
% % % Al+3 + S ppm % em % 

HzO KCIN ca+2 Mg+2 K+ Na+ s H+ Al+3 T 25"C 

3,21 2,38 5,5 4,2 0,38 0,05 0,66 8 0,9. 0,09 0,03 1,0 0,9 0,2 2,1 48 13 1 1 
3,08 2.45 6,0 3,8 0,34 0,06 0,59 6 1,1 0.7 0,11 0.41 2,3 1.8 0,7 4,8 48 23 <1 9 
3,40 2,63 6,7 4,5 0,12 0,03 0,21 4 1.4 0,7 0,16 0,34 2,6 0,7 o 3,3 79 o <1 10 

4,69 3,78 5,3 4,0 0,69 0,08 1.19 9 1,6 0,6 0,12 0,13 2,5 3,1 0,2 5,8 43 7 3 
2,57 2,09 5,9 4,2 0,25 0,05 0.43 5 7,5 2,9 0,10 0,28 10,8 2,0 0,1 12,9 84 1 1 
3,02 2,57 6,6 5,0 0,06 0,02 0,10 3 5.4 2,7 0,10 0,22 8.4 0,9 o 9,3 90 o 1 

3.40 2,76 5,9 4,1 0.44 0,06 0,76 7 0,9 0,05 0,08 1.0 0,9 0,3 2,2 45 23 1 - -
2,69 2,20 6,0 3,6 0,33 0,05 0,57 7 0,7 0.4 0,14 0,75 2,0 1,7 1,1 4,8 42 35 <1 17 0,5 
3,10 2,57 6,1 3,7 0,12 0,03 0,21 4 1,6 0,8 0,25 1.77 4.4 1,2 0,4 6,0 73 8 <1 30 OA 

4,71 3,87 5,7 4.4 1,20 0,10 2,07 12 1,0 0.40 0,04 1.4 1.8 0,1 3,3 42 7 1 - 2 
4,63 3,83 5,6 4,0 0.41 0,04 0.71 10 0.4 0,04 0,08 0,5 1,6 0,3 2.4 21 38 3 - <1 
2.74 2,29 6,1 4,1 0,10 0,02 0,17 5 0,3 0,03 0,07 0.4 0,9 0,2 1.5 27 33 5 - <1 
2,90 2,36 6,2 3,7 1,19 0,03 2,05 6 0,3 0,04 0,52 1,0 1,7 1.1 3,8 26 52 14 0,2 1 

2,09 1.73 6,2 5.4 1.28 0,11 2,21 12 3,3 1.3 0,20 0,03 4,8 2,3 o 7,1 68 o 2 
2,01 1,52 6,2 4,9 0,38 0,05 0,66 8 0,8 0,5 0,12 0,02 1.4 1,2 o 2,6 54 o 1 
2,09 1,58 5,9 4,2 0,22 0,03 0,38 7 0,6 0,12 0,02 0,7 1,2 0,1 2,0 35 13 1 
2,11 1,68 5,3 3,9 0,21 0,03 0,36 7 0,9 0,10 0,03 1,0 1,3 0.4 2,7 37 29 <1 
2 13 1,69 5,5 4,0 0,20 0,03 0,34 7 0,9 1,15 0,04 1.1 1,2 0,6 2,9 38 35 <1 

2,22 1,74 6,1 4,8 0,92 0,09 1.59 10 3,8 1,0 0,22 0,03 5,1 1,5 o 6,6 77 o <1 
2,16 1,73 5.4 3,9 0,51 0,07 0,88 7 3,3 0,8 0,06 0,03 4,2 2,3 0,9 7.4 57 18 <1 

2.45 1,84 6.4 5,1 0.48 0,06 0,83 8 1,8 0,6 0,13 0,02 2,6 0,8 o 3.4 76 o 1 
2,19 1,78 5,6 4,0 0,33 0,06 0,57 6 2,9 0,8 0,11 0,05 3,9 1,5 0.4 5,8 67 9 <1 

2,78 1,76 5,6 4.4 0,36 0,04 0,62 9 1,2 0,3 0,12 O,_Q4 1.7 1,6 o 3,3 52 o 1 
2,62 2,06 5.4 4,2 0,17 0,03 0,29 6 0,6 0,08 0,03 0,7 1,2 0,2 2,1 33 22 1 
2,23 2,19 5,2 4,0 0,13 0,02 0,22 7 0,6 0,05 0,04 0,7 0,9 0,3 1,9 37 30 <1 
2,13 1,56 5,1 4,0 0,13 0,02 0,22 7 0,6 0,06 0,04 0,7 1,0 0.4 2,1 33 36 <1 
2,23 1,72 5,0 3,9 0,18 0,02 0,31 9 0,8 0,5 0,05 0,05 1.4 1,2 0,8 3.4 41 36 <1 
2,21 1,80 4,8 3,8 0,17 0,03 0,29 6 0,9 0,6 0,05 0,04 1,6 1,2 1.8 4,6 35 53 <1 
2,22 1,78 5,0 3,9 0,11 0,02 0,19 6 0,7 0.4 006 0,03 1.6 1,2 2,0 4.4 27 63 <1 

4,12 3,08 4,8 4,2 0,72 0,08 1,24 9 0,8 0,05 0,09 0,9 2,3 0,8 4,0 23 47 2 - -
3,80 2,64 5,3 3,3 0,35 0,04 0,60 9 0,3 0,04 0,09 0.4 1,3 0,5 2,2 18 56 1 - -
4,80 3,14 5,8 3.4 0,12 0,02 0,21 6 0,3 0,03 0,06 0.4 0,5 0,2 1,1 36 33 1 - -
2.43 2,01 5.4 3,0 0,33 0,05 0,57 7 1,7 0,3 0,05 0,91 3,0 1.9 2,5 7.4 41 45 1 12 0,3 
2,58 2,09 4,8 2,8 0,37 0,07 0,64 5 3,5 0.7 0,07 2,01 6,3 3,1 4,7 14,1 45 43 <1 14 0.4 
2,59 2,10 4,8 2,8 0,20 0,05 0,34 4 3,8 0,9 0,06 1,56 6,3 1,9 2,6 10,7 59 28 1 15 0,6 
3,15 2,62 4,6 2,8 0,11 0,04 0,19 3 4,6 1,7 0,08 1,78 8,2 1,5 t,O 10,7 77 11 <1 17 0,8 
2,92 2,31 4,6 2,9 0,08 0,03 0,14 3 4,9 1,6 0,09 1,50 8,1 1,5 0,5 10,1 80 6 <1 15 1,0 

2,60 1,18 7,6 6,8 2.74 0,24 4,72 11 13,9 1,8 0,63 0,09 16,4 1,7 o 18,1 91 o 46 
2,05 1,15 5,5 4,3 0,95 0,0.8 1,64 12 5,0 1.4 0,10. 0,07 6,6 4,1 o 10,7 62 o 1 
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TABELA 3 I - Continuação 

Amostra Composição granulométrica 
Horizontes seca ao ar (terra fina seca ao ar) AtaqueporH2S04 % d = 1.47 

% % 
Solo Per- Fonte Prot Areia Argila G de 

Silte Eq Al2o 3 Localização til Perf Lab Areia fina Si \te Argila 
nat floc 

Argila umid --
no no Prol 

Calh Case grossa 0,05 % % Fe;,o3 Slmb >20 20-2 0,2- <0.002 Si02 Al2o 3 Fe2o 3 TiOz P2o5 em mm mm 
2-0,2 0,05 0,00 mm mm mm mm 

PV a Tb 4551 A1 0-40 14 55 39 27 13 21 9 57 0,62 14 6,8 8,1 3,9 0.48 0,05 3,29 
A proem 4552 A3 -73 15 66 28 24 14 34 14 59 0.41 19 10.4 12,9 5,7 1.40 0,05 3,50 
méd mcasc 131 46 4553 B1t -100 21 55 20 20 17 43 27 37 0,40 22 12,7 16,1 7,0 1,55 0,05 3,59 
arg mcasc 4554 B21t -140 27 51 21 24 15 40 26 35 0,36 20 11,6 15.4 6,6 1,56 0,05 3,68 
22°16'5 4555 B22t -250+ 36 32 28 23 13 36 3 91 0,36 19 11,9 14,2 5,0 1.42 0,05 3,66 
55°53'WGr 

LRa 3138 A1 0-10 o o 7 6 17 70 42 40 0,24 36 22,6 19,0 24,2 4,00 0,13 1,23 
marg 3139 A3 -21 o o 6 5 11 78 54 31 0,14 31 25,1 22,9 25,9 3,92 0,22 1,38 
22°10'5 136 11 3140 81 -43 o o 5 6 11 78 o 100 0,14 30 25,2 23,3 26,9 3,91 0,10 1,36 
54°50'WGr 3141 821 -87 o o 6 5 10 79 o 100 0,13 31 26,1 23,6 27,2 3,83 0,09 1,36 

3142 822 -126 o o 5 5 11 79 o 100 0,14 31 26,0 23,9 27,0 3,77 0,09 1,39 
3143 823 -252 + o 2 5 5 13 77 .o 100 0,17 31 26,2 24,1 27,1 3,92 0,09 1,39 

LRa 4417 A1 0-15 o o 9 9 21 61 45 26 0,34 31 19,6 16,2 26,2 5,23 0,19 0,97 
marg 4418 A3 -30 o 1 8 9 17 66 51 23 0,26 28 19,9 15,1 26,8 5,42 0,18 0,88 
22°12'5 138 34 4419 81 -50 o 1 9 6 12 73 31 58 0,16 31 24,1 20,8 24,5 4,57 0,15 1,33 
54°46'WGr 4420 821 -100 o 1 6 6 11 77 o 100 0,14 32 25,5 22,3 23,8 4,33 0,14 1.47 

4421 822 -220 o 3 10 7 12 71 o 100 0,17 32 24,1 21,2 26,0 4,37 0,14 1,28 
4422 823 -290+ o 3 11 7 10 72 o 100 0,14 30 23,8 21,0 27,0 4,00 0,13 1,22 

LEa 4267 A1 0-15 o o 48 34 8 10 8 20 0,80 8 3,2 3,1 2,0 0,37 0,01 2,31 
mád 4268 A3 -55 o o 46 34 7 13 8 39 0,54 8 4,8 4,7 2,9 0,51 O,Q1 2,56 
22°22'5 141 30 4269 B1 -105 o o 44 36 7 13 11 15 0,54 8 4,7 4.4 2,8 0.46 0,01 2,39 
54°12'WGr 4270 821 -155 o o 43 35 7 15 11 27 0,47 8 5,6 5,3 3,1 0,51 O,Q1 2.74 

4271 822 -3oo+ o o 39 37 8 16 o 00 0,50 10 6,1 5,9 3,5 0,59 0,01 2,64 

PETb 4245 A1 0-10 o o 46 40 9 5 4 20 1,80 15 2,5 2,1 1,3 0,37 0,07 2,63 
ab 4246 A2 -75 o o 45 44 8 3 3 o 2,67 4 1,8 1.4 0,3 0,43 0,01 7,00 
aren /méd 145 26 4247 81t -125 o o 40 42 8 10 10 o 0,80 7 4.4 3,6 2,0 0,46 0,02 2,69 
23°46'5 4248 821t -210 o o 39 41 6 14 14 o 0,43 9 5,6 4,7 2,5 0,48 0,02 2,88 
55°02'WGr 4249 822t -3oo+ o o 37 37 7 19 5 74 0,37 11 7,9 7,0 3,5 0,54 0,02 3,14 

LEa 3315 A1 0-10 o o 69 13 5 13 8 38 0,38 8 4,5 3,6 2,1 0,28 0,03 2,78 
mád 3316 A3 -37 o o 70 12 4 14 10 29 0,29 7 5,1 4,1 2,5 0,34 0,03 2,52 
23°47'5 147 4 3317 81 -105 o o 67 11 4 18 13 28 0,22 9 6,3 5,2 2,9 0,37 0,03 2,86 
54°35'WGr 3318 821 -160 o o 67 11 5 17 2 88 0,29 9 6,9 5,6 3,2 0,38 0,02 2,78 

3319 822 -3oo+ o o 63 13 4 20 o 100 0,20 9 7,2 6,1 3,1 0,36 0,02 3,10 

LE a 3335 A1 0-8 o o 32 42 9 17 15 12 0,53 14 6,3 4,6 3,3 0,52 0,03 2,19 
méd 3336 A3 -22 o o 36 41 6 17 12 29 0,35 11 6,0 4,9 3,3 0,48 0,03 2,33 
23°48'5 148 8 3337 81 -65 o o 36 38 6 20 10 50 0,30 12 6,8 5,9 3.7 0,60 0,03 2,52 
54°30'WGr 3338 821 -120 o o 31 37 5 27 15 44 0,19 13 8,7 7,5 4,6 0,71 0,04 2,56 

3339 822 -185 o o 33 33 7 27 o 100 0,26 14 9,9 8,6 5,4 0,80 0,04 2,51 
3340 823 -3oo+ o o 33 32 8 27 o 100 0,30 14 9,9 8,6 5,4 0,85 0,04 2,49 

LEa 3303 A11 0-8 o o 68 20 5 7 4 43 0,71 8 3,3 2.4 1,8 0,35 0,03 2,05 
méd 3304 A12 -19 o o 67 21 5 7 3 57 0,71 7 3,4 2,6 1,9 0,36 0,02 2,12 
23°41'5 3305 A3 -36 o o 63 23 4 10 5 50 0,40 6 3,5 2,9 2.4 0,48 0,02 1,90 
54°30'WGr 149 2 3306 81 -67 o o 59 26 3 12 6 50 0,25 7 4,0 3,2 2,5 0,50 0,02 1,97 

3307 821 -140 o o 58 25 4 13 9 31 0,31 7 4,6 4,0 2,9 0,53 0,02 2,19 
3308 822 -275 o o 59 23 4 14 4 71 0,28 7 4,8 4,1 2,7 0,51 0,02 2,37 
3309 823 -330+ o o 54 27 4 14 o 00 0,26 8 5,8 4,9 2,3 0,66 0,02 2,36 

LE a 3310 A1 0-8,5 o o 68 19 3 10 6 40 0,30 7 2,9 2,4 2,0 .0,43 0,02 1,89 
mád 3311 A3 -50 o o 62 23 3 12 8 33 0,25 7 4,6 4,0 2,4 0,50 0,02 2,57 
.23°43'5 150 3 3312 81 -118 o o 60 23 2 15 11 27 0,13 7 4,9 4,2 2,7 0,56 0,02 2.46 
54"25'WGr 3313 821 -200 o o 53 25 5 17 12 29 0,29 6 6.4 5,6 3.4 0,64 0,02 2,54 

3314 822 -325+ o o 53 25 4 18 o 00 0,22 8 6,8 5,6 3,3 0,61 0,02 2,62 
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Lab · SNLCS 

pH11:2,51 Complexo sortivo mE/1 OOg 

CE Eq de 
c N MO C/N v 100 Al+3 p Na+ mmhos/ CaC03 Kí Kr % % % % Al+3 + S ppm % em % 

H20 KCIN ca+2 Mg+2 K+ Na+ s H+ A1+3 T 25'C 

1.43 1,10 5,0 3,9 1,70 0,14 2,93 12 0,6 0,12 0,03 0,8 8,6 2,0 11.4 7 71 2 
1,37 1,07 5,1 4,0 1,11 0,10 1,91 11 0,3 0,03 0,03 0,4 6,1 2,2 8,7 5 85 <1 
1,34 1,05 5,1 4,0 0,70 0,07 1,21 10 0,3 0,16 0,04 0,5 4,9 2,3 7,7 7 82 <1 
1,28 1,01 5,1 4,0 0,53 0,06 0,79 9 0,3 0,02 0,03 0,4 4,3 1,6 6,3 6 80 <1 
1,42 1,12 5,5 4,0 0,29 0,06 0,50 5 0,4 0,02 0,03 0,5 3,8 0,5 4,8 10 50 <1 

2,02 1,11 5,4 5,0 3,76 0,44 6,48 9 10,0 3,9 0,61 0,04 14,6 7,6 0,2 22,4 65 1 7 
1,86 1,08 4,4 4,1 1,68 0,19 2,90 9 1,4 1,4 0,24 0,02 3,1 6,5 2,5 12,1 26 45 1 
1,84 1,06 4,5 4,0 1,14 0,12 1,97 10 0,5 0,7 0,13 0,02 1,4 5,4 3,1 9,9 14 69 <1 
1,88 1,08 5,0 4,2 0,66 0,07 1,14 9 0,2 1,5 0,02 0,02 1,7 4,1 1,9 7,7 22 53 <1 
1,85 1,08 4,9 4,2 0,50 0,05 0,86 10 0,1 1,1 0,06 0,02 1,3 3,3 1,8 6,4 20 58 <1 
1,85 1,07 5,1 4,3 0,35 0,04 0,60 9 0,1 0,5 0,17 0,02 0,8 3,2 1,9 5,9 14 70 <1 

2,06 1,01 6,2 5,6 2,45 0,30 4,22 8 7,7 4,1 0,53 0,03 12.4 3,8 o 16,2 77 o 1 
2,24 1,05 6,2 5,0 1,52 0,15 2,62 10 4,5 4,1 0,11 0,31 9,0 3,6- o 12,6 71 o <1 
1,97 1,13 5,5 4,1 0,96 0,09 1,66 11 2,0 2,8 0,12 0,08 5,0 4,5 0,7 10,2 49 12 1 
1,94 1,15 5,1 4,1 0,64 0,06 1,10 11 0,9 0,16 0,03 1,1 3,7 2,8 7,6 14 72 3 
1,93 1,08 5,6 4,1 0,40 0,04 0,69 10 0,6 0,03 0,02 0,7 2,9 2,1 5,7 12 75 <1 
1,93 1,06 5,5 4,1 0,19 0,02 0,33 10 0,6 0,27 0,04 0,9 2,7 2,1 5,7 16 70 <1 

1,75 1,23 4,1 3,7 0,81 0,08 1,40 12 1,0 0,05 0,02 1,1 2,6 0,8 4,5 24 42 5 
1,74 1,25 3,8 3,8 0,59 0,05 1,02 12 0,2 0,13 0,01 0,3 1,9 1,0 3,2 9 77 <1 
1,82 1,28 3,8 3,8 0,33 0,03 0,57 11 0,1 0,02 0,01 0,1 1,3 1,0 2.4 4 91 <1 
1,80 1,31 3,8 3,8 0,23 0,02 0,40 12 0,1 0,01 0,04 0,2 1,4 0,9 2,5 8 82 1 
1,76 1,28 4,0 3,9 0,13 0,01 0,22 13 0,5 0,01 O,Q1 0,5 1,0 0,7 2,2 23 58 <1 

2,02 1,45 4,9 4,1 0,60 0,07 1,03 9 1,6 0,4 0,16 0,02 2,2 1,7 0,2 4,1 54 8 1 
2,19 1,88 5,4 4,0 0,18 0,02 0,31 9 0,5 0,02 0,01 0,5 0.4 0,2 1,1 46 29 <1 
2,08 1,52 5,2 3,9 0,19 0,03 0,33 6 0,7 0,5 0,07 0,02 1,3 0,7 0,4 2.4 54 24 <1 
2,03 1,50 4,7 3,7 0,19 0,03 0,33 6 0,7 0,02 0,02 0,7 0,8 0,8 2,3 30 53 1 
1,92 1,45 4,5 3,7 0,14 0,02 0,24 7 0,8 0,03 0,04 0,9 0,7 1,1 2,7 33 55 1 

2,15 1,55 4,9 4,4 0,70 0,07 1,21 10 0,9 0,8 0,18 0,02 1,9 2,3 0,3 4,5 42 14 5 
2,11 1,53 4,5 4,0 0.40 0,04 0,69 10 0,4 0,10 0,01 0,5 1,9 0,9 3,3 15 64 2 
2,06 1,52 4,3 4,0 0,30 0,03 0,52 10 0,2 0,13 0,02 0,4 1,5 1,1 3,0 13 73 1 
2,09 1,55 4,5 4,1 0,19 0,02 0,33 10 0,2 0,02 0,01 0,2 1,3 1,0 2,5 8 83 1 
2,01 1,53 4,8 4,2 0,13 0,02 0,22 7 0,2 0,04 0,02 0,3 0,9 0,9 2,1 14 75 1 

2,33 1,58 6,4 5,9 1,53 0,14 2,64 11 5,7 1,8 0,21 0,02 7,7 2,6 o 10,3 75 o 8 
2,08 1,46 5,6 4,8 0,83 0,08 1,43 10 1,5 1,0 0,17 0,02 2,7 2,7 0,3 5,7 47 10 2 
1,96 1.42 4,9 4,1 0,52 0,05 0,90 10 0,5 0,17 0,02 0,7 2,5 1,6 4,8 15 70 1 
1,97 1,42 4,9 4,2 0,34 0,03 0,59 11 0,4 0,06 0,02 0,5 1,9 1,5 3,9 13 75 <1 
1,96 1,40 5,0 4,2 0,22 0,02 0,38 11 0,3 0,07 0,01 0,4 1.4 1,2 3,0 13 75 <1 
1,96 1,40 5,1 4,3 0,18 0,02 0,31 9 0,3 0,04 0,01 0.4 1,0 1,1 2,5 16 73 <1 

2,34 1,59 4,8 4,2 0,92 0,06 1,59 15 o. 7 0,06 0,01 0,8 2,8 1,0 4,6 17 56 4 
2,22 1,49 4,7 4,2 0,82 0,05 1,41 16 0,2 0,05 0,02 0,3 2,5 1,0 3,8 8 77 3 
2,05 1,31 4,6 4,3 0,48 0,04 0,83 12 0,2 0,03 0,01 0,2 2,3 0,9 3.4 6 82 2 
2,13 1,40 4,9 '4.4 0,37 0,03 0,64 12 0,1 0,06 0,02 0,2 1,5 0,9 2,6 8 82 1 
1,96 1,35 4,9 4,3 0,26 0,02 0,45 13 0,1 0,04 0,01 0,2 1,5 0,8 2,5 8 80 1 
1,99 1,41 5,0 4.4 0,22 0,02 0,38 11 0,1 0,03 0,02 0,2 1,1 0,7 2,0 10 78 1 
2,01 1.40 5,3 4,5 0,10 0,01 0,17 10 0,1 0,04 0,01 0,2 0,5 0,8 1,5 13 80 <1 

2,05 1,37 4,8 4,1 0,78 0,06 1,34 13 0,9 0,3 0,10 0,01 1,3 3,3 0,7 5,3 25 35 3 
1,96 1,42 4,5 4,3 0,53 0,04 0,91 10 0,2 0,04 0,01 0,3 2,2 1,3 3,8 8 81 2 
1,88 1,43 4,7 4,3 0,29 0,03 0,50 10 0,2 0,02 0,01 0,2 2,2 1,0 3.4 6 83 1 
1,94 1.41 4,8 4,3 0,18 0,02 0,31 9 0,1 0,03 0,02 0,2 0,9 0,9 2,0 10 82 1 
2,06 1,51 5,3 4,4 0,08 0,01 0,14 8 0,1 0,03 0,02 0,2 0,6 0,6 1,4 14 75 1 
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TABELA 3 I Conclusão -
Amostra Composição granulométrica 

Ataque por H2S04 % d = 1.4 7 
Horizontes seca ao ar (terra fina seca ao ar) 

% % 

Solo Per- Fonte Prot Areia 
Argila G de 

Silte Eq AI203 
Localizaçào fi I Perf Lab Areia fina Silte Argila 

nat floc 
Argila umid --

Prol 
Cal h Case grossa 0,05- % % Fe2o3 no no 

Slmb >20 20-2 0,2- <0.002 Si02 AI203 Fe203 Ti02 P205 2-0,2 0,002 em mm mm 0,05 mm 
mm mm mm 

PE Tbab 3325 A1 0-10 o o 65 20 7 8 4 50 0,88 9 3,3 2,3 2,2 0,40 0,04 1,60 

aren /méd 3326 A2 -37 o o 66 20 6 8 6 25 0,75 6 3,1 2.4 2,2 0.41 0,03 1,68 

23°53'S 151 6 3327 A3 -77 o o 62 19 5 14 8 43 0,36 8 5,3 4.4 3,0 0.49 0,03 2,31 

54°23'WGr 3328 B21t -156 o o 48 17 4 31 o 100 0,13 15 11.4 9,7 5,0 0,61 0,05 3,08 

3329 B22t ,310 o o 50 21 9 20 o 100 0.45 11 9,0 7,8 5,0 0,75 0,02 2.44 
5364 B23t -410+ o o 48 21 8 23 o 100 0,35 9 9,3 8.4 4,5 0,77 0,02 2,93 

PVaTb 3330 A1 0-15 o o 68 19 4 9 7 22 0.44 6 3,8 3,2 2,1 0,45 0,04 2,39 
aren /méd 152 7 3331 A3 -45 o o 64 20 5 11 9 18 0,45 6 4,3 2,6 2,6 0,48 0,02 2,18 
23°53'S 3332 81 -85 o o 59 19 6 16 2 88 0,38 9 6,3 5,3 3,0 0,57 0,02 2,73 
54°22'WGr 3333 B21 -160 o o 58 20 6 16 o 100 0,38 8 6,3 5,3 3,3 0,53 0,02 2,57 

3334 B22 -3oo+ o o 62 17 4 17 o 100 0,33 8 7,9 6,5 3,7 0,67 0,02 2,74 

HAQa 3320 A11 0-10 o o 55 29 10 6 4 33 1.67 10 2,7 1,6 0,1 0,29 0,05 25,20 
23°58'S 3321 A12 -23 o o 57 29 8 6 3 50 1,33 7 2,8 1,7 0,1 0,33 0,03 18,56 
54°12'WGr 154 5 3322 C1 -58 o o 52 32 8 8 6 25 1,00 6 3,0 2,2 0,4 0,38 0,02 8,48 

3323 C2 -100 o o 51 33 8 8 7 13 1,00 6 3,6 2,6 0,4 0,42 0,02 9,18 
3324 IIC3 -150+ o o 43 30 9 18 o 100 0,50 11 7,5 5,9 1.4 0,61 0,04 6,88 

LE a 3341 A1 0-12 o o 60 24 6 10 4 60 0,60 8 3,3 2,8 2,1 0,41 0,03 2,08 
méd 3342 A3 -35 o o 50 32 5 13 9 31 0,38 8 4.4 3,6 2,5 0,44 0,03 2,26 
23°48'S 155 9 3343 B1 -70 o o 54 20 7 19 15 21 0,37 11 7,1 6,0 3,5 0,64 0,03 2,70 
54°08'WGr 3344 B21 -170 o o 52 22 6 20 o 100 0,30 10 7,1 5,9 3,3 0,64 0,03 2,81 

3345 B22 -290+ o o 51 23 6 20 o 100 0,30 11 7,1 6,0 3,5 0,50 0,02 2,70 

TABELA 3 11 
Resultados analfticos das amostras para avaliação da fertilidade dos solos 

~ 
Cétions permutáveis 

Ponto 
Folha Solo pH p 

Origem 
H20 ppm AI+++ K+ ca+ + + mg+ + e f 

coordenadas m mEI100 CC ppm mEI100 CC 

HL A- 0-20 4,5 1 4,5 16 1,0 RADAM- F1 
arg I B2pl- 60-90 5,5 1 0,7 12 1,3 BRASIL 20° 23'S 
marg. 56°49'WGr. 

PE Tb A- 0-50 6,0 10 0,0 39 3,9 F2 
méd I B2 - 70-100 6,0 1 0,0 30 4,1 RADAM- 20°15'S 
arq, BRASIL 56°15'WGr. 
RZ p 15 
arg A 8,3 >40 0,0 >180 24,6 20°33'S 
case. 56°47'WGr. 
RZ P16 
arg A 8,0 132 0,0 78 22,7 20°34'S 

56°47'WGr. 
RZ p 17 
arg A 8,3 >40 0,0 >180 22,6 20°35'5 
mcasc. 56°47'WGr. 
BV p 20 
arg A 7,5 >30 0,0 118 24,2 20°29'S 

56°39'WGr. 
BV p 21 

SF 21-X-A arg A 6,7 14 0,0 >180 18,8 20°31'S 
56°40'WGr. 

TS e p 22 
marg A 5,8 1 0,5 102 9,2 48°40'S 

56°38'WGr. 
C a Tb p 25 
méd A 5,3 4 0,1 >180 3,6 20°28'S 
mcasc. 56°35'WGr. 
TS e P.26 
marg A 5,5 1 0,0 106 8,8 20°27'S 

56°34'WGr. 
RE e Ta p 28 
méd A 8,5 20 0,0 >180 16,2 20° 59'S 
mcasc. 56°26'WGr. 
HGPe p 32 
Ta A 5,5 3 0,6 38 14.4 20° 15'S 
aro. 56°25'WGr. 
RE a Tb p 37 
méd A 5,7 3 0,2 >180 3,7 20°47'S 
mcasc. 56°09'WGr. 
R e p 51 
méd A 6,4 >40 0,0 >180 24,5 20°31'S 
case. 55°37'WGr. 
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Lab: SNLCS 

pHI1:2,51 Complexo sortivo mE/1 OOq 

CE Eq de 

Ki Kr 
c N MO C iN v 100 A1+3 p Na+ mmhosl CaC03 
% % % % Al+3 +S ppm % em % 

HzO KCIN ca+2 Mg+2 K+ Na+ s H+ Al+3 T 25'C 

2.44 1,50 6,6 6,6 1,22 0,15 2,10 8 5,6 1,1 0,22 0,03 7,0 1,0 o 8,0 88 o 7 

2,20 1,38 6,3 5,5 0,22 0,03 0,38 7 1,0 0.4 0,07 0,01 1,5 0,7 o 2,2 68 o 2 

2,05 1.43 6,0 5,1 0,19 0,03 0,33 6 1,0 0,3 0,08 0,04 1.4 0,9 o 2,3 61 o 2 

2,00 1,50 5,0 4,2 0,14 0,03 0,24 5 0,8 0,4 0,03 0,02 1,3 1,4 0,7 3.4 38 35 2 

1,96 1,39 4,7 3,7 0,15 0,03 0,26 5 0,6 0,02 0,03 0,7 0,9 0,9 2,5 28 56 <1 
1,88 1.40 4,7 3,7 0,09 0,02 0,16 5 0,4 0,02 0,10 0,5 0,6 0,9 2,0 25 64 <1 

2,02 1.41 5,3 4,7 0,73 0,08 1,26 9 1.4 0.4 0,09 0,02 1,9 1,8 0,2 3,9 49 10 3 
2,81 1,72 5,1 4,3 0,33 0,04 0,57 8 0,8 0,02 0,01 0,8 1,3 0.4 2,5 32 33 2 
2,02 1,49 4,7 4,1 0,18 0,03 0,31 6 0,5 0,02 0,01 0,5 0,9 0,7 2,1 24 58 1 
2,02 1.46 4,8 4,0 0,14 0,02 0,24 7 0,4 0,03 0,01 0.4 0,7 0,7 1,8 22 64 1 
2,07 1,51 4,6 3,9 0,13 0,02 0,22 7 0,2 0,04 0,01 0,3 0,7 0,8 1,8 17 73 1 

2,87 2,83 5,5 4,8 1,50 0,11 2,59 14 2,7 0,7 0,19 0,04 3,6 3,8 0,2 7,6 47 5 >30 

2,80 2,63 4,6 4,2 1,03 0,07 1,78 15 0,4 0,09 0,02 0,5 2,6 0,8 3,9 13 62 7 

2,32 2,08 4,6 4,1 0,18 0,02 0,31 9 0,1 0,06 0,01 0,2 1,1 0,8 2,1 10 80 6 

2,55 2,08 4,5 4,0 0,16 0,02 0,28 8 0,1 0,05 0,02 0,2 0,8 0,9 1,9 11 82 9 

2,16 1,89 4,6 3,8 0,16 0,02 0,28 8 0,2 0,05 0,02 0,3 1,7 0,7 2,7 11 70 4 

2,01 1,36 5,2 4,7 0,84 0,09 1,45 9 2,8 0,9 0,19 0,02 3,9 2.4 0,2 6,5 60 5 7 
2,08 1,44 4.4 4,0 0,31 0,04 0,53 8 0,4 0,13 0,02 0,6 1,7 1,1 3.4 18 65 2 
2,01 1,47 4,3 4,0 0,25 0,03 0.43 8 0,3 0,09 0,01 0.4 1,3 1,2 2,9 14 75 1 
2,05 1,51 4,4 4,0 0,24 0,03 0,41 8 0,3 0,03 0,01 0,3 1,0 1,2 2,5 12 80 2 
2,01 1,47 4,2 4,0 0,12 0,02 0,21 6 0,3 0,03 0,01 0,3 0,7 1,0 2,0 15 77 1 

TABELA 3 11 - Continuação 

~ 
Cátions permutáveis Ponto 

Folha Solo 
pH p 

Origem e 
H20 ppm AI+++ K+ ca+ + + mg+ + coordenadas f 

m mE/100 CC ppm mE/100 CC 

SK so- p 64 
lonetz A 6,1 0,3 >180 22,6 21 '45'S 
Ta <1 

57'54'WGr. 
arg. 

HGPV e p 65 
arg A 5,5 8 0,0 >180 14,1 21 '42'S 

57'52'WGr. 
HC e Ta c/ p 66 
frag A 5,9 8 0,0 40 6,5 21 '42'S 
méd. 57'48'WGr. 
SS sal Ta p 67 
c/lrag A 5,6 <30 0,0 178 7,3 21 '43'S 
aren./méd. 57'44'WGr. 
SS Ta c/ p 68 

SF 21-V-D frag A 5,3 3 1,1 53 2,6 21 '43'S 
méd. 57'42'WGr. 
SS Ta c/ p 69 
frag 8 5,9 <1 2,8 15 3,6 21'33'S 
méd./arQ. 57'40'WGr. 
R e méd p 70 
case A 5,8 4 0,0 87 4,9 21 '34'S 

57'36'WGr. 
SS c/frag p 71 
aren./arg A 5,8 4 0,0 55 6,5 21 '45'S 

57'26'WGr. 

R e méd P72 
c/ case A 6,5 11 0,0 >180 12,8 21'50'S 

57'17'WGr. 

LE a p 75 
méd A 5,5 <1 0,9 95 0,9 21 '34'S 

57'10'WGr. 

RE e p 78 
Ta aren A 6,2 1 0,0 54 3,8 21 '02'S 
case. 56'57'WGr. 

RE d Tb p 80 
aren c/ A 5,7 1 0,0 44 1,7 21 '59'S 

SF21-X-C 
case. 56'52'WGr. 

RE d Tb p 81 
aren c/ A 7,3 14 0,0 122 17,6 21 '04'S 
case. 56'53'WGr. 

RE e Ta p 82 
aren c/ A 5,5 1 0,0 79 3,3 21 '02'S 
case. 56'~3'WGr. 
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TABELA 3 11 - Continuação 

/ 
Cétions permutáveis 

pH p Ponto 
Folha Solo 

H20 AI+++ K+ ca+ + + mg+ + Origem e 
ppm 

coordenadas 
m 

f 
mEI100 CC ppm mEI1 00 CC 

PE Tb p 85 
méd larg A 6,2 3 0,0 >180 8,3 21"58'S 

56'47'WGr. 
HGH e Ta p 88 
cb arg A 7,8 2 0,0 13 11,0 21 '35'S 

56'45'WGr. 
TS e p 89 
marg A 6,4 2 0,0 78 16,1 21 '36'S 

56'45'WGr. 
LE a p 91 
méd A 5,0 1 0,7 26 1,1 21 '33'S 

SF 21-X-C 56'35'WGr. 
HGHVe p 92 
arg A 7,1 1 0,0 33 28,0 21 '17'S 

56'29'WGr. 
TSL d p 93 
arg A 5,7 1 0,1 65 7,2 21 '05'S 

56'28'WGr. 
PV a p 98 
Tb A 5,0 <1 0,7 58 1,3 21° 30'S 
méd. 56'10'WGr. 
LE a p 102 
méd A 4,8 4 1,0 18 0.7 I 21 'OB'S 

55'49'WGr. -
LR e RADAM- F3 
pouco A- 0-20 6,0 1 0,0 50 8,2 BRASIL 21 '20'S 
prol B2- 80-100 6,2 0,0 16 3,4 55'21'WGr -
arg. 

LR a A- 0-30 6,0 - 0,0 22 9,9 RADAM- F4 
arg. B2 - 80-120 6,1 - 0,0 20 4,3 BRASIL 21 '33'S 

55'09'WGr. 
LH 

A- 0-20 RADAM- F5 
aren I 

B2 - 80-120 5,1 - 0,3 18 1,0 BRASIL 21 '54'S 
méd. 55'07'WGr. 
LR a p 103 

SF 21-X-D marg A 5,3 <1 1,0 71 3,2 21 '34'S 
55' 14'WGr. 

HL e P105 
Ta A 5,4 6 0,8 56 4,9 21 '55'S 
méd I 54'32'WGr 
arg. 
LE a p 107 
méd A 5,4 3 1,0 20 1,0 21 '13'5 

54'27'WGr. 
LR a p 110 
marg A 5,5 6 0,8 43 2,6 21 '29'S 

54'19'WGr. 
LE a p 113 
méd A 4,5 1 1,0 .16 0,3 21 '33'S 

54'08'WGr. 

PV d Tb 
ab p 119 
pllnt A 6,0 <1 0,0 65 2,3 22'03'S 
aren I 57'12'WGr 

SF.21-Y-B méd. 
RE a p 120 
Tb A 6,1 4 0,1 36 3,2 22'02'S 
aren 57'03'WGr 
e/case 
PE Tb p 121 
méd I A 5,5 2 0,0 85 7,3 22'08'5 
arg c/ 56'47'WGr 
case. 
PV a p 124 
Tb ab A 6,3 1 0,0 46 1,8 22'08'S 
aren I 56'43'WGr 
méd. 
PV a p 125 
Tb ab A 5,6 1 0,0 52 4,7 22'23'5 

SF 21-Z-A aren./ 56'39'WGr 
méd. 
PV d 
Tb ab p 126 
pllnt. A 5,4 <1 0,3 24 1,1 22'03'S 
aren I 56'38'WGr 
méd. 
R e p 130 
arg A 3,4 22 0,0 >180 38,2 22'42'S 
case. 55'59'WGr. 
LR a p 132 
marg A 4,9 1 0,6 14 0,2 22'44'S 

55'31 'WGr. 
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TABELA 3 11 Conclusão -

~ Folha Solo pH p 
H20 ppm 

m 
f 

LR e 
marg. A 6,7 4 

SF.21-Z-B 
LE a 
méd. A 4,2 4 

AQa A 4,9 1 

PE Tb 
ab A 5,3 2 
aren I 
méd. 
PE Tb 
ab A 6,3 3 
aren I 
méd. 
LE a 
méd A 4,6 3 

LE a 
méd A 5,3 2 

LE a 
SF 21-Z-D méd A 5,0 1 

LE a 
méd A 4,3 2 

PE Tb 
ab A 5,8 2 
aren I 
méd. 
LE a 
méd A 5,6 2 

PE Tb 
ab A 5,8 2 
méd 
arg. 

HAQa A 5,2 23 

LE a 
méd A 5,2 2 

TABELA 3 111 
Classificação atualizada dos perfis provenientes do levantamento de reconhecimento dos 
solos do sul do Estado de Mato Grosso (Brasil Ministério da Agricultura DPP, 19711 

Fonte pesquisada Neste relatório 

Na Classificação No Classificação 

95 SS e s/frag Ta A Ir méd f campo pant 
esp. pl 4 SS Ta A mod méd pl 

97 AQd Afr f fi caduc sond 5 AQ dA mod pl 

99 SS e c/ frag Ta A Ir méd f fi caduc. 6 SS Ta c/ frag A mod. 
pant pl aren /méd pl 

100 SS e c/ frag Ta A Ir méd f fi caduc 7 SS Ta c/ frag A mod 
pant pl méd pl 

45 RE e A Ir aren f fi caduc. sond 10 RE e Ta A mod. aren sond 

110 SS e c/ frag Ta A Ir méd f campo pant 11 SS Ta c/ frag. A mod 
esp pl aren /arg pl 

80 RE e A Ir aren f fi caduc sond 12 RE e Ta A mod aren pl 

109 SS e c/ frag Ta A Ir méd f fi caduc 13 SS Ta c/ frag A mod 
pant pL aren /méd. pl 

103 BV arg f fi subcaduc pl e sond 14 BV arg pl 

Cétions permutáveis 

Ponto 
AI+++ K+ ca+ + + mg+ + Origem • 

coordenadas mE/100 CC ppm mE/100 CC 

P.137 
0,0 >180 3,6 22°10'S 

54°49'WGr. 
p 141 

0,9 30 0,7 22°22'S 
54°12'WGr. 
p 144 

0,6 14 0,2 23° 17'S 
55°08'WGr. 
p 145 

0,0 37 1,9 23°46'S 
55°02'WGr 

p 146 
0,0 63 2,6 23°48'S 

54°41'WGr 

p 147 
0,7 42 0,8 23°47'S 

54°35'WGr. 
p 148 

0,5 69 1,5 23°48'S 
54°30'WGr. 
p 149 

0,9 14 0,1 23"41'S 
54"30'WGr. 
p 150 

1,0 28 0,4 23"43'S 
54"25'WGr. 
p 151 

0,0 43 3,7 23"53'S 
54~23'WGr 

" p 152 
0,0 30 2,5 23°53'S 

54"22'WGr. 
p 153 

0,0 83 3,5 23°49'S 
54"20'WGr 

p 154 
0,7 64 1,0 23" 58'S 

54°12'WGr. 
p 155 

0,1 70 2,5 23"48'S 
54"08'WGr. 

TABELA 3 111- Continuação 

Fonte pesquisada Neste relatório 

No Classificação No Classificacão 

117 RZ arg f fi caduc mont 15 RZ arg case mont 

116 RZ méd f fi caduc mont 16 RZ arg. mont 

118 RZ arg f fi caduc mont 17 RZ arg mcasc mont. 

113 LE d A proem arg f camp pl 18 LE a A mod marg. pl 

114 RZ arg f fi subcaduc pl 19 RZ arg pl 

57 BV arg f fi subcaduc pl e sond 20 BV arg pl 

119 BV arg. f fi subcaduc pl. e sond 21 BV arg pl 

112 TRL e A chern arg f fi caduc sond 22 TSeAmod marg pl 

123 TRL d A Ir arg f camp sond 23 TSL a A mod marg sond 

88 LE e A Ir arg f camp sond. 24 LEeAmod marg. sond 

55 RE dA Ir méd mcasc f cer 25 C a Tb méd mcasc pl 
caduc sond 

PEDOLOGIA/2 71 



TABELA 3 111 - Continuacão TABELA 3.111- ContinuaçAo 

Fonte pesquisada Neste relatório Fonte pesquisada Neste relatório 

No Classificação No Classificação No Classificação No ClassificaçAo 

56 TRL e A fr arg f fi caduc sond 26 TS e A mod marg pl 
81 LE dA fr méd f ser caduc pl e sond 75 LE a A mod méd sond 

43 R e A chern arg case. f cer caduc 27 R e A chern. arg. case 
interm arg 

fond , subst xisto ond 
121 RE e A fr aren f fi caduc pl 78 RE e Ta A mod aren 

case pl 
122 RE e A fr méd mcasc f fi caduc fond 28 RE e Ta A mod méd mcasc 

ond 
120 RE e A fr aren f fi caduc sond 79 RE e Ta A mod., aren 

c/ case sond 
72 SS e s/ frag Ta A fr arg f fi caduc 29 SS Ta A mod méd I 

pant pl marg pl 
108 RE d A fr aren f fi caduc sond 80 RE d Tb A mod aren 

c/ case pl 
124 TRL e A fr arg f camp pl , interm LE 30 TSL e A mod marg pl 

125 RE d A fr aren f fi caduc fond. 
( 81 RE d Tb A mod aren 

70 HGP e planossólico Ta arg f cer caduc 31 HGP e Ta A mod marg c/ case fond 
pant pl pl 

86 RE e A proem aren f fi caduc fond 82 RE e Ta A mod aren 
54 HGP e planossólico Ta arg f campo var e 32 HGP e Ta A mod. arg pl c/ case ond 

cer caduc pant pl 

58 R d A fr méd case f cer caduc ond , 33 R dA mod méd case 
126 TRL d A fr arg. f camp pl 83 TSL a A mod marg pl 

subst filito e xistO ond 
65 LE d A fr arg f camp pl 84 LE a A mod marq pl 

95 PV d ab Tb A proem méd f fi caduc 
sond 34 PV d Tb A proem méd sond 62 TRL e A chern arg f camp pl 85 PE Tb A chern méd I 

arg pl 

84 RE dA fr méd mcasc f fi caduc ond 37 RE a Tb A mod méd 
mcasc sond 61 R e A chern arg f fi caduc fond, subst 86 R e A chern arg fond 

calcários, arenitos e filitos 

111 LH e n sol ab Ta A fr c/B text méd f 38 HL e Ta A mod ab méd 
cer. caduc e campo var pant pl pl 101 TRL e A fr arg f camp pl 87 TSL e A mod marg pl 

112 PV d ab Tb A fr méd f fi caduc sond 39 PV a Tb A mod ab méd 63 HGH e cb Ta A chern arg f campo 88 HGH e Ta cb A chern 

sond var pl arg pl 

114 HL e n sol ab Ta A fr c/B text arg f 40 HL e Ta A mod ab méd I 64 TRL e A fr arg f fi caduc sond 89 TS e A mod marg pl 

campo var e cer caduc pant pl arg pl 

47 LE dA fr arg f camp pl 90 LE a A mod marg pl 

52 R e A chern méd f fi caduc fond , 
subst 51 R e A chern méd case 
eruptivas básicas sond 

82 LE dA fr méd f camp pl , interm arg 91 LE a A mod méd pl 

103 SS vértice s/ frag Ta A fr arg f campo 64 SK solonetz Ta A mod 
105 HGHV Ta A chern arg f campC? var pl 92 HGHV e A chern arg pl 

car e fi caduc pant pl arg pl 
59 TRL d A fr arg f camp pl 93 TSL d A mod arg pl 

69 A vértice Ta A fr arg f fi caduc 65 HGP e vértice A mod 
e campo pant esp pl arg pl 87 PV d ab Tb A f r méd f fl caduc sond 94 PV a Tb ab aren /méd pl 

75 PLS e c/ frag Ta A fr méd fi caduc 66 HC e Ta c/ frag méd 48 LE d A fr méd f fi subcaduc pl e sond 95 LEaAmod méd sond 
pant pl , interm A pl 

100 PV d ab Tb A fr méd f camp sond 96 PV a Tb A mod. aren I 
70 SS e c/ frag Ta A fr méd f fi caduc 67 SS sal Ta c/ frag A méd sond 

pant pl mod aren /méd pl 

78 PV d ab Tb A fr méd f fi caduc sond 97 PV a Tb A mod méd sond 
104 SS e c/ frag Ta A fr méd f campo pant 68 SS Ta c/ frag A mod 

esp pl méd pl 
79 PV d ab Tb A fr méd f fi caduc sond 98 PV a Tb A mod méd pl 

76 SS e c/ frag. Ta A fr arg f campo pant 69 SS Ta c/ frag A mod 
pl méd /arg pl 

,, 
84 TRL e A fr arg f fi caduc sond 100 TRL e A mod arg pl 

' 
71 R e A fr aren f fi caduc fond , subst 70 R e A mod méd case 53 LE dA fr méd f fi caduc pl e sond 102 LE a A mod méd pl 

quartzo pórfiro sond 

24 LR dA fr arg f camp pl 103 LR a A mod mar~ pl 

72 SS e c/ frag Ta A fr arg f campo pant 71 SS Ta c/ frag A 
pl mod aren./arg. pl 15 LR dA fr arg f camp pl 104 LR a A mod marg pl 

68 R e A fr aren f fi caduc fond , subst 72 R e A mod méd c/ case 
granito fond 

38 LHe n sol ab Ta A fr c/B text arg f 105 HL e Ta A mod méd I 
campo var pl arg pl 

67 RE dA fr aren f fi caduc fond 73 RE d Ta A mod aren 127 LR e pouco prof A fr arg f fi 106 LR e pouco prof A mod 
case ond caduc sond arg sond 

50 SS e c/ frag. Ta A fr méd f campo 74 SS Ta c/ frag A mod 
pant. esp pl aren /méd pl 

( 

49 LE dA fr méd f cer caauc pl e sond. 107 LE a A mod méd pl 
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TAB~LA 3 111- Continuação 

Fonte pesqulsada Neste relatório 

N. Clesslficeçao N.• ClessificaçAo 

39 LA d A fr. arg. f. cer subcaduc. pl 110 LA a A mod. marg. pl. 
e sond. 

14 LE dA fr mód. f. cer subcaduc. pl e 112 LE a A mod mód pl 
sono , interm. AO 

19 LE dA fr méd f cer subcaduc. pl 113 LE a A mod. méd pl. 
e sond. 

91 PLS e c/ frag Ta A fr. méd f campo 114 PLS e Ta c/1rag. A mod. 
pant, pl. aren./méd pl. 

107 SS e c/ frag, Ta A fr méd. f, campo pant, 115 SS Ta c/ fnig Amod 
pl. aren /mód pl 

120 PL a n sol, s/ frag. Ta A fr, méd f. campo 116 PL e Ta A mod méd 1 
var. pant pl arg pl. 

90 SS e c/ frag Ta A fr méd f campo 117 SS Ta c/ frag A mod. 
pant. pl. aren./méd. pl 

66 PLS d c/ frag, Ta A fr. méd, f campo 118 PLS d Ta c/ frag A 
pant, esp, pl mod, aren /méd pl 

98 PV d ab Tb A fr méd f. fi. caduc sond , 119 PV d Tb ab pllnt A 
interm. HL. mod aren /méd pl. 

87 RE d A fr aren. f fi. caduc sond , 120 RE a Tb A mod aren 
interm HL. c/ case. pl a sond 

60 TAL e A fr. arg, f. 11. caduc sond 121 PE Tb A mod méd./ 
arg c/ case pl 

86 PE ab. Tb A Ir. arg f camp sond 122 PE Tb ab A mod méd I 
arg sond. 

85 PE ab Tb A Ir méd f camp sond 123 PE Tb ab A mod méd I 
arg pl 

93 PV d ab Tb A fr méd f. 11. caduc sond. 124 PV a Tb ab. A mod 
aren./méd sond. 

110 PV d ab, Tb A fr méd. f. fi caduc. sond 125 PV a Tb ab. A mod aren./ 
méd. pl 

78 PV d ab Tb A fr méd. f. fi caduc sond. 126 PV d Tb ab. pllnt A 
interm HL mad aren./méd sond 

109 SS e pllnt. s/ frag Ta A Ir méd f. campo 127 SS Ta pllnt A mod 
var pant. pl. aren /méd. pl 

80 PE ab Tb A fr. méd. f. fi caduc. sond 128 PE Tb ab A mod. aren I 
méd pl. 

41 LA e pouco prol. A Ir. arg, f fi subcaduc 129 LA e pouco prol A 
ond mod arg sond 

42 R e A chern arg, f. fi caduc fond., 130 R e A chern arg 
subst. eruptivas bésicas case fond 

46 PV d Tb A oroem arg. mcasc f camp 131 PV a Tb A proem. méd. 
-ond mcasc I 

arg mcasc fond. 

20 LA d A Ir. arg. f. camp pl 132 LA a A mod marg pl 

23 LA d a Ir. arg. f 11 subper. pl e sond. 134 LA a A mod. marg sond. 

12 LA dA Ir, arg. f. 11. subper. pl e sond. 135 LA a A mod marg sond 

11 LA dA Ir. arg f 11. subper. pl. e sond. 136 LR a A mod. marg pl. 

27 LR e A Ir arg f 11 subper pl 137 LR e A mod, marg pl 

TABELA 3 111 Conclusão -
Fonte pesquisado Neste relatório 

N.• ClassificaÇio N • Classificaçlo 

34 LA dA Ir arg, f fi. subper. pl e sond. 138 LRaAmod marg pl 

28 LE d A fr. méd. f fi subper pl. e sond ·, 140 LE a A mod méd pl. 
interm AO 

30 lE d A fr. méd. f fi. subper pl e sond , 141 LE a A mod méd. pl, 
interm AO 

41 LE dA Ir méd f cer subper. pl e sond., 143 LE a A mod, méd pl 
interm. AO 

21 AOdAfr f camp pl. 144 AO a A mod. pl. 

26 PE ab Tb A fr méd, f 11 per. ond. 145 PE Tb ab A mod, aren./ 
méd, pl. 

89 PE ab Tb A Ir méd f. 11 per pl e sond 146 PE Tb ab A mod aren I 
méd pl 

4 LE dA fr méd f 11 per pl e sond 147 LEaAmod méd pl. 

8 LE dA fr méd f fi per pl e sond 148 LEaAmod méd sond 

2 AO d A fr f cer subper sond 149 LE a A mod méd pl 

3 LE d A Ir. méd. f fi per pl e sond , 150 LE a A mod méd sond 
interm AQ 

6 PE ab Tb A Ir méd f. 11 per pl e sond. 151 PE Tb ab A mod aren I 
méd pl 

7 LE d A Ir méd. f 11 per pl. e sond., 152 LE a A mod méd pl 
interm AQ 

10 PE ab Tb A Ir méd f. fi per pl e sond 153 PE Tb ab A mod, méd 1 
arg pl 

5 HAO d A Ir f campo var pl 154 HAOa A mod pl. 

9 LE d A Ir méd f 11. per pl e sond 155 LE a A mod méd sond 

3.9.1 - Símbolos e abreviações usados nas Tabelas 3.1, 3.11 e 
3.111 

Solo Aluvial 
Areia Quartzosa 
Brunizém Avermelhado 
Cambissolo 
Areia Quartzosa Hidromórfica 
Hidromórfico Cinzento 
Glei Húmico 
Glei Húmico vértico 
Glei Pouco Húmico 
Glei Pouco Húmico vértico 
Laterita Hidromórfica 
Laterita Hidromórfica solódica 
Latossolo Vermelho-Escuro 
Latossolo Roxo 
Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico 
Planossolo 
Planossolo solódico 
Podzólico Vermelho-Amarelo 
Solo Litólico 
Regossolo 
Rendzina 
Solonetz Solodizado 
Solonchak 
Terra Roxa Estruturada 
Terra Roxa Estruturada latossólica 

-A 
-AO 
- BV 
-C 
- HAQ 
- HC 
- HGH 
- HGHV 
- HGP 
- HGPV 
- HL 
- HLS 
- LE 
- LR 
- PE 
- PL 
- PLS 
- PV 
-R 
- RE 
- RZ 
- ss 
- SK 
-TR 
- TRL 
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Terra Roxa Estruturada Similar 
Terra Roxa Estruturada Similar latossólica 
Vertissolo 
Vertissolo solódico 
á li co 
abrúptico 
textura arenosa 
textura argilosa 
com 
caducifólia 
campestre 
com carandá 
cascalhenta 
carbonático 
cerrado 
chernozêmico 
distrófico 
eutrófico 
relevo escarpado 
com espinilho 
estépica 
fase 
floresta 
relevo forte ondulado 
fraco 
fragipan 
intermediário para 
textura muito argilosa 
muito cascalhenta 
textura média 
moderado 
relevo montanhoso 
não 
relevo ondulado 
do pantanal 
perenifólia 
relevo plano 
plíntico 
proeminente 
profundo 
salino 
sem 
relevo suave ondulado 
solódica 
solonétzico 
subcaducifólia 
subperenifólia 
substrato 
argila de atividade alta 
argila de atividade baixa 
textura! 
textura do A sobre textura do B 
de várzea 
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A - Perfil de Latossolo Roxo 611co A 
moderado textuc·a muito argilosa rele
vo plano, prOximo a Dourados Folho 

SF 21 ·Z·B Julho/B 1 

8 - Perto! de Terra Roxa Estrulu,..da 
euuOt!ca A moderado texr~ muito 
argolon. relevo suave ondulado. ptb
x•mo à esearpu da seu a de Maracaju 

Folha SF 2 1· X·C Julho/81 

EST AMPA 31 
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ESTAMPA 311 

2 7 8/PEDOLOGIA 

A - Per' il de PodzOiico Vormolho
Amarolo EutrOiieo argila de atividade 
baixa A moderado ebruptlco textura 
aronowm~la relevo suave ondula· 
do, prOxlmo o Mundo Novo Folha 

SF 21 ·Z· D Junho/8 1 

8 - Petlil de Solonctz Solodltado llo\1~ do atividade alia A moderado IOxlura arenosa/média relevo plano, Observado em oro
do •m sulco• Folha SF 21 ·V·8 Seternbrol8 1 



Panoramica de erosão em sulcos em Aegossolo eutrOfico textura arenosa relevo suave ondulado Folha $F 21 ·V·B 
Setembro/8 1 

B - Panoramíca de pastagem natural em Solonetz Solodizado textura arenosa/média relevo plano Folha SF 21 ·V·B 
Setembro/8 1 

ESTAMPA 3111 
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ESTAMPA 31V 

A Cu tura de ttigo Rm Latossolo Roxo el•trórir.a tA)(Wra muito <Jr9ilo~a rE::!Ievo plano, pró:ximo él Fi$1ima rlo Sul F o h3 SF 11 
Z-R Junho/!11 

B C:ulh,ut:t de tri~o I! terreno ~)IE:tf)ctradv IJ(:Ir~ pla,,ti(J ~m lcuo~::>r•lo Roxo ólico textura muito arg;,osa rf.!l~vo plano, pr(tximn a 
Maracaju Folha SF ?. 1 -X -lJ Julho;S 1 
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RESUMO 

A Folha SF.21 Campo Grande, localizada na região Centro-Oeste, 
abrange, em sua maior parte, terras do Estado de Mato Grosso do 
Sul, fronteiriças com o Paraguai e a Bolfvia, encerrando, ainda, fnfi
ma parcela do extremo noroeste do Estado do Paraná. É delimitada 
pelos segmentos dos paralelos 20 ° e 24 ° S e dos meridianos 
54°00' e 58°30'WGr., cobrindo uma área com cerca de 
131.980km2. , 

Com o auxflio de imagens de radar e demais sensores, bem co
mo levantamentos de campo, desenvolveu-se uma metodologia 
adequada, atendendo aos objetivos do Projeto RADAMBRASIL, ou 

seja, mapeamento de recursos naturais para fins de planejamento 
regional. Esta análise permitiu determinar quatro regiões fitoecoló
gicas: Savana, Savana Estépica, Floresta Estacionai Semidecidual e 
Floresta Estacionai Decidual, além de Áreas das Formações Pionei
ras, de Tensão Ecológica e de Ação Antrópica. 

A delimitação fitoclirnática segue a relação P.;;2T das curvas 
ombrotérmicas de Bagnouls & Gaussen (1957), obtendo-se quatro 
sub-regiões: três compreendendo 5, 3 a 4 e 1 a 2 meses secos, res
pectivamente, e outra com ausência de período seco. 

VEGETAÇÃ0/283 



ABSTRACT 

The Campo Grande region which composes the Sheet SF.21, is situa· 
ted to the Middle-West of Brazil and includes, mostly, lands of the 
State of Mato Grosso do Sul, bordering upon with Paraguay and Bo
livia, includes yet a small part of the far Northwest of the State of 
Paraná. lt is limited by the parallels of 20° and 24°5 and the 
meridians of 54°00' and 5B 0 30'WGr., covering an area of appro
ximately 131,980 square kilometers. With the help of radar images 
and besides sensing, completed by sCHveys of travelling work, it 
was developped an a~Jequate methodology attempting the purpo-
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ses of the RADAMBRASIL Project. This analysis permitted to deter
mine four phytoecological regions: Savanna, Steppical Sélvanna, 
Semideciduous Seasonal Forest, Deciduous Seasonal Forest, added 
of Pioneer Formations, Ecological Transition and Anthropic Action 
Areas. 

The phytoclimatic delimitation follows the relation P<;;2T of the 
Bagnouls and Gaussen's ombrothermics curves, obtaining four sub
regions: three including 5, 3 to 4 and 1 to 2 drought months, res
pectively, and the last with total absence of the dry period. 



4.1 - ESTUDO FITOGEOGRÁFICO 

4 1 . 1 - INTRODUÇÃO 

A área de 131 980 km2, motivo do presente estudo fitogeográfico, 
localiza-se na região Centro-Oeste, compreendendo o Estado de 
Mato Grosso do Sul e uma minúscula p'lrte do Estado do Paraná, 
apresentando contornos irregulares nas fronteiras com o Paraguai e 
a Bolívia. 

O objetivo fundamental deste trabalho consiste na definição das 
unidades fisionômico-florísticas da área, a nível regional, proporcio
nando elementos básicos essenciais para uma avaliacão dos recur
sos naturais renováveis. Estudos desta natureza forne.cem ainda im
portantes subsídios para levantamentos de caráter menos generali
zado, particularmente no que tange à seleção de áreas para futuros 
empreendimentos agropastoris e florestais Ressalta-se que este 
trabalho é a nível de reconhecimento e o alcance e a precisão de 
suas informações limitam-se pela escala do mapa básico, pelo tem
po disponível para sua execução e pelas dificuldades de acesso à 
área, não visando, pois, a priori, a fornecer soluções para problemas 
específicos. 

A análise da vegetacão, baseada na interpretacão das imagens 
de radar, auxiliada pela~ imagens de Landsat e le~antamentos ter
restres, revelou grande diversificação dos domínios florísticos No 
entanto, as quatro regiões fitoecológicas, bem como as três Áreas 
de Tensão Ecológica mapeadas, assim como as Áreas das Forma
ções Pioneiras, resultam de adaptações ecológicas, hidromórficas e 
xeromórficas inerentes à região. 

As atividades técnicas desenvolvidas pelos autores ficaram as
sim distribuídas: Petronio Pires Furtado e José Geraldo Guimarães 
na interpretação das imagens (radar e Landsat), trabalhos de cam
po, elaboração do mapa de vegetação e redação do relatório fito
geográfico e Benedicta Catharina Fonzar no estudo titoclimático. A 
orientação dos trabalhos esteve a cargo de Henrique Pimenta Velo
so e Luiz Góes-Filho 

Parte do material botânico coletado nas operações de campo foi 
identificada pela equipe do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, sob a 
orientação da Dra. Graziela Maciel Barroso, e parte pelo Botânico 
Dr João Murça Pires, do Museu Paraense Emílio Goeldi. 

4.1 .1.1 - Caracterização geral 

A Folha SF 21 Campo Grande, não obstante a área brasileira ocupá
la parcialmente, apresenta considerável variação tlorística, possi
velmente influenciada pela vegetação das bacias do Paraguai, do 
Paraná e do Amazonas Caracteriza-se por quatro regiões titoecoló
gicas distintas: Savana, Savana Estépica, Floresta Estacionai Semi
decidual e Floresta Estacionai Decidual, mais três Áreas de Tensão 
Ecológica e Áreas das Formações Pioneiras e Antrópicas. 

A Região Fitoecológica da Savana encontra-se distribuída pela 
Folha, ocupando extensões de planícies aluviais, superfícies pedi
planadas e áreas dissecadas Apresenta-se com as fisionomias de 
Savana Arbórea Densa, Savana Arbórea Aberta sem floresta-de
galeria, Savana Parque sem floresta-de-galeria e Savana Gramíneo
Lenhosa sem floresta-de-galeria 

A Savana Estépica estende-se pela porção ocidental da Folha, 
em toda sua extensão norte-sul, coincidindo com as áreas da De
pressão do Rio Paraguai e Planícies e Pantanais Mato-Grossenses 
(vide 2 - Geomortologia), mormente nas superfícies por onde se 
distribuem os solos salinos. 

A Floresta Estacionai Semideciduallocaliza-se nas faixas de ter
reno situadas no quadrante sudeste, cobrindo as áreas aluviais e 
submontanas, além das que margeiam os rios Brilhante, Anhanduí e 
seus tributários. 

A Floresta Estacionai Decidual reveste os terrenos predominan
temente calcários, ocorrendo sobre o Planalto da Bodoquena e os 
tesos da Depressão do Rio Paraguai, compreendidos entre as altitu
des de 100 a 1 50 m (vide 2 - Geomorfologia). 

As Áreas de Tensão Ecológica têm distribuição generalizada por 
quase todos os quadrantes da Folha, exceção feita para o sudeste, 

representando os encraves entre diferentes regiões fitoecológicas 
Nestes encraves, as subformações das diferentes regiões consti
tuem grupamentos intermitentes, semelhantes ao da área core. 
Dentre as Áreas de Tensão Ecológica revelam-se os contatos 
Savana/Floresta Estacionai, Savana/Savana Estépica e Savana 
Estépica/Fioresta Estacionai Tanto as unidades fisionômicas quan
to as espécies dos dois últimos contatos assemelham-se, sobrema
neira, com a área core do Gran-Chaco 

As Formações Pioneiras apresentam-se pouco significativas, 
registrando-se sua presença apenas nas ilhas do rio Paraná e nas 
áreas próximas da confluência do rio Dourados com o rio Brilhante 

As Áreas Antrópicas encontram-se dispersas por toda a Folha, 
indicando as amplas e contínuas extensões que sofreram a interfe
rência do homem, nos últimos anos Já é difícil detetar, na área, al
guns pontos que, ainda hoje, encontrem-se intatos Desse modo, 
cerca de 70% da superfície estudada apresenta-se desprovida da 
vegetação original (Fig. 4.1 ). 

4.1.2 - METODOLOGIA 

A principal finalidade da Divisão de Vegetação, coerente com os ob
jetivos propostos pelo Projeto RADAMBRASIL, é a elaboração do 
Mapa de Vegetação, acompanhado do levantamento de recursos 
naturais renováveis e dos estudos fitogeográficos 

A fim de alcançar as suas metas, segue-se uma metodologia 
orientada com normas e técnicas que possibilitem um resultado fi
nal satisfatório, utilizando-se, como sensor básico, as imagens de 
radar na escala 1:250.000. 

Na Folha SF. 21 Campo Grande, os trabalhos obedeceram à 
mesma seqüência já publicada em outros relatórios da série Levan
tamento de Recursos Naturais, envolvendo desde o levantamento 
bibliográfico até o mapeamento fitogeográfico na escala 
1:1.000.000. 

4.1.2.1 - Interpretação preliminar 

Na interpretação preliminar foram utilizados os mosaicos semicon
trolados de imagens de radar (1 :250.000), com suas respectivas 
faixas, que proporcionaram a obtenção da pseudo-estereoscopia 
Também foram de grande valia os aproveitamentos das imagens 
Landsat e do Mapa de Levantamento de Reconhecimento dos So
los do Sul do Estado de Mato Grosso, elaborado por um grupo de 
técnicos da Divisão de Pesquisa Pedológica (Brasil Ministério da 
Agricultura, DPP, 1971 ). Esta análise desenvolveu-se com base em 
padrões de relevo, drenagem, tom e textura. A delineação 
processou-se abalizad::~ nas feições geomortológicas, em consonân
cia com os padrões anteriormente citados. 

A área desta Folha abrange variadas formas de relevo com litolo
gia e padrões de drenagem distintos. Cada feição determinada pode 
compreender uma ou mais subformações, de acordo com o delinea
mento fitofisionômico 

Segundo o mapeamento geomortológico, a Folha em estudo 
individualiza-se por superfícies conservadas e dissecadas, além das 
formas de acumulação (vide 2 - Geomorfologia). 

O tom diversifica-se nos matizes do cinza, com variações paula
tinas ou abruptas do cinza-claro ao escuro. Estas alterações cromá
ticas relacionam-se à posição, elevação e forma do objetivo refletor, 
bem como ao índice de umidade do solo e da cobertura vegetal 

A textura, de aspecto granular, varia de grossa a fina, sendo que 
a grossa representa as feições das florestas Semidecidual e Deci
dual e a tina, o mosaico da vegetação de menor porte, evidenciada 
pelos campos e formações arbustivas. 

Na Folha SF.21 Campo Grande foram mapeadas as Regiões Fi
toecológicas da Savana, Savana Estépica, Floresta Estacionai Se
midecidual e Floresta Estacionai Decidual, que respondem aos pa
drões a seguir mencionados: 
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~ e 
Tom (nuanças) Textura R r 

f 

Cinza·claro 
Lisa a média Savana a médio 

Savana Estépica 
Cinza-claro 

Lisa a média 
a médio 

Floresta 
Cinza médio 

Média a grossa com 
Semidecidual mosqueado 

Floresta Cinza médio Média a grossa com 
Decidual a claro mosqueado 

Os padrões de imagens de radar que se seguem (Figs 4.2 a 4.6) 
relacionam-se como os de maior representatividade desta Folha e 
fornecem exemplos dos padrões referidos anteriormente, com suas 
respectivas legendas 

Delimitaram-se, assim, as diferentes formações dentro dos am
bientes morfológicos que, por sua vez, correspondem às comunida
des de vegetação Ressalta-se que as áreas inferiores a 1 cm2 não 
foram consideradas, em decorrência da escala deste mapeamento, 
sendo também as mais complexas agrupadas em comunidades 
compostas de várias subformações 

~ 
~ 

Após a interpretação preliminar, procedeu-se à integração das 
Folhas de 1 o 00' x 1 o 30', determinando-se os pontos a serem visi
tados de carro para o inventário florestal e a coleta botânica (levan
tamento florlstico). 

Paralelamente a esta etapa, procedeu-se à revisão bibliográfica 
da área em questão, incluindo o estudo integrado das informações 
geológicas, geomorfológicas e pedológicas fornecidas pelas dife
rentes Divisões Técnicas do Projeto RADAMBRASIL Esta atividade 
desenvolveu-se concomitante às demais, até que se reuniram da
dos sobre a área em estudo 

4 1.2 2 - Levantamento da vegetação 

Realizados os primeiros estudos e delimitações preliminares, 
programaram-se operações de modalidades diversas, com a finali
dade de atender às exigências do mapeamento. 

Nessas operações realizaram-se levantamentos volumétricos, 
descrição de ambientes, identificação da vegetação previamente 
delimitada na interpretação preliminar, coleta de material botânico e 
outras observações que se fizeram necessárias. 

Para este levantamento foram realizadas cinco operações de 
carro, que atenderam em parte os objetivos propostos. 

D ~ 
Ld 

Savana Savana Estépica Floresta Estaciona I 
Semidecidual 

286/VEGETAÇÃO 

Floresta Estacionai 
De ciduol 

~ 
Áreas de Tensão 

EcolÓgica 

Fig 4 1 - Mapa de vegetação da Folha SF 21 Campo Grande 



4 .1 .2.2. 1 - Pontos de coleta botânica 

Nestes locais foram coletados materiais botânicos, realizando-se si
multaneamente uma descrição da fisionomia e estrutura da vegeta
ção. O número de pontos de coleta efetuados na área estudada to
talizou 116 (F.01 a F. 1 1 6). localizados nas Regiões Fitoecológicas 
da Savana, da Savana Estépica e da Floresta Estacionai e nas Áreas 
de Tensão Ecológica, bem como nas Áreas Antrópicas. 

O material botânico coletado foi posteriormente remetido ao Jar
dim Botânico do Rio de Janeiro e ao Museu Paraense Emllio Goeldi 
para identificação. A relação das espécies identificadas está no 
apêndice deste relatório. 

Fig. 4.2 - Área do Chaco (VegetaçãoChaquenha). PadrOes de imagens de radar. Savana 
Estépica GramfneG-Lenhosa, sem floresta-de-galeria (Tgsl; Savana Estépica Parque. sem 
floresta-de-galeria lTps); Formação Pioneira Herbacea, sem palmeiras (Phs). Planlcies 

e Pantanais Mato-Grossenses. Folha SF. 21-V-B. 

Fig . 4,3 - Depressão do Rio Paraguai. Padrões de imagens de radar. Savana Arbórea 
Densa (Sdl: Savana Arbórea Aberta, sem floresta-de-galeria (Sas); Savana Estépica Arbó
rea Densa (Td); Savana Estépica Arbórea Aberta, sem floresta-de-galeria (Tas); Savana Es
tépíca Parque, sem floresta-de-galeria ;Tps): Agropecuária, Pastagens no domfnio da Sa
vana Estépica (ApT); Contato Savana/Savana Estépica ISTc/Tas) ; Área AntrOpica no 

Contato Savana Estépica/Fioresta Estacionai (TNc/ApTI. Folha SF. 21-V-D. 

Nas citações do texto diferenciam-se as plantas coletadas das 
não coletadas do seguinte modo: plantas identificadas em laborató
rio - consta o eplteto c ientifico, se posslvel seguido do nome vul
gar entre parênteses. Ex.: Schínopsis brasílíensís (quebracho
vermelho); e plantas identificadas no campo - consta o nome vul
gar seguido do epíteto cientifico entre parênteses. Ex.: barriguda 
ICeiba glaziovil). 

COLETORES DO PROJETO RADAMBRASIL NA FOLHA SF.21 
CAMPO GRANDE 

João Murça Pires e Petronio Pires Furtado - Fizeram coletas na 
área em outubro/80, com 21 3 exemplares. 

Fig , 4 .4 - PlanaltO da BOdoquena. PadrOes de 1magens de radar. Savana Arbórea Densa 
ISdl; Floresta Estacionai Oecidual Submontana lCsl; Agropecuâria, Pastagens no domfnio 
da Savana tApSt: Agropecuária. Pastagens no -:lomfnio da Floresta Estacionai Oecidual 
IApCI: Contato Savana/Floresta Estacionai ISNc/Sdl; Area Antroplca domii\Ondo no 

Contato Sovana/Fiores<a Estacionai (SNc/ApCI. Folha SF.21 ·X·C. 

Fig, 4 .5- Planalto de Maracaju - Carf'l)o Grande. Padrões de imagens 
de radar. Destaque de Agropecuária. Pastagens no domfnlo da Savana 
lApS) ; Savana Parque, sem fiO<esta ·de-galeria (Spsl. Folha SF.2 1· X-0 . 
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Flg. 4.6 - Planelto de Maracaju-Campo Grande. PadrOea da imagens da radar. Desta· 
que da Floreata Estacionai Semideciduel Submontane (Fal; Savana Parque, sem floresta
de-galeria tSpal; Savane Gromlneo-Lenhosa, aam floreata-de-galeria (Sgsl; Floresta Esta· 
cional Samidecidual Aluvial (Fal; Form.çlo Pioneira Arbuotiva, com palmeiras (Pap); For
m.çlo Pioneira Herb6cea, sem palmeiras (PI\sl; Vegeteçlo Seeund6ria, com palmeiras 
tVspl; Agropacu6ria. Pastagens nos domlnlos da Savana tApSI e da Floresta Estacionai 

Semódeciduai(ApF). Folha SF. 21 -Z-D. 

Petronio Pires Furtado - Fez coleta na área em agosto
setembro/80, com 23 exemplares. 

José Geraldo Guimarães - Começou sua coleta na área em 
agosto/80, concluindo-a em novembro/80, com 1 20 exemplares. 

Petronio Pires Furtado e Carlos Adolfo Bantel - Fizeram coletas 
na ilrea em novembro/77, com 56 exemplares. 

4 .1.2.2.2 - Pontos de inventério florestal 

O inventArio florestal foi realizado por uma equipe da Divisão de Ve
getaçllo, composta por um engenheiro florestal, responsável pelo 
levantamento, um auxiliar de botllnica e um picadeiro. 

Como o objetivo do levantamento da vegetaç.ão do Projeto RA
DAMBRASIL é o de inventariar éreas de dimensOes regionais, em 
curto prazo e a baixo custo, definiu-se como unidade de amostra
padrão um retangulo de 250 x 20 m (0,50 ha) . Para alocar as uni
dades de amostras houve que estudar-se bem a interpretação preli
minar, a fim de se atingir um número satisfatOrio de ambientes. 

Os Inventários realizados na floresta constaram de mensuração 
da círcunferência (CAPl. tomadas de altura (total e comercíal) e 
qualidade do fuste, com identificaçllo da espécie pelo nome vulgar 
de todos os indivlduos com CAP acima de 50 em. Na Savana, os in· 
ventilrios constaram da mensuraçllo de todos os individuas com cir
cunferência acima de 30 em. a 30 em do solo, tomadas as alturas 
totais e medidas de cascas, seguidas de identificação de todos os 
individuas pelo nome vulgar. 

Todo trabalho foi seguido de minuciosa descrição do ambiente, 
contendo fotografia de unidade de amostra, descrição fisionOmico
ecoiOgica da vegetação, contagem e identificação das palmeiras, 
menção do grau de regeneração natural com cítaçilo das espécies, 
observeçOes do solo, espessura da camada superficial de matéria 
orgllnica e descrição das formas de relevo. 

4 .1 .2.3 - Reinterpretação 

A reinterpretaçllo consistiu no reexame das delimitações feitas pre
líminarmente em cada Folha de 1:250.000, tendo como subsídios 
todas as observaçOes efetuadas nas operaçOes terrestres e na revi
são bibliográfica. 

Os ambientes reinterpretados forem analisados, comparados e 
extrapolados a novas fisionomias, que receberam legendas e poste
riores descrições detalhadas. A identificeçllo das espécies de maior 
ocorrência de cada região fitoecoiOgica ajudou sobremaneira nesta 
integraçllo. 
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4.1 .2.4 - Integração fisionOmico-ecoiOgica 

ApOs a realização da interpretação preliminar, da reinterpretaçilo e 
do levantarflento da vegetaçilo, que consistiu na coleta botãnica e 
no inventário florestal, processaram-se as correlações dos padrões 
de imagem com a vegetaçilo, identificação de caracterlsticas das 
formaçOes e descrições das diferentes fitofisionomias. 

4.1 .3 - SISTEMA FITOGEOGRÁFICO BRASILEIRO 

A equipe da Divisão de Vegetaçilo do Projeto RADAMBRASIL, 
apOs uma década de trabalhos técnicos, de levantamentos e ma
peamentos dos principais recursos naturais renovéveis, baseada 
numa metodologia apoiada em imagens de radar, elaborou um do
cumento sobre Fi togeografia Brasileira Classificaç ilo 
FisionOmico-EcolOgica da Vegetação Neotropical (Brasil. DNPM. 
Projeto RADAMBRASIL, 1980), sob a orientaçilo de Henrique Pi
menta Veloso e Luiz GOes-Filho. Este documento baseia-se num sis
tema de classificação das regiOes fitoecoiOgicas, que se constituem 
numa érea de florlstica bem determinada, limitada por um clima de 
formas bioiOgicas caracterlsticas, podendo ocorrer, também, em 
terrenos de litologias diferentes. 

Dentro deste sistema de classificaçllo, ocorrem na Folha SF.21 
Campo Grande quatro regiões fltoecoiOgicas, em seguida comenta
das. 

4. 1 .3.1 - Região da Savana (Cerrado) 

A denominação Savana apresenta-se com um conceito titogeogrâfi
co muito antigo, tendo sua origem na Venezuela. No século XV foi 
levada pera a África pelos naturalistas espanhOis e ai conceituada 
como um lhano: " Formação herbécea, graminOide, continua, em 
geral coberta por plantas lenhosas". No Centro-Oeste brasileiro é 
conhecida por Cerrado, nome consagrado popularmente e adotado 
por alguns fitogeógrafos. Destarte, a Savana encontrada na Folha 
SF.21 Campo Grande pode ser abordada como sendo uma vegeta· 
çllo xeromOrfica, com fisionomia diversificada, variando de arbOrea 
densa a gramlneo-lenhosa. Geralmente, caracteriza-se por fanerOfi
tas de porte reduzido, isoladas ou agrupadas sobre um revestimento 
graminOide hemicriptofltico. Apresenta sua vegetação lenhosa· 
composta de brotos foliares bem protegidos, de casca grossa e ru
gosa, com Orgãos de reserva subterraneos, comumente profundos 
(xilopOdios), além de folhas desenvolvidas com os estOmatos nor
malmente abertos. 

As éreas da Savana não detêm uma composição florlstica uni
forme, contudo suas espécies se repetem com bastante freqüência, 
notadamente aquelas dos gêneros Oualea e Callisthene, formando 
uma paisagem visivelmente monOtona, o que vem se traduzir em fi· 
sionomias bastante repetitivas e cansativas. Apoiando-se nas ima
gens de radar, foi posslvel mapear quatro fisionomias da Savana, 
correspondendo às FormaçOes Savana ArbOrea Densa (Cerradllo), 
Savana ArbOrea Aberta (Campo Cerrado), Savana Parque (Campo 
Sujo) e Savana Gramlneo-Lenhosa (Campo Limpo). 

4 .1.3.1 . 1 - Savana Arbórea Densa (Cerradão) 

O aspecto fisionOmico da Savana ArbOrea Densa caracteriza-se pe
los agrupamentos de espécies vegetais arbOreas, xeromorfas, de 
fustes finos e tortuosos, com circunfarência raramente ultrapassan
do 1 m, revestidos por uma casca grossa e rugosa e apresentando 
esgalhamento profuso, além de possulrem folhas coriâceas e pere
nes. Essas espécies silo relativamente baixas, encontrando-se dis
postas de maneira mais ou menos ordenada, cujas copas irregulares 
às vezes se tangenciam, impedindo a penetração direta dos raios 
solares. Algumas espécies arbóreas perdem as folhas. mormente no 
inverno, ficando a superflcie do solo coberta por uma camada de 
material seco, à espera da decomposição, cujo processo é intensifi
cado no decorrer do perlodo chuvoso. O estrato superior, com mé
dia de 1 O m de altura, constitui-se na sua maioria de ecOtipos ca
racterlsticos do Cerrado e de uma baixa proporçilo de outros ecóti
pos, sem o andar arbustivo diferenciado e com o estrato inferior 
(herbáceo) de aspecto ralo, representado pelas gramlneas geral· 
mente em forma de tufos, ciperéceas e outras famllias. 

A composição florlstica dessa formação vegetal é bastante he· 
terogênea, destacando-se BowdichitJ virgilioides (sucupira-preta), 



Magonia pubescens (tingui), Astronium graveolens (gonçalo-alves), 
Qualea grandiflora (pau-terra-folha-larga), Oualea parviflora (pau
terra-folha-miúda), Piptadenia spp. (angicos), sucupira-amarela 
(Pterodon pubescens), jatobá-do-campo (Hymenaea stigonocarpa), 
vinhático-do-campo (Piatymenia reticulata) e Termina/ia argentea 
(capitão-do-campo). 

As áreas de Cerradão surgem implantadas com relativa indife· 
rença em variados tipos de solos, na maioria dos casos de baixa fer
tilidade, igualmente recobertos por um tapete graminoso hemicrip
tofftico, em tufos. 

4 1.3.1.2 - Savana Arbórea Aberta (Campo Cerrado) 

É uma formação vegetal de fisionomia campestre, formada por es
pécies baixas, de fustes finos e tortuosos, esparsamente distribuí
das sobre o solo recoberto por um estrato graminóide contínuo, en
tremeado de plantas lenhosas raquíticas e palmeirinhas acaules. Es
sa formação savanfcola é exclusiva das áreas areníticas lixiviadas e 
tem sua composição florística semelhante à' da Savana Arbórea 
Densa; no entanto, possui estrutura mais baixa e aberta As faneró
fitas com maior grau de dominância traduzem-se nas espécies Qua
lea grandiflora (pau-terra-folha-larga), Oualea parviflora (pau-terra
folha-miúda), Kielmeyera coriacea (pau-santo), Tabebuia caraiba 
(ipê-carafba), Annona coriacea (araticum-do-campo), Luehea pani
culata (açoita-cavalo), faveiro-do-campo (Dimorphandra mollis), 
Stryphnodendron spp. (barbatimão), entre outras. 

4.1.3.1.3 - Savana Parque (Campo Sujo) 

Esta formação vegetal caracteriza-se por uma fisionomia estrita
mente campestre, formada pelo estrato graminóide contínuo, ou 
em forma de touceiras, entremeada por espécies vegetais arbóreas 
raqufticas dispostas de maneira mais ou menos ordenada e bastante 
espaçadas. Vez por outra, observa-se nesta formação a existência 
de agrupamentos vegetais arbóreos, destacando-se algumas espé
cies, como a Cura te/la americana (lixeira) e a Tabebuia caraiba (ipê
carafba). Corresponde a solos predominantemente oligotróficos, ca
racterizados por sobreposição de camadas pouco espessas, e com 
lençol freático não muito superficial. 

4.1 3.1 .4 - Savana Gramfneo-Lenhosa (Campo Limpo) 

É uma formação vegetal estritamente campestre, formada por uma 
superfície graminóide entremeada de poucas plantas lenhosas ra
quíticas e palmeiras acaules e desprovida de sinúsia fanerofítica, 
salvo nas faixas de floresta-de-galeria, que raramente serpenteiam 
os flúvios encontrados no interior dessa formação. 

As espécies mais comuns são das gramfneas, ciperáceas e legu
minosas rasteiras 

4.1.3.2 - Região da Savana Estépica (Vegetação Chaquenha) 

A denominação Savana Éstépica foi proposta por Trochain (1957 
apud Brasil DNPM. Projeto RADAMBRASIL, 1980) para designar 
um tipo de vegetação da África. O Projeto RADAMBRASIL adotou o 
nome para definir a vegetação neotropical de cobertura arbórea es
tépica em geral, com plantas lenhosas baixas e espinhosas, além de 
conter um campo graminoso savanfcola. Assim, a Savana Estépica 
é uma região fitoecológica composta de elementos fanerófitos, le
nhosos camefiticos espinhosos e várias cactáceas, cobrindo um ta
pete graminoso hemicriptofítico e entremeado de ervas terófitas. 

Baseando-se nas imagens de radar, foram mapeadas quatro fi
sionomias, correspondentes às Formações Savana Estépica Arbó
rea Densa, Savana Estépica Arbórea Aberta, Savana Estépica Par
que e Savana Estépica Gramíneo-Lenhosa. 

4.1.3.2.1 - Savana Estépica Arbórea Densa 

É a formação vegetal de estrutura fanerofítica baixa, semicaducifó
lia, com uma submata de caméfitas espinhosas e algumas cactá
ceas colunares. Os seus gêneros arbóreos são vicariantes homólo
gos da Estepe (Caatinga), como o Schinopsis, Astronium, Piptade
nia, Aspidosperma e muitos outros O estrato rasteiro compõe-se 
de gramíneas da Savana (Cerrado), mormente em tufos, entremea
dos de plantas lenhosas intensamente armadas de espinhos, como 
os gêneros Zizyphus, Celtis, Acacia e Prosopis 

4.1.3.2.2 - Savana Estépica Arbórea Aberta 

Constitui-se de arvoretas espinhosas (scrub), com tapete graminói
de contfnuo, estacionai, em conseqüência das cheias do "Pantanal 
Mato-Grossense". Apresenta uma cobertura vegetal arbórea de es
trutura aberta com os mesmos gêneros mencionados na Savana Es
tépica Arbórea Densa. É resultante da ação antrópica, através do 
desmatamento parcial, clareando o ambiente, o que propicia o apa
recimento do estrato campestre. 

4 1.3.2.3 - Savana Estépica Parque 

É uma formação campestre natural com cobertura esparsa de árvo
res raqufticas (scrub), em geral de uma só espécie No Mato Grosso 
do Sul estes ambientes estão situados na Depressão do Rio Para
guai e Planícies e Pantanais Mato-Grossenses. São inundados 
anualmente com as cheias dos rios que, saindo de suas calhas, de
moram a retornar ao nível normal, em conseqüência de pequeno 
desnível existente nestas áreas do pantanal. No Pantanal Mato
Grossense os parques de Copernicia australis (carandá), Acacia e 
Machaerium são alguns exemplos clássicos, que identificam esta 
formação freqüentemente entrecortada por floresta-de-galeria, que 
normalmente se alargam, constituindo uma floresta ciliar aluvial. 

4.1.3.2.4 - Savana Estépica Gramíneo-Lenhosa 

É uma formação estritamente campestre, hemicriptofítica, estépi
ca, das pequenas depressões fechadas do "Pantanal Mato
Grossense", entre meada de fanerófitas baixas e retorcidas (scrub), 
de grandes folhas coriáceas, savanícolas, que circundam as depres
sões alagáveis na época das cheias dos rios 

4.1.3.3 - Região da Floresta Estacionai Semidecidual 

O conceito ecológico da Região da Floresta Estacionai Semidecidual 
prende-se diretamente às condições climáticas de duas estações, 
uma chuvosa e outra de estiagem acentuada, o que ocasiona a deci
dualidade parcial de suas espécies vegetais arbóreas, principalmen
te as que ocupam o dossel superior, as quais têm adaptação à defi
ciência hfdrica. 

No caso da Floresta Estacionai Semidecidual, a percentagem 
das árvores caducifólias que compõem o conjunto florestal deve 
situar-se em torno de 30% na época desfavorável. Esse caráter ca
ducifólio da região fitoecológica proporciona que o chão fique com
pletamente recoberto pelas folhas secas, desprendidas das árvores, 
formando, no fim da estação seca, um verdadeiro tapete. Geral
mente, as áreas ocupadas pela Floresta Estacionai Semidecidual 
apresentam-se com solos férteis e têm relevância na economia re
gional. O mesmo critério estabelecido para as áreas das formações 
nas regiões ecológicas precedentes deve ser observado, 
ressaltando-se apenas a variação ecotípica das espécies amazôni
cas, que, no seu caminho para o Sul do Pafs, variam nos novos am
bientes. 

4.1.3.3.1 - Floresta Aluvial 

Representa-se por uma formação florestal ribeirinha que ocupa as 
acumulações fluviais quaternárias, sendo sua estrutura semelhante 
à da "floresta ciliar" de todos os rios, diferindo apenas floristica
mente, e, como tal, aparecem vicariantes da Amazônia Ocidental 
na bacia do rio Paraguai. Assim, suas principais caracterfsticas flo
rísticas variam de acordo com a posição geográfica que ocupa a for
mação aluvial, apesar de as árvores caducifólias do gênero Erythri
na demarcarem tipicamente essa formação. 

4.1 .3.3 2 - Floresta das Terras Baixas 

Na área, esta formação ocorre nos terraços do rio Miranda e na de
pressão do Pantanal Mato-Grossense, numa altitude não superior a 
1 50 m. Em ambas as situações geográficas essa floresta exibe 
uma flora bastante diversificada, caracterizando-se pela Amburana 
sp. (cerejeira), Aspidosperma spp. (perobas), Piptadenia spp. (angi
cos), Astronium urundeuva (aroeira) e Cedrella fissilis (cedro), den
tre outras. A submata apresenta-se bastante densa, onde os arbus
tos encontram-se entremeados por plântulas da regeneração arbó
rea. 
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4.1.3.3.3 - Floresta Submontana 

Ocorre nas encostas da face oeste da serra de Maracaju, bem como 
em determinadas áreas do Planalto de Maracaju-Campo Grande 
As suas principais características são as árvores emergentes, deci
duais: Cariniana spp. (jequitibás), Aspidosperma spp. (perobas), Ce
drella fissilis (cedro), Parapiptadenia rígida (angico-vermelho) e Pel
tophorum dubium (canafístula) Nessa formação existe uma subma
ta de arbustos, além de enorme quantidade de plântulas da regene
ração arbórea Dentre as primeiras destacam-se várias Cyathea
ceae e alguns arbustos das famílias Rubiaceae e Myrtaceae O Are
castrum ramonzoffianum (pindó) constitui-se no representante típi
co dessa formação 

4.1.3 4 - Região da Floresta Estacionai Decidual 

O conceito ecológico da Região da Floresta Estacionai Decidual é 
semelhante ao da região anterior, mas não idêntico, pois, além de 
variar a percentagem da decidualidade foliar dos indivíduos domi
nantes, que passa a ser 60% ou mais, existem gêneros endêmicos 
específicos. 

Essa região florestal perde expressão pela descontinuidade exis
tente entre suas áreas e normalmente reveste os solos de natureza 
calcária. 

4.1 · 3 4.1 - Floresta das Terras Baixas 

Esta formação ocorre nas superfícies pediplanadas da Depressão do 
Rio Paraguai, numa altitude não superior a 150 m do nível do mar, 
localizadas na margem direita do rio Paraguai. A estacionalidade fo
lia r é característica evidente de seus indivíduos, onde mais de 60% 
das árvores, principalmente os angicos, perdem as folhas na época 
desfavorável. 

4.1.3 4.2 - Floresta Submontana 

Na Folha SF. 21 Campo Grande, esta formação encontra-se restrita 
às areas descontínuas situadas na serra da Bodoquena, notadamen
te na sua metade austral. Caracteriza-se por apresentar mais de 
60% de plantas com perda de folhagem durante a época desfavorá
vel. As espécies Piptadenia (angicos), Ceiba glaziovii (barriguda), 
Balfourodendron riedelianum (pau-marfim), Peltophorum dubium 
(canafístula), jatobá-da-mata (Hymenaea stilbocarpa), jequitibás 
(Cariniana spp.) e Aspidosperma po/yneuron (peroba-rosa) são algu
mas espécies que compõem o dossel superior, identificando esta 
formação vegetal. A submata caracteriza-se pela freqüente ocor
rência dos gêneros Commelina e algumas cactáceas. 

4. 1 3 .5 - Áreas das Formações Pioneiras 

São formações em fase de sucessão (hidrossere), instaladas em 
ambientes de solos azonais, que se encontram ao longo dos rios e 
em locais deprimidos dispersos pela área 

Na Folha SF. 21 Campo Grande, estas áreas denotaram ocupa
ções pouco expressivas, quando consideradas no aspecto de domi
nância, sendo que nas formas subdominantes apresentam várias 
concentrações, especialmente nas Pl<;mícies e Pantanais Mato
Grossenses. 

4.1.3. 5.1 - Áreas de influência fluvial 

Caracterizam-se por revestir os depósitos aluvionais recentes, apre
sentando os estágios de desenvolvimento herbáceo (graminoso) e 
arbustivo 

4 1 .3.6 - Áreas de Tensão Ecológica 

São faixas de tensão entre domínios florísticos, onde se constata 
uma mistura de espécies e, não raras vezes, endemismos que me
lhor as identificam 

Estas áreas coincidem sugestivamente com as de transição cli
mática e, muitas vezes, com as de contato entre duas formacões 
geológicas. · 

4 1 4 - ESTUDO FISIONÚMICO-ECOLÚGICO 

4. 1 4 1 - Súmula histórica 

Desde o século XVII o antigo Estado de Mato Grosso, em face da ri
queza de sua flora, notadamente a do Pantanal, tem atraído as aten-
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ções dos estudiosos, fitogeógrafos e botânicos Contudo, no que 
tange especificamente aos limites da Folha SF.21 Campo Grande, 
aconteceram poucas expedições científicas no passado, porquanto 
os pontos de apoio da região resumiam-se a Corumbá e São Luiz de 
Cáceres. Destarte, ater-se-á àquelas realizadas na área motivo des
te estudo fitogeográfico, bem como às das áreas circunvizinhas que 
possuem vegetação semelhante, em decorrência das contribuições 
comparativas que elas proporcionam. 

Ludwig Riedel, botânico da célebre expedição de Langsdorff, no 
período de 1825 a 1829, visitou grande parte do hoje Mato Grosso 
do Sul, percorrendo os rios Taquari, Paraguai e outros. As numero
sas espécies de sua coleção encontram-se citadas na "Flora Brasi
liensis", de Martius (Hoehne, 1923). 

Hugh Algernon Weddell, em 1845, penetrou nos hoje Estados 
de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, procedendo inúmeras cole
ções botânicas. Estudou a flora justafluvial do rio Paraguai até o For
te Olympio, de onde seguiu para Cáceres, Poconé e outros pontos 
próximos (Hoehne, op cit.). 

O botânico inglês Spencer Moore, entre 1891 e 1892, foi o pri
meiro a apresentar informações e dados positivos sobre a fitogeo
grafia da região. Além de descrever as espécies coletadas, fez um 
interessante estudo ecológico e climatológico Veio em companhia 
de John William Evans, especialmente para estudar a flora dos hoje 
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, para um sindicato inglês que ad
quirira, nestes estados, o direito de exploração de ouro em vasta re
gião Realizaram inúmeros trabalhos ao longo do rio Paraguai, espe
cificamente em Corumbá (Hoehne, op cit ). 

O longo trajeto, no ano de 1892, da excursão científica da qual 
participou Carlos Ernesto Otto Kuntze culminou com algumas pes
quisas na região de Corumbá (Hoehne, op. cit.). 

Os botânicos suecos Carlos Axel Magnus Lindmann e Gustavo 
Oskar Anderson Malme, em 1893, desceram o rio Paraguai até Co
rumbá. Malme demorou algum tempo nesta área, voltando nova
mente em 1902, para complementar seus estudos referentes às di
versas famílias do Cerrado. Lindmann em seu livro "Album Graphi
co de Matto-Grosso", publicado em 1914, descreve minúcias a 
respeito da fisionomia vegetal (Hoehne, op cit.). 

João Barbosa Rodrigues, com atenção voltada especialmente 
para as Palmae e Orchidaceae, fez em 1897 um itinerário seme· 
Ih ante ao de Mal me Deve-se a este botânico a classificação de mui
tas palmeiras brasileiras (Hoehne, op. cit.). 

No período de 1876 a 1898, Rudolf Endlicher percorreu todo o 
sul de Mato Grosso e norte de Mato Grosso do Sul, particularmente 
o vale do rio Paraguai, estudando plantas lenhosas. Seu trabalho é 
de grande mérito, visto ter sido o primeiro botânico a dar importân
cia à sinonímia dos nomes vulgares, bem como às diversas utilida
des das plantas (Hoehne, op cit ) 

Médico e farmacêutico da Comissão de Limites Brasil-Bolívia, na 
época de 1 908 a 1 909, Júlio César Diogo dedicou-se também à co
leta de material botânico, notadamente das Compositae Sua rota 
teve como ponto de partida a cidade de Corumbá, dali seguindo pa
ra a baía de Cáceres, até atingir os vales dos rios Jauru, Verde e 
Guaporé (Hoehne, op cit ) 

No início deste século, os imortais botânicos Frederico Carlos 
Hoehne e João Geraldo Kuhlmann publicaram os resultados dos es
tudos realizados de 1908 a 1923 pela Comissão Rondon, a quem 
se deve o maior acervo botânico da região (Hoehne, op cit ). 

Otero ( 1 941) efetuou um levantamento específico das plantas 
forrageiras do pantanal e áreas circunjacentes, complementado 
com estudos das espécies de real valor que poderiam ser cultiva
das. Enfatizou inúmeras Gramineae e Leguminosas, destacando o 
gênero Arachis. 

No período de 194 7 a 1948, Veloso, cujos trabalhos revelam 
observações sobre a Folha, esteve na área estudando a vegetação, 
principalmente sob o ponto de vista fitossociológico. 

Descrevendo as várias tipologias vegetais dos hoje Mato Grosso 
e Mato Grosso do Sul, Kuhlmann (1954 e 1960) apresenta consi
derações específicas sobre a área deste relatório 

Torna-se também importante a citação de Hueck (1955), que 
aparece como o primeiro pesquisador no Brasil a definir a faixa de 
Vegetação Chaquenha (Savana Estépica) existente entre o rio Apa 



e Corumbá. Hueck ( 1972) fez inúmeros relatos da flora chaquenha, 
com descrição minuciosa de várias espécies. 

Finalizando, cita-se a viagem, em outubro de 1980, do ilustre 
botânico João Murça Pires, a convite da Divisão de Vegetação do 
Projeto RADAMBRASIL. Esta viagem abrangeu os municípios de Mi
randa e Porto Murtinho, onde se efetuaram inúmeras coletas e estu
dos sobre a flora, com importantes observações ecológicas, que se 
encontram inclusas neste relatório. 

4.1 .4.2 - Chave de classificação fisionômico-ecológica na escala 
1:1 000.000 

Para a classificação do Sistema Fitogeográfico da Vegetação Brasi
leira, adotou-se uma chave dicotômica aberta, idealizada por Veloso 
et alii (1974), a qual proporciona a inclusão de novas feições, à me
dida que se vão processando os trabalhos de mapeamento. Esta 
chave é constituída por letras-símbolo, em que as primeiras são 
maiúsculas e correspondem às regiões. As subseqüentes são mi
núsculas e identificam as formações e subformações, respectiva
mente. 

Na Folha SF.21 Campo Grande, nas Áreas de Tensão Ecológica, 
ocorrem contatos na forma de encraves, entre formações de dife
rentes regiões, não mapeáveis na escala de trabalho (1 :250.000). 
Nesses casos, utilizou-se outro recurso para a representação gráfi
ca desses contatos, associando-se letras-símbolo maiúsculas, que 
identificam as regiões existentes, e uma letra minúscula, que identi
fica o tipo de contato. Quando este ocorre na forma de encrave, só 
é possível determinar a formação dominante. 

4.1.4.2.1 - Mapeamento fitogeográfico 

O mapeamento fitogeográfico seguiu os mesmos critérios adotados 
pela Divisão de Vegetação do Projeto RADAMBRASIL. Este traba
lho 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 da Divisão de Vegetação (Brasil 
DNPM. Projeto RADAMBRASIL, 1980). 

Constitui passo inicial para o mapeamento fitogeográfico a fo
toanálise das imagens de radar na escala 1:250.000, com auxílio 
de suas faixas, que favorecem a obtenção de uma pseudo
estereoscopia. Utilizam-se como sensores auxiliares as imagens 
Landsat canais 5 e 7, aliadas às operações de campo e ao vasto es
tudo bibliográfico da área (vide 4.1 .2 - Metodologia). Após ostra
balhos realizados são elaborados dois mapas, sendo um com as 
subformacões e outro com as formacões, de onde será obtido o ma
pa final d~ vegetação, publicado e~ escala 1:1 .000.000, com as 
regiões fitoecológicas caracterizadas por cores próprias, as forma
ções por nuanças destas cores e as subformaçõe_s por ornamentos. 

Assim, na Folha SF. 21 Campo Grande, além das Áreas das For
mações Pioneiras e de Tensão Ecológica, o mapeamento fitogeo
gráfico revela quatro regiões fitoecológicas, com suas respectivas 
formações e subformações, assim discriminadas: 

Regiões fitoecológicas Formação Subformação 

Arbórea Densa -
Savana 

Arbórea Aberta Sem floresta-de-galeria 

Parque Sem floresta-de-galeria 

Gramfneo-Lenhosa Sem floresta-de-galeria 

Arbórea Densa -
Arbórea Aberta Sem floresta-de-galeria 

Savana Estépica Parque 
Com floresta-de-galeria 

Sem floresta-de-galeria 

Gramfneo-Lenhosa 
Com tloresta-de-galeria 

Sem floresta-de-galeria 

Floresta Estacionai 
Aluvial Com dossel emergente 

Semidecidual 
Terras Baixas -
Submontana -

Floresta Estacionai Terras Baixas Com dossel emergente 

Decidual Submontana -

Salienta-se, ainda, o fato de que o mapeamento fitogeográfico 
contém informes que servirão para orientar os planejamentos regio
nais e posteriores estudos em níveis de detalhes. 

4.1 .4.2.2 - Legenda da Folha SF.21 Campo Grande 

A) Regiões Fitoecológicas 
I. Savana (Cerrado) S 
a) Arbórea Densa (Cerradão) Sd 
b) Arbórea Aberta (Campo Cerrado) Sa 

1 Sem floresta-de-galeria Sas 
c) Parque (Campo Sujo) Sp 

1 Sem floresta-de-galeria Sps 
d) Gramíneo-Lenhosa (Campo Limpo) Sg 

1 . Sem floresta-de-galeria Sgs 
11. Savana Estépica (Vegetação Chaquenha) T 
a) Arbórea Densa Td 
b) Arbórea Aberta Ta 

1. Sem floresta-de-galeria Tas 
c) Parque Tp 

1 Sem floresta-de-galeria Tps 
1. Com floresta-de-galeria Tpf 

d) Gramíneo-Lenhosa Tg 
1 Sem floresta-de-galeria Tgs 
1. Com floresta-de-galeria Tgf 

111. Floresta Estacionai Semidecidual F 
a) Floresta Aluvial Fa 

1 . Dossel emergente Fae 
b) Floresta das Terras Baixas Fb 
c) Floresta Submontana Fs 
IV. Floresta Estacionai Decidual C 
a) Floresta das Terras Baixas Cb 

1 . Dossel emergente Cbe 
b) Floresta Submontana Cs 

B) Áreas das Formações Pioneiras 
I. Áreas de Influência Fluvial 
a) Arbustiva 

1 . Com palmeiras 
b) Herbácea 

1. Sem palmeiras 

C) Áreas de Tensão Ecológica 
I. Contato Savana/Floresta Estacionai 
a) Encrave 
11. Contato Savana/Savana Estépica 
a) Encrave 
111. Contato Savana Estépica/Fioresta 

Estacionai 
a) Encrave 

D) Áreas Antrópicas 
I Atividades Agrícolas 
a) Reflorestamento 

1 . Eucalipto 
b) Agricultura 

1 . Culturas Cíclicas 
c) Agropecuária (pastagens) 

4 1 .4.3 - Zonação geobotãnica 

Pa 
Pap 
Ph 
Phs 

Subformação dominante 

Subformação dominante 

Subformação dominante 

R 
R e 
A c 
Acc 
Ap 

Esta zonação, representada por um fluxograma, mostra a distribui
ção das formações e subformações das quatro regiões fitoecológi
cas, bem como as interpenetrações existentes entre elas, que resul
taram nas Áreas de Tensão Ecológica e nas diferentes unidades 
geológicas, geomorfológicas e pedológicas (Fig. 4. 7). 

4.1 .4.4 - Regiões fitoecológicas 

A Folha SF.21 Campo Grande apresenta-se caracterizada por qua
tro regiões fitoecológicas: a Savana, a Savana Estépica e as Flores
tas Estacionais Semidecidual e Decidual. As suas distribuições 
guardam posicionamentos mais ou menos definidos por toda a área. 
Contudo, a primeira e penúltima regiões revelam diversas radiações 
de contornos geométricos variáveis, distribuídas por quase todo o 
trato. Salienta-se o fato de que as subformações isoladas da Flores
ta Estacionai Semidecidual encontram-se em meio à Savana, en-
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·quanto que esta intercala-se com as demais regiões fitoecológicas 
estudadas. 

A Savana sobrepuja, com uma extensa faixa, separando as 
áreas revestidas pela Savana Estépica e Floresta Estacionai Deci
dual daquelas dominadas pela Floresta Estacionai Semidecidual 
Assim, esta região ocupa a parte leste-meridional da Folha, enquan
to que aquelas têm suas áreas definidas na porção norte-sul ociden
tal. 

4 1 4.4 1 - Região da Savana (Cerrado) 

Compreendendo todos seus níveis fitofisionômicos, esta reg1ao 
ocupa atualmente pouco mais de 10% da Folha SF 21 Campo 
Grande. É interessante salientar as sensíveis modificacões fisionô
micas desta tipologia vegetacional, advindas da intens~ ação antró
pica. Destarte, as suas subformacões mostram-se visivelmente al
teradas e, na maioria dos casos, d~ difícil representação numa esca
la a nível regional, conforme a proposta pelo Projeto RApAMBRA
SIL. Assim sendo, foram passfveis de delimitação, na Savana, ape
nas as formações Arbórea Densa, Arbórea Aberta, Parque e 
Gramíneo-Lenhosa, todas sem floresta-de-galeria Evidentemente, 
estas unidades se manifestam mediante baixa ocupação territorial, 
abrangendo a área de 1 5.002 km2 (Fig. 4 8). 

Na aludida Savana, as suas áreas de distribuicão não coincidem 
rigorosamente com aquelas dotadas de me.nor pluviosidade. 
Encontra-se revestindo o grande grupo pedológico Latossolo Roxo 
distrófico (vide 3 - Pedologia). climatologicamente, sem mês seco 
Estas áreas estão compreendidas abaixo do paralelo 22 o 1 O'S, en-

o 

D Savana 

55 

globando os municípios de Dourados, Ponta Porã, Amambaí, Caara
pó, lguatemi e outros 

Hueck ( 1972) assinalou o intervalo pluviométrico para ocorrên
cia da Savana Brasileira como de 1 . 1 00 a 2 000 mm anuais Kuhl
mann (1954) apresenta uma leve variação no limite inferior, 
passando-o para 1 000. Contudo, ressalvou para o sul de Mato 
Grosso, hoje Mato Grosso do Sul, área específica deste mapeamen
to, que a bacia do rio Paraná, por ser mais chuvosa, propicia, tam
bém, um aumento da densidade das florestas. Por outro lado, se 
omitiu ao fazer referência às disjunções da Savana verificadas nes
sa área Outros estudiosos, notadamente Kuhlmann (1954), não 
chegaram a elucidar com clareza os fatores naturais que condicio
nam a presença de ocupações continuas da Savana em locais favo
ráveis ao desenvolvimento de uma cobertura florestal Kuhlmann 
(1954) afirma que no Estado de Mato Grosso existiam pelo menos 
três grandes tipos climáticos, todos eles sofrendo variações locais, 
em face das diferenças de altitudes, e que destas variações climáti
cas resultam diferenças estruturais e florfsticas na vegetação. As
sim, a área em foco, por coincidir com a passagem gradual de um 
clima tropical para um subtropical, deve facultar, também, o apare
cimento de ofuscadas inter-relações entre os múltiplos parâmetros 
naturais, quais sejam: vegetação, clima, solo, altitude e outros. De 
conformidade com o pressuposto, somente pesquisas a nível mais 
detalhado poderão fornecer melhores esclarecimentos sobre a cor
relação vegetação-clima-solo aí existente O próprio Kuhlmann 
(1954) já se referia a este aspecto quando propunha estudos ecoló
gicos mais sistemáticos e pormenorizados para se definirem as so-

110 km 

Fig 4 8 - Mapa de localização - Região da Savana 
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luções do problema do Cerrado no Brasil. Mas isto não vem de en
contro ao fato de que a Savana é o resultado de um longo período de 
adaptação a condições ecológicas que, por muito tempo, pouco ou 
nada se modificaram (Hueck, 1972). Assim também afirma Veloso 
(1948), quando faz alusão à cobertura vegetal dos chapadões no 
Planalto Central, constatando nesses a existência de uma vegeta
ção que, talvez, seja a relíquia de um clímax mais antigo, originando 
o atual Cerrado 

Ressalta-se o fato de que, em algumas áreas retratadas, pode-se 
estabelecer uma comparação positiva com o que afirma Kuhlmann 
(1954): a maior parte do Estado de Mato Grosso, hoje MT e MS, é 
coberta pela Savana e, conseqüentemente, possui maior porção de 
solos pobres. Ele se assenta na tese de que o fator geológico influi 
preponderantemente para maior pobreza dos solos cobertos pelas 
subunidades da Savana, uma vez que estes terrenos são constituí
dos, quase sempre, de camadas esparsas de arenito, com baixo 
percentual de argila. 

A) Savana Arbórea Densa (Cerradão) 

A Savana Arbórea Densa constitui-se na formação xeromórfica de 
maior expressão, revestindo preponderantemente os capeamentos 
do Pré-Cambriano Inferior a Médio, com denominação específica dé 
Complexo Rio Apa (vide 1 - Geologia). Pode ser encontrada ainda 
ocupando áreas medianamente extensas, na porção centro-norte. 
Revestindo superfícies consideravelmente menores, visualizam-se 
alguns agrupamentos desta formação, que ocupam, especialmente, 
as formas de relevo do tipo inselberg, pontilhando a planície do Pan
tanal Mato-Grossense. Finalizando, algumas disjunções isoladas re
gistram suas presenças pouco abaixo do paralelo 23°S. Assim, a 
área em estudo totaliza 9.805 km2. 

A Savana Arbórea Densa forma uma extensa faixa de disposição 
N-S, no referido Complexo Rio Apa (vide 1 - Geologia), com di
mensão máxima estimada em 200 km, e no sentido E-0, em 60 km 
(Est. 4.1 A). Este confinamento coincide fisiograficamente, na por
ção setentrional, com a serra Isolada e, a oeste, com as serras do 
Catimbate, do Alumiador, de São Paulo e da Esperanca No extremo 
meridional tem-se como limite o rio Apa, sendo que ~a fração orien
tal segue praticamente o alinhamento da serra da Bodoquena Com 
esta ocupação sobressai o último remanescente da Savana, floristi
camente !-'niforme, situado entre esta região e a Savana Estépica 
(Chaco). E fácil, portanto, inferir que a tipologia em apreço é supor
tada por solos em relevo levemente movimentado, cujas cotas são 
algumas dezenas de metros superiores às encontradas na depres
são do pantanal. O substrato nutricional que suporta a referida for
mação é predominantemente composto da grande unidade pedoló
gica Regossolo eutrófico (vide 3 - Pedologia). Apresenta os ele
mentos fanerófitos com relativa densidade populacional, aparecen
do, vez por outra, pequenos espaços com distribuição vegetal pou
co densa, mas não se caracterizando por elementos mirrados (Fig. 
4.9 e Est. 4.1 B). Ao que se nota este maior ou menor agrupamento 
de indivíduos cormófitos parece estar intrinsecamente ligado à dis
tribuição territorial das grandes unidades edáficas: Regossolos 

eutrófico-álicos, Latossolo Vermelho-Escuro álico e Solos Litólicos 
eutróficos, respectivamente (vide 3 - Pedologia). A hipótese le
vantada tem melhor evidência quando a Savana Arbórea Densa 
manifesta-se mais raleada naqueles solos notadamente superficiais 
e cascalhentos. 

Nas serras São Paulo, do Catimbate, da Esperança e São Miguel, 
bem como em suas adjacências, o Cerradão constitui-se por denso 
agrupamento arbóreo, variando, via de regra, de seiscentos a sete
centos indivíduos por hectare. Possuem fustes eretos e medianos, 
copas relativamente parabólicas e pouco ramificadas, por onde pe
netram os raios solares, condicionando o desenvolvimento de um 
ralo e cespitoso estrato graminóide. Os estudos florísticos F.43 e 
F.45, aliados às observações fitofisionOmicas, possibilitaram uma 
visão geral da paisagem savanícola ora existente. Como espécies 
dominantes da cobertura vegetal alinham-se a Piptadenia comunis 
(angico-jacaré), capitão-do-campo (Termina/ia argentea), gonçalo
alvas (Astronium graveolens), tatarema (Diplotropis sp.), pacari (La
foensia pacanl e aroeira (Astronium urundeuva). Na esparsa cober
tura rasteira ocorre disseminação de A ris tida sp. (capim-carona), ci
peráceas e emaranhados mosaicos de caraguatás ou macambiras 
(Bromelia spp.). Nos sítios onde o Cerradão torna-se mais aberto, 
quer seja pelas condições ecológicas adversas quer pelo alastra
mento do fogo, advindo de áreas antrópicas contíguas, sua estrutu
ra, bem como o aspecto florístico, permanece imperturbada En
tretanto, verifica-se o adensamento do estrato herbáceo com o apa
recimento do capim-flecha (Tristachya sp.) e do capim-flechinha 
(Tristachya sp.), mesclados pelas palmeirinhas butiá (Butia sp.) é 
Helietta sp., além de inúmeras gramíneas e ervas decumbentes. 
Seguem-se-lhes as arbustivas Campomanesia sp. (guavira ou gua
biroba), que, pelos seus saborosos e nutritivos frutos agridoces, são 
muito apreciadas, tanto pelos animais silvestres quanto pelo ho
mem Registra-se, também, a incidência de macaúba ou bocaiúva 
(Acrocomia sp.), palmeira bastante peculiar em toda a região, que 
possui o estipe revestido de acúleos. Onde predominam afloramen
tos rochosos, a vegetação rareia, constituindo-se de indivíduos es
paçados, baixos e disformes, principalmente em fendas de depres
sões de rochas com acúmulo de matéria orgânica. Tais arbustos ar
biformes estão fortemente arraigados nos fendimentos, o que facul
ta às raízes encontrarem reservas de umidade e nutrientes. Apesar 
destes interregnos serem característicos nas serras, não foram ma
peados em função da-escala proposta por este trabalho. 

Kuhlmann ( 1960) afirma que o Cerradão é comum no pantanal, 
nas áreas conhecidas como "pé de serra", ao fazer referência aos 
núcleos de Savana Arbórea Densa situados no trecho Bela Vista-a 
Nioaque. Outra abordagem depreende-se dos estudos de Veloso 
( 1 94 7), que, ao descrever a vegetação que reveste as colinas dis
persas no pantanal, levanta a hipótese de que tais feições geomor
fológicas irão constituir, mais tarde, pequenas manchas de Cerrado 
iguais às que, atualmente, são vistas no interior das Matas Pluviais 
Amazônicas Mediante tal observação, o autor retrata que "as man
chas de Cerrado existentes no seio da A.mazOnia não são mais do 
que relíquias de um clima mais xerotérmico (postclímax)". Real-

Planaltos 

Fig 
4 9 - Perfil esquemático da Região da Savana 1 - Savana Arbórea Densa; 2 - Savana Arbórea Aberta; 3 - Savana Parque; 4 - Savana Gramfneo·Lenhosa 
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mente, algumas ilhas puras, ainda hoje, foram possíveis de serem 
mapeadas pelo Projeto RADAMBRASIL. Contudo, alguns ambientes 
isolados dos testemunhos residuais do pantanal, principalmente nas 
imediações do rio Nabileque e, em menor escala, no rio Apa, são re
vestidos por encraves entre ela e unidades da Savana Estépica, 
constituindo, assim, objeto de descrição a posteriori. 

Nos testemunhos isolados do pantanal, representados pelas ser
ras da Boca i na, da Alegria e de São Francisco e pelos morros do Ma
lhadão e do Triunfo, o Cerradão possui bastante individualidade. O 
estrato arbóreo constitui-se pelo aglomerado de angicos (Piptadenia 
spp.), seguindo-se-lhes o Tabebuia caraiba (ipê-carafba). marfim 
(Agonandra brasiliensis), tingui (Magonia pubescens), Qualea gran
diflora (pau-terra-folha-larga) e Aspidosperma sp. (peroba-do
campo), dentre outras. Entre junho e agosto, meses mais secos da 
área, esta formação, à primeira vista, confunde o observador, a cer
ta distância, com a fisionomia de Flore.sta Estacionai, pela notável 
distribuição de angicos. Outra peculiaridade prende-se ao fato da 
grande densidade de indivíduos parecer fechar completamente o 
acesso ao seu interior. Surpreende-se o estudioso ao penetrar a for
mação, porquanto os elementos arbóreos são relativamente espa
çados, permitindo a circulação sem grandes dificuldades Quando 
os bordos das serras e dos morros são encostas acidentadas ou 
abruptas, fortemente atacadas pela erosão, o Cerradão instala-se 
vigorosamente nas furnas, chegando a atingir até 14 m de altura, 
que forma contraste vívido com a vegetação rupícola aí existente. 
Se muito abruptas, a vegetação não se estabelece, pelo que se exi
be a rocha nua, e somente no sopé da escarpa, onde se acumula 
material coluvial e os córregos têm suas nascentes, o Cerradão pas
sa a ocorrer. Em contrapartida, determinados sítios litólicos são par
cialmente revestidos por fileiras de árvores, lembrando curvas de ní
vel. O desenvolvimento destas deve-se ao acúmulo de solo e umida
de nas fendas, de sentido levemente paralelo, limitando de certa 
forma a erosão Esporadicamente, ocorrem exemplares de tuna ou 
mandacaru (Cereus sp.). como conseqüência das formações contí
guas de Savana Estépica (Chaco). 

O observador que, trafegando pelos trechos da BR-267 de 
Margarida-Porto Murtinho, estrada velha de Vila Gaúcha-Porto 
Murtinho e Miranda-Campão, passando pelo Campo de Instrução 
de Betione e BR-267 de Miranda-Aquidauana, verá uma acentua
da proximidade fitofisionOmica e florística em alguns pequenos in
tervalos. Nestes interregnos ocorre o domínio parcial da formação 
Savana Arbórea Densa. Os levantamentos de campo efetuados pe
la Equipe de Vegetação do Projeto RADAMBRASIL fornecem me
lhores elucidações para este fenômeno. Espelhando a cobertura ve
getal em estudo, alinham-se as espécies Austroplenckia populnea, 
Tabebuia chrysotricha (peúva), pau-terra-folha-larga, Ca/listhene 
fasciculata (tapicuru) e indivíduos do gêneroAcosmium e da família 
Simaroubaceae. Assim, onde a vegetação é medianamente de difí
cil acesso, registram-se até sE)iscentos indivíduos por hectare, ao 
passo que, naquelas áreas ocasionàlmente menos densas, totaliza
se a média de trezentos elementos para a mesma unidade de área. 
Ressalta-se que a relativa dificuldade em penetrar nos ambientes 
mais fechados torna-se evidente pela relação existente entre exem
plares do gênero Brame/ia (macambira), freqüentemente habitando 
os loéais razoavelmente umbrófilos. As longas peças foliares, ex
postas por esta caméfita, são portadoras de estruturas do tipo mi
cracanto, aumentando sua agressividade ao acesso humano É bom 
esclarecer que, à medida que se percorre, do oriente para o ociden
te, a área em apreço, dá-se o aumento paulatino das bromélias na
queles espaços pouco rarefeitos da Savana Arbórea Densa As me
nores densidades do Cerradão encontram-se nos dois últimos tre
chos mencionados, onde o Regossolo álico é também bastante cas
calhento. Conforme revela Hueck ( 1 972), o Cerradão não apresen
ta o caráter tão xeromórfico como as demais unidades fitoecológi
cas da Savana. Consoante tal ilustração, as baixas presenças das 
hemicriptófitas, geófitas e, até mesmo, terófitas tornam-se facil
mente aceitas. Por outro lado, em microambientes específicos, ca
racterizados por condições mésicas de umidade, espalhados por en
tre aqueles dominados pela maior unidade da Savana, é possível 
encontrar-se relitos do gênero Ludwigia (mijona) e da família Ama
ralidaceae, expondo em certas estações do ano suas vistosas flo
res. Convém salientar o fato de que as condições não acentuada-

mente xéricas tomadas pela Savana Arbórea Densa possibilitam o 
encontro, com relativa freqüência, do gênero Protium (breu) nos 
ambientes edáficos dominados por sedimentos coluviais. Esta coin
cidência é comumente verificada em toda a extensão identificada li
tologicamente com o Complexo Rio Apa (vide 1 - Geologia). 

Na porção sudeste a Savana Arbórea Densa apresenta agrupa
mentos dispersos, confinados a sudoeste de Naviraf e de Amambaf, 
bem como a leste de Paranhos. Aqui, a composição florfstica do 
Cerradão difere bastante das descritas nas áreas anteriores. 
Conjetura-se que tais alternâncias florfsticas estejam correlaciona
das com a ausência de período seco na área. Acrescenta-se, ainda, 
que as formações edáficas ar existentes são o Latossolo Vermelho
Escuro álico e o Latossolo Roxo álico (vide 3 - Pedologia), não 
constituindo, portanto, fator limitante para tal transformação. Do 
ponto de vista estrutural, este Cerradão pode sofrer variações em 
um mesmo stand, sendo ora mais alto e denso, ora mais baixo e 
aberto. Contudo, no cOmputo global a cobertura arbórea oscila en
tre 1 O e 1 2 m, com indivíduos de fustes retilíneos e copas verticali
zantes. Em virtude do fator sazonal, no inverno algumas espécies, 
como o pau-d'óleo ou copafba (Copaifera sp.), sucupira-preta (Bow
dichia virgilioides), sucupira-branca (Pterodon pubescens). juremas 
(Mimosa spp.) e angicos (Piptadenia spp.). perdem as folhas, impri
mindo relativa decidualidade à formação. Intercalando-se a estas 
espécies advêm o açoita-cavalo (Luehea paniculata). mirindiba 
{Pouteria sp.), abio-carriola {Para/abatia ramiflora) e baru (Dipteryx 
a/ata), dentre outras. Nas imediações dos riachos há copiosa disse
minação de candeia ( Vanillosmopsis sp.), cuja madeira é utilizadfssi
ma para moirões. A macaúba possui presença marcante nesta pai
sagem fitofisionómica, enquanto que o butiá restringe-se apenas à 
fácies mais aberta ou nas adjacências das áreas antrópicas, onde 
também fazem-se presente a aroeirinha (Schinus sp ) e as gabiro
bas. Figueiredo ( 1972) menciona que nas cercanias de Amambaí 
existem concentrações de erva-mate (//ex paraguariensis) em for
mação denominada regionalmente de "caatim", correspondendo à 
Savana Arbórea Densa ora em estudo. Comprovou-se, realmente, 
nessas ilhas de Cerradão, relativa freqüência desta aqüifoliácea, ca
racterizando, assim, a influência do clima frio e sem período seco. 
Acrescenta-se, ainda, que, sendo a erva-mate uma espécie fotófita, 
conseqüentemente sua maior distribuição correlaciona-se com os 
locais de dossel mais ralo. 

B) Savana Arbórea Aberta sem floresta-de-galeria 

Manifestando-se com predomínio apenas de sua subformação sem 
floresta-de-galeria, a Savana Arbórea Aberta pronuncia-se nesta Fo
lha através de um número pouco significativo de radiações disfor
mes, cobrindo 865 km2 A sua maior concentração evidencia-se a 
NE da área, em terras situadas na porção ocidental à serra de Mara
caju, nas proximidades dCk paralelo 20 oS, embora não se excluam, 
com isto, seus registros situados nessa serra (Est. 4.11 A~. Outras 
ocorrências do Campo Cerrado localizam-se no extremo sul, em ter
ritório agregado ao município de lguatemi (MS), assim como em lo
cais pouco distantes das margens do rio Perdido, numa extensão 
estimada em 35 a 40 km at~ cerca de 30 km da confluência com o 
rio Apa, culminando com uma pequena área a N da serra da Bodo
quena. 

Os exemplos de maior porte, com alturas variando de 3 a 5 m, 
têm suas representações principais pelas espécies Stryphnoden
dron barbadetiman (barbatimão), Dimorphandra mo/lis (faveiro-do
campo). quineira-branca (Strychnos pseudoquina), angelim-do
campo (Andira sp.). Vochysia tucanorum (pau-de-tucano) e Annona 
coriacea (araticum-do-campo). Estas espécies, juntamente com as 
caméfitas e hemicriptófitas, dispõem-se espacialmente de forma tal 
que imprimem uma fisionomia vegetacional moderadamente rare
feita. Aproveitando-se·desta situação, os raios solares penetram fa
cilmente através da folhagem dominante, propiciando a ocupação 
dos espaços vazios por espécies heliófilas e de menor exigência 
quanto aos nutrientes. Assim, são subformações marcadas com um 
revestimento superficial, apresentando-se ora denso, ora expondo o 
substrato, compreendendo espécies notadamente do gênero Tris
tachya. As caméfitas das famílias Malvaceae, Compositae, Labia
tae, Convolvulaceae e Lithraceae (gênero Cuphea), fundamental-
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mente, completam a panorâmica fisionômico"ecológica da Savana 
Arbórea Aberta estudada (Fig. 4.9). 

Ladeando os depósitos aluvionais do rio Perdido, a Savana Arbó" 
rea Aberta exibe suas peculiares formas estruturais, ostentando 
grande percentagem de espécies com macro e microesclerofilia, 
cascas rugosas e dicotomias acentuadas Nas proximidades dos de
pósitos aluvionais, a cobertura arbórea exibe exemplares pouco dis
tanciados entre si, oscilando entre 5 e 7 m de altura, com expressi
va distribuição de Curatella americana (lixeira). Oualea parviflora 
(pau-terra-folha-miúda) e pau-terra-folha-larga À medida que se 
distancia da influência do rio, há um decréscimo tanto na densidade 
de indivíduos como de suas estaturas, aliando-se, ainda, as varia
ções florísticas. Aqui destacam-se, dentre outras, o faveiro-do
campo, pau-de-tucano, barbatimão, angicos (Piptadenia spp.) e ipê
caraíba. O estrato herbáceo possui em média 1 m, sendo intercala
do por arbustos e subarbustos de estrutura caulinar pouco desen
volvida, como angelim-rasteiro (Andira sp.), Macrosiphonia petraea 
e M. longiflora (velame-branco) e guabiroba, além de outras mirtá
ceas. As gramíneas comumente encontradas são o capim-flecha, 
capim-flechinha, capim-carona, capim-agreste (Paspalum sp ) e 
várias espécies de Panicum e Andropogon Em alguns locais bem 
sombreados ocorre intensa disseminação de macambira ou cara
guatá, formando uma manto intrincado, que impede o observador 
de penetrá-lo. As palmeirinhas butiá e Allagoptera leucocalyx regis
tram presenças esparsas por toda a extensão desta área 

A nordeste de lguatemi, assentado sobre Latossolo Vermelho" 
Escuro álico (vide 3- Pedologia), o Campo Cerrado possui algumas 
características fisionômicas marcantes. Flanqueando a trajetória do 
córrego Pirajuí, há significativa distribuição de candeia, pau-santo 
(Kielmeyera sp ). Myrtaceae e uma Lauraceae, cuja madeira exala 
agradável aroma. Neste sítio o tapete graminóide apresenta-se con
tínuo e monótono, sendo quase exclusivamente composto pelo 
capim-barba-de-bode (Aristida pallens), com esporádicos exem
plares de butiá. Entretanto, nas circunvizinhanças das áreas onde 
ocorria a Floresta Semidecidual, a subformacão sofre um adensa
mento de indivíduos Aqui alinham-se principalmente o pau-terra
folha-miúda, pau-terra-folha-grande, angicos (Piptadenia spp.) e 
aroeirinha Completando a paisagem savanícola, vale mencionar a 
dispersão da macaúba, bem como a maciça difusão de espécies an
tropocórias pertencentes às Gramineae, em especial na contigüida
de das áreas antrópicas. Pode-se, portanto, dizer que esta fisiono
mia não é uniforme, apresentando-se descontínua no centro, com 
paulatino adensamento em direção às bordas até não ser mais pos
sível visualizar a sinúsia herbáceo-lenhosa. 

C) Savana Parque sem floresta-de-galeria 

Estende-se, na porção norte da Folha, por ambas as margens do rio 
Aquidauana, tendo suas áreas separadas deste Húvio pela formação 
florestal semidecidual aluvial Complementando a área de 
3.264 km 2 , aliada a agrupamentos em meio às Formações da Flo
resta Estacionai Semidecidual, encontra-se uma longa faixa no ex
tremo sudeste do terreno. Apesar de sensíveis estrangulamentos 
em toda sua extensão, esta faixa chega a atingir a fronteira do Brasil 
com o Paraguai. 

A subformação da Savana Parque sem floresta-de-galeria equi
vale a uma flora que corresponde a solos predominantemente oligo
tróficos, caracterizados por superposição de camadas pouco espes
sas e com lençol freático não muito superficial (Est. 4 11 8) Destar
te, torna-se nítido o domínio das espécies semilenhosas e hemicrip
tófitas em relação às fanerófitas (Fig 4.9). Dentre os seus habitan
tes, citam-se como representantes típicos os indivíduos de Curatel
la americana (lixeira). 

Assim, podem ser encontradas verdadeiras consorciacões da 
aludida espécie, como ocorre no trecho que liga as fazend~s Santa 
Cruz e Capão Verde, após o Posto Indígena Taunay (Est. 4.111 A). 
Outras fanerófitas, como abio-carriola (Para/abatia ramif/ora). Tabe
buia caraiba (ipê-caraíba), paineira (Bombax gracilipes). açoita
cavalo, Dimorphandra mollis (barbatimão"folha-miúda) e Davi/la e/
liptica, formam, juntamente com a lixeira, o estrato arbóreo da refe
rida subformação. 

É oportuno mencionar que os solos revestidos pela Savana Par
que, nas proximidades do rio Aquidauana, apresentam certas carac-
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terísticas daqueles dominantes no grande pantanal Portanto, não 
deve surpreender quando a florística dos elementos de porte inferior 
da Savana Parque revelar grande afinidade com a cobertura vegetal 
do pantanal. Assim, é comum encontrarem-se os exemplares de li
xeira e paratudo constituindo verdadeiros adornos naturais em meio 
a uma superfície tomada por gramíneas, ciperáceas e algumas legu
minosas rasteiras Otero ( 1941). ao descrever as espécies caracte
rísticas que ocupam espaços bem abertos da Savana no hoje Mato 
Grosso do Sul, relaciona o grau de umidade de determinados solos 
com algumas espécies forrageiras naturais. Desta forma, ele verifi
cou que espécies de Paspalum, evidenciando a grama-forquilha 
(Paspalum notatum), abundam nos terrenos com alguma umidade, 
enquanto que espécies de Eragrostis, Tristachya, Sporobulus, Ara
chis e Desmodium têm preferência pelos locais mais altos e secos. 
Aqui, é importante aludir à particular ocorrência da grama-forquilha, 
mas sem a definição precisa quanto à sua relação com o relativo 
grau de umidade; ficou claro que nos locais onde a água já se fazia 
presente, através de leves sinais de encharcamento, esta espécie 
deixou completamente de existir, cedendo seu espaço vital a outras 
mesófitas e/ou, esporadicamente, hidrófitas. Dentre as mesófitas, 
o capim-navalha sobressai como o melhor representante das ciperá
ceas, situando-se, mormente, nos terrenos cobertos de Savana Par
que localizados nas adjacências daqueles florestados, conforme se 
verifica nas margens da via de acesso entre as fazendas Santa Cruz 
e Capão Verde. 

Na porção sudeste, a Savana Parque estende-se sob forma de 
faixa com bordos irregulares e alongados, desde a foz do córrego 
lvaum, no rio lguatemi, até sudoeste de Amambaí, de onde segue 
rumo oeste, adentrando-se.pelo Paraguai. Próximo à margem direita 
do rio Paraná e na nascen'te do córrego Jari surgem, ainda, manchas 
isoladas desta subformação. O estrato herbáceo, ora cespitoso, ora 
homogêneo, é intercalado por arbustos e arvoretas contorcidas e 
enfezadas, de cascas suberosas e tisnadas pelo fogo cíclico. Obser
vacões in loco constataram a invasão de espécies pirófilas, como o 
capim-barba-de-bode e gabirobas, nos sítios causticados pelo fogo, 
podendo-se, ainda, acrescentar a extraordinária propagação de 
capim-flecha, capim-agreste, unha-de-vaca (Bauhinia sp.), pororoca 
e uma Sapotaceae de caule subterrâneo. As arvoretas espalhadas 
intermitentemente pela subformação raramente atingem alturas su
periores a 2-3 m, sendo também parcas suas variações em gêneros 
e espécies. O angico-jacaré, barbatimão, faveiro, ipê-caraíba, abio
carriola, pau-terra-folha-miúda e pau-terra-folha-grande individuali
zam esta área de Parque. O desenvolvimento cespitoso é também 
muito comum entre as espécies lenhosas, onde um só indivíduo 
estende-se sobre a área de muitos metros quadrados Como exem
plo típico cita-se o angelim-rasteiro, que pode ocupar uma área de 
até 1Om de diâmetro. O caju-do-cerrado (Anacardium humilis), que 
mestra apenas à superfície um verticilo de 30 a 50 em de altura, 
com poucas folhas, dispersa-se às vezes por extensa superfície, si
mulando indivíduos destacados, porém apresentam-se ligados por 
órgãos subterrâneos, caules ou raízes, de grande desenvolvimento. 
Ainda no estrato herbáceo, encontram-se palmeirinhas acaules, co
mo o butiá, Allagoptera leucocalyx e tucum (Attalea sp.). associa
das com mercúrio-do-campo (Erythroxylum sp.), araticum-rasteiro 
(Duguetia sp.). algodão-do-campo (lpomoea fistu/osa) e outros Em 
alguns sítios, como nas circunvizinhanças da nascente do córrego 
Chorro e ao longo do rio Jogui, aparecem intrincados caraguatazais, 
bem como alguns exemplares de mandacaru Eventualmente, a mo
notonia do Parque é quebrada por cílios compostos de copaíba, se
cundados por raras outras espécies, que, contudo, não interferem 
na paisagem florística da área. Em função do substrato edáfico ser 
constituído de Areias Quartzosas álicas (vide 3 - Pedologia), ave
getação é de tendência francamente xeromórfica, com formas de 
adaptações bem evidentes, estando os indivíduos distanciados, em 
decorrência de uma quase constante e acentuada disputa pela água 
do subsolo. Este fato é plenamente demonstrado, visto que, nas pe
quenas depressões úmidas ou nas proximidades dos córregos, ge
ralmente há grupamentos gregários, aqui de ipê-caraíba ou de arati
cum (Annona dioica), ali de angico-preto ou de faveiro, acolá de 
paus-terras ou de barbatimão. Confirmando o exposto, enumeram
se, também, as "matas de c'roa", estudadas por Veloso (1948), 
instaladas nas nascentes, onde ocorrem manchas de solos férteis 
Esta vegetação assume estatura avantajada, com mistura de espé-



cies oriundas da Savana e da Floresta Estacionai. De um modo ge
ral, bordejando as "matas de c'roa" advêm espécies savanícolas, 
<:orno o ipê-caraíba, paus-terras, sucupira-preta e sucupira-branca. 
A proporção que se caminha para o centro, tais espécies são suce
didas por outras florestais, como Peltophorum dubium (canafístula), 
mandiocão (Didymopanax sp.), Balfourodendron riedelianum (pau
marfim), peroba-rosa (Aspidosperma polyneuron) e canjerana (Ca
bralea glaberruma) Estes esporádicos agrupamentos em geral dife
rem entre si pela composição florística, altura média de seus inte
grantes, estratificação, riqueza de espécies e pelas associações que 
os compõem 

Existem grandes dificuldades para elucidar se este Parque, com 
seu aspecto atual, é formação natural ou conseqüência da ação an
tropógena continuada, que mantém um estágio subclfmax mais ou 
menos permanente. Embora force admitir que parte das caracterís· 
ticas primitivas desta vegetação tenha sido modificada, pela ação 
humana, sobretudo a partir do início da colonização da área 
Ressalta-se, entretanto, que nem sempre a vegetação herbácea, ar
bustiva e arbórea da Savana é conseqüência obrigatória da ação do 
fogo, repetida de maneira irregular. Contudo, por onde passa o fogo 
cíclico, geralmente ocorre seleção de espécies pirófilas, sendo que 
estas ficam inibidas em crescimento, alcançando estaturas baixas, 
diâmetros finos, cascas grossas, copas pequenas e dicotômicas 
Destarte, os indivíduos atingem seu "clímax-de-fogo" com sensível 
redução de seus parâmetros biométricos 

D) Savana Gramíneo-Lenhosa sem floresta-de-galeria 

Compreendendo comunidades floristicamente uniformes, a última 
categoria fitofisionômica da Savana apresenta-se com maior exten
são, cobrindo os sedimentos quaternários na fracão centro-norte da 
Folha. Aí, ocupam os drenos abandonados, alguns de orientação 
N-S, exibindo feições geomorfológicas filiformes. As ocorrências 
mais representativas irradiam-se nas adjacências da porção da serra 
da Bodoquena, situada acima do paralelo 21 °S, bem como em ter
renos situados à direita do rio Aquidauana Totalizando a área de 
1.068 km2, adicionam-se às expressivas ocorrências alguns agru
pamentos desta subformação espalhados no limite meridional da 
área estudada, mediante pequenas populações instaladas no qua
drante sudeste e leve representação nas cabeceiras do rio Apa, atin
gindo a linha fronteiriça Brasil-Paraguai. 

Observando-se as proximidades entre as características físico
químicas de seu substrato e aquelas da grande baixada mato
grossense, conforme denotam os grandes grupos pedológicos Solo
netz Solodizado, Vertissolo Solódico, Planossolo eutrófico e Planos
solo eutrófico solódico, torna-se facilitada a compreensão da rica 
cobertura forrageira que ele suporta. As duas primeiras unidades 
expandem-se em situações ladeadas pela serra da Bodoquena, en
quanto que as demais espalham-se nos ambientes próximos às mar
gens do rio Aquidauana. Contudo, deve-se atentar para o tato de 
que a unidade dos solos subdominantes evidencia-se através da La
terita Hidromórfica de texturas argilosas e/ou muito argilosa, deno
tando atividades de baixa a alta (vide 3 - Pedologia). Otero ( 1 941) 
relata, para os terrenos do alto pantanal, uma composição sílico
humo-argilosa, de acentuada fertilidade, iminente a cheias periódi
cas em determinados trechos 

Conciliando-se com o elevado teor de umidade agregado às mi
núsculas partículas que compõem as suas camadas, os solos nitida
mente pesados possibilitam o soerguimento de uma flora típica, en
volvendo exemplares caracterizados pelo sistema radicular pouco 
desenvolvido. Neste tocante, Hoehne ( 1923) encontra-se de pleno 
acordo, quando menciona as áreas circunjacentes ao Grande Panta
nal tomadas pelos campos, famosas pela predominância de deter
minadas gramineas tenras e altamente nutritivas. Também Otero 
( 1 941) confirma sua impressão pela vitalidade dos campos do alto 
pantanal para o desempenho de atividades pastoris Portanto, aSa
vana Gramíneo-Lenhosa ora estudada possibilita, sobremaneira, o 
desenvolvimento de inúmeros rebanhos na região, destacando-se 
as gramíneas de melhor qualidade forrageira, como as dos gêneros 
Axonopus, Digitaria, Setaria, Paspalum e outros Contudo, observa
ções fitoecológicas demonstram que, em alguns trechos, a Cassia 
occidentalis (fedegoso) ocorre de forma contínua, constituindo ver-

dadeira sinúsia, porém rejeitada pelo gado Este fenômeno explica, 
parcialmente, a maior propagação desta leguminosa nos longínquos 
campos, entrelaçada com espécies do gênero Bauhinia e outras se
milenhosas. 

A sudoeste de Bela Vista, margeando o rio Apa, a Savana 
Gramineo-Lenhosa exibe relativas variações fitofisionômicas, ine
rente aos sítios em que se encontra estabelecida. Estas variacões 
não só incluem a altura do estrato herbáceo, como também a ~aior 
ou menor proporção de gramíneas, de espécies herbáceas efêmeras 
ou perenes, arbustos e arvoretas (Fig 4 9) Nas porções úmidas e 
alagadiças, a paisagem singulariza-se pela relativa distribuição de 
Cyperaceae, Eriocaulaceae e capim-rabo-de-burro (Andropogon 
condensatus), Fortuitamente, diminutas depressões, nas adjacên
cias do Contato Savana/Savana Estépica, encontram-se revestidas 
por um aglomerado de arvoretas espinhentas dos gêneros Machae
rium, Cassia e Mimosa, imprimindo caráter disclímax. Nos sítios se
cos e pouco interferidos pelo fogo, esta subformação individualiza
se pela grama-forquilha (Paspalum notatum), grama-seca (Cynodon 
dacty/on) e várias espécies dos gêneros Paspalum e Setaria, entre
meados por ervas e subarbustos pertencentes às Compositae, 
Apocynaceae e outras. Contudo, onde há maior intensidade das 
queimadas no manto herbáceo, advém franca disseminação de 
capim-barba-de-bode, capim-corona e capim-flecha. Aqui, a coexis
tência de arbustos, como as guaviras, fedegoso, Vernonia grandi
flora (assa-peixe) e algodão-do-campo (lpomoea fistulosa), com as 
palmeirinhas butiá, Allagoptera leucocalyx e tucum, causa grandes 
prejuízos ao pastoreio. Ressalta-se, ainda, a abundância de Arachis 
paraguariensis e A. prostata (amendoins-do-campo), que consti
tuem sinúsias amarelas de rara beleza, quando do período floral. 
Complementando a fisionomia desta subformação, cita-se a casual 
ocorrência de arvoretas contorcidas e disformes, que não ultrapas
sam os 3 m de altura 

Nas margens do rio lguatemi verificam-se os remanesce-ntes da 
Savana Gramíneo-Lenhosa deste trato. As gramíneas que consti
tuem a massa principal da vegetação manifestam-se cespitosas, 
em geral não sendo estolhosas Possuem folhas estreitas, duras, 
ásperas e pilosas, algumas vezes incrustadas de cera. As er.vas e ar
bustos apresentam-se com 40 a 50 em de altura, genericamente 
decumbentes, formando um tapete duro de caules e folhas aderen
tes ao solo Entretanto, advêm inúmeras espécies de caules eretos, 
como a gabiroba, assa-peixe e algodão-do-campo Em alguns locais 
o butiá alastra-se intensamente, compondo grupamentos puros. Os 
raros termiteiros quase sempre são circundados por dois ou três in
divíduos, ora de angico-jacaré, ora de barbatimão, quebrando assim 
a monotonia do campo. Flanqueando os córregos, notadamente nas 
porções úmidas, alojam-se exemplares de Eriocaulaceae, Xyrida
ceae e Cyperaceae Nas circunvizinhanças com a Floresta Semide
cidual há eventuais consorciações de angico-jacaré, de abio-carriola 
ou de faveiro. O pastoreio intensivo e mal conduzido, ao que se têm 
acrescido o efeito das queimadas cíclicas e a introdução de espé
cies antropocóricas, registra patentes perturbações do ecossiste
ma. A própria cobertura vegetal tem evoluído, adaptando-se às no
vas condições. Reduz-se a área primitiva das espécies perenes, 
multiplicando-se as espécies de porte rasteiro ou as cespitosas, e al
gumas invasoras, como o capim-barba-de-bode, capim-amargoso 
(E/ionurus candidus), gabiroba, assa-peixe e algodão-do-campo, 
ocupam áreas cada vez mais extensas. 

4 1 4.4.2 - Região da Savana Estépica (Vegetação Chaquenha) 

A Savana Estépica estende-se do rio Apa até o paralelo 20 ° S, re
vestindo uma faixa marginal ao rio Paraguai, cujas altitudes oscilam 
entre 80 e 1 00 m. A esta faixa de bordas irregulares, que se estran
gula a norte do Fecho dos Morros e posteriormente se expande até 
o meridiano 57° 15'WGr,, acrescentam-se algumas disjunções 
inseridas no Contato Savana/Savana Estépica, totalizando 8.037 
km2 (Fig, 4 1 0). 

O clima quente e seco individualiza-se por precipitações reduzi
das, tanto na média anual como em sua distribuição, predominando 
as chuvas sazonais, às vezes concentradas em período curto, com 
secas prolongadas. Contudo, determinadas áreas sofrem conside
ráveis inundáções cíclicas, em face do regime hídrico e baixa decli
vidade da bacia do Paraguai, concorrendo, ainda, os solos salinos 
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Fig 4.1 O - Mapa de localização - Região da Savana Estépica 

com impedimento de drenagem, em decorrência do horizonte fragi
pan (vide 3 - Pedologia). Os terrenos permanecem durante meses 
recobertos por uma lâmina de água que, ao escoar-se, torna os so
los ressequidos Destarte, a vegetação deste meio ambiente mani
festa caracteres de adaptação aos extremos de umidade e secura, 
enquanto que os tesos exibem espécies xerófitas e xeromórficas. 

Segundo Cabrera & Willink ( 1973), sob o ponto de vista florísti
co, esta região fitoecológica faz-se bastante homogênea, 
particularizando-se pelo predomínio de Leguminosae, Anacardia
ceae, Apocynaceae, Zygophyllaceae, Celastraceae, Ramnaceae, 
Ulmaceae e vários gêneros de Cactaceae e Bromeliaceae. Concluí
ram que não ocorre família endêmica, sendo muitos gêneros pantro
picais e característicos das áreas secas e quentes de ambos os he
misférios. Alguns gêneros comuns deste domínio aparecem tam
bém na Província Xerófila Mexicana, com Larrea, Cercidium e Ata
misquea, algumas vezes representados pelas mesmas espécies 
Hueck (1955) distinguiu no Brasil quatro tipos bem diferenciados de 
formações chaquenhas, homólogas às da Argentina e Paraguai, a 
saber: algarobal com Prosopis spp., quebrachal, predominado por 
Aspidosperma spp. e Schinopsis spp., tala-mistol, representado pe
la associação de Celtis spp. e Zizyphus spp., e finalmente o caran
dazal, individualizado por Copernicia australis Relacionou, ainda, 
inúmeras espécies da Savana e Floresta Estacion31, como o Pelto
phorum dubium (canaffstula), aroeira (Astronium urundeuva), Tabe
buia caraiba (paratudo) e angicos (Piptadenia spp.), dentre outras, 
com larga distribuição na Savana Estépica sem prejuízo florístico, 
estrutural e fisionômico. Pelo que se pOde observar nas cercanias de 
Porto Murtinho, limite oriental do Gran-Chaco, realmente as espé
cies chaquenhas encontram-se associadas a outras do Cerrado e da 
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floresta, não constituindo especificamente um ecotono Com rela
ção às diversificações fisionOmico-florísticas nas formações cha
quenhas deve-se levar em conta a"s etapas sucessivas pelas quais 
tenham passado e na que se encontram, em virtude das explora
ções seletivas, pastoreio intensivo e queimadas. Estas chegam a 
ser cíclicas, dadas a época e regularidade de suas atuações, dificul
tando, assim, definir atualmente as espécies autóctones primitivas, 
em especial as Gramineae. Quanto às explorações seletivas, 
relevam-se as do Schinopsis brasiliensis (quebracho-vermelho) e 
Schinopsis spp., espécies taníferas por excelência, bem como da 
Aspidosperma quebracho blanco (quebracho-branco), cuja madei
ra, de elevado peso específico, é utilizada nas construções de pon
tes e bueiros. Em Porto Murtinho, duas companhias, a Florestal Bra
sileira S/ A e a Quebracho Brasil S/ A, industrializavam o tanino. Am
bas iniciaram suas atividades em 1940, sendo que a Quebracho do 
Brasil S/ A encerrou-as em 1973 e a Florestal Brasileira S/ A persistiu 
até 1978, após dizimar todos os quebrachais econômicos da re
gião. Como conseqüência deste aproveitamento tão irracional, vas
tas superfícies degradadas apresentam-se cobertas por agrupamen
tos secundários de arbustos e arvoretas espinhentas, com tapete 
herbáceo-graminóide constituído quase exclusivamente de Cacta
ceae e Bromeliaceae. 

Baseando-se em levantamentos de campo, interpretações de 
imagens de radar e sensores auxiliares, delimitaram-se fisionomica
mente as subformações Arbórea Densa e Arbórea Aberta sem 
floresta-de-galeria, além de Parque e Gramíneo-Lenhosa, ambos 
com e sem floresta-de-galeria 

Cabe aqui uma nota de esclarecimento sobre o Schinopsis brasi
liensis, vulgarmente denominado no município de Porto Murtinho de 



quebracho-vermelho, quebracho-colorado ou simplesmente quebra
cho. Quando de uma operação realizada em novembro de 1977 pe
la equipe da Divisão de Vegetação nesta área, coletou-se esta espé
cie nas coordenadas 21 ° 42'S e 57 ° 38'WGr., que corresponde à 
área core da Savana Estépica. As exsicatas enviadas ao Jardim Bo
tânico do Rio de Janeiro foram identificadas pela Botânica Graziela 
Maciel Barroso como Schinopsis brasiliensis. Posteriormente, em 
outubro de 1980, em uma operação com o Botânico João Murça Pi
res, nesta mesma região, verificou-se a considerável freqüência de 
quebracho-vermelho, principalmente sob forma de regeneração. 
Coletou-se também esta espécie em um raio distante 1 O km do lo
cal onde se procedeu à coleta no ano de 1977. A exsicata foi regis
trada pelo referido botânico sob o n. o 17.314 de sua coleção. Des
ta feita, o material foi levado para o herbário do Museu Paraense 
Emflio Goeldi, onde se constatou tratar da Anacardiaceae Schinop
sis brasiliensis. Hoehne (1923) já se referia a esta espécie nas for
mações subxeromórficas e xeromórficas instaladas nas proximida
des do rio Paraguai, no sul do Estado de Mato Grosso 

A) Savana Estépica Arbórea Densa 

Primitivamente, esta formação constitufa uma cobertura homogê
nea nos locais isentos de inundações. Todavia, em face das explo
rações seletivas, subsistiram apenas 702 km2, dispersos em agru
pamentos na porção setentrional de Porto Murtinho, acrescida de 
uma disjunção nas imediações do Rio Apa. Ressalva-se que estas 
áreas foram em parte exploradas e posteriormente abandonadas, 
por apresentarem-se antieconômicas. 

Estes remanescentes exibem um estrato superior relativamente 
aberto, com cerca de 1 O a 1 5 m. Os individuas possuem copas pa
rabólicas e bem ramificadas, ostentando, não raramente, epffitas 
agrestes, em especial a Tillandsia sp (barba-de-velho). Floristica
mente caracteriza-se pela abundância de Schinopsis brasiliensis 
(quebracho-vermelho) e Schinopsis spp., associados com Aspidos
perma quebracho-blanco (quebracho-branco), ambos com intensa 
regeneração natural (Est. 4.111 B) Secundando estes mesofanerófi
tos advêm o pau-santo (Bulnesia sarmientOJ), Geoffraea spinosa, 
guaiacam (Cesafpinia paraguariensis) e Prosopsis spp. (algarobo), 
mesclados por cactáceas arborescentes, como Cereus spp., Opun
tia spp., Ouiabentia spp. e várias outras. O estrato das nanofaneró
fitas possui composição bastante complexa. Existe notável incidên
cia de espécies dotadas de espinhos que, concomitantemente com 
as bromeliáceas e cactáceas anãs, constituem um emaranhado 
denso, dificultando, sobremaneira, o acesso à formação. Nas mar.
gens dos corixos ou nas depressões periodicamente alagadas, a Co
pernicia austrafís (carandá) compõe fimbrias ou agrupamentos gre
gários. O tapete graminóide diversifica-se em gramfneas tenras e de 
alto valor agrostológico (Fig. 4.11). 

Aqui e acolá as clareiras antrópicas encontram-se revestidas por 
arbustos e arvoretas com espinhos, mormente dos gêneros Acacia, 
Prosopsis, Machaerium e C e/tis Os espaços de terrenos entre aque
les microfanerófitos apresentam-se preenchidos por algumas geófi
tas, hemicriptófitas, colônias de cactáceas e macambiras (Brame-
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liaceae). Complementando a paisagem fitofisionômica, registram
se, na periferia desta formação, dispersos exemplares de angicos, 
paratudo, Rhamnidium efaeocarpum (bilro) e barriguda (Ceiba gfa
ziovil). 

BJ. Savana Estépica Arbórea Aberta sem floresta-de-galeria 

Engloba 2.124 km2 em porções das Planfcies e Pantanais Mato
Grossenses, compreendendo maior distribuição espacial entre os 
paralelos 19° e 20°S. 

De um modo geral, esta subformação resultou da influência an
trópica, visto que considerável parcela originou-se de quebrachais 
parcialmente dizimados. As microfanerófitas distribuem-se bem 
distanciadas umas das outras, acentuando-se esta caracterfstica 
nas áreas em que os solos salinos apresentam horizonte fragipan, 
conseqüentemente acarretando inundações temporárias. Aqui a ve
getação diversifica-se sob forma de céspedes, dotados por elemen
tos espinhosos como o Zizyphus obfongifofia e Zizyphus misto/ 
(misto!), Ceftis spinosa e Ceftis sp. (tala), Prosopis rubriffora e Pro
sopis spp. (algarobos), entremeados por várias espécies de Cesalpi
nia, Acacia, Mimosa e Machaerium, bem como cactáceas e brome
liáceas. Nestes agrupamentos intermitentes de tala-misto! torna-se 
diffcil a penetração, posto que o intrincado mosaico vegetacional 
aumenta seu dinamismo proporcionalmente às queimadas (Fig. 
4.11 ). Quanto mais ateiam fogo, visando ao manejo irracional das 
pastagens naturais, maior se torna a proliferação do scrub, em es
pecial do algarobo, tala e macambiras ou caraguatás. Destarte, as 
arvoretas individualizam-se pela baixa estatura, fustes finos e co
pas dicotômicas e disformes, sendo raros os quebrachos e pau
santo. Contudo, o carandá evidencia sua presença, mormente nas 
margens do rio Paraguai e circunjacências das lagunas. Vez por ou
tra o Machaerium eriocarpum (espinilho) forma colônias gregárias, 
de sinúsia uniforme, onde a Tillandsia sp. radica em suas ramagens 
verticalizantes. Ressalta-se, ainda, a abundância de Tabebuia nodo
sa (labão), bignoniácia de folíolos pequenos e alongados que, com 
suas flores amarelas, ameniza a paisagem agreste. 

A proporção que se caminha para os terrenos isentos de inunda
ções, a fisionomia diferencia-se com maior densidade de exempla
res no estrato superior Os microfanerófitos exibem copas relativa
mente pequenas, sustentadas por caules finos e linheiros. Dentre as 
inúmeras espécies alinham-se os quebrachos branco e vermelho, 
tala-misto!, bilro, guaiacam, pau-santo e Goldmania paraguensis 
As cactáceas tornam-se paulatinamente mais evidentes, sendo ha
bituais as consociações de tunas, com exemplares em torno de 5 a 
8 m. No tapete herbáceo-graminóide ocorrem capim-carona (Aristi
da sp ), capim-amargoso (Efíonurus candidus), Paspafum spp., Digi
taria spp. e macambiras. Observou-se, ainda, uma macambira de 
folhas lisas ou com diminutos espinhos. Segundo informações ver
bais de fazendeiros da região, esta espécie torna-se praga nos terre
nos de maior fertilidade Nas eventuais vazantes e depressões, que 
conservam água e umidade no periodo seco, advêm fímbrias de ca
randás, entremeados por arvoretas e algumas manchas de pirizal 
(Cyperus giganteus) 

3 4 5 

Depressoõ do Rio Paraguai (Choco) 

Fig 4 11 - Perfil esquemático da Região da Savana Estépica 1 - Parque; 2 - Arbórea Densa; 3 - Gramfneo-Lenhosa; 4 - Arbórea Aberta; 5 - Parque, floresta-de-galeria 
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C) Savana Estépica Parque 

Esta formação, distribufda em áreas de acumulação inundáveis da 
bacia do rio Paraguai, estende-se por 3.374 km2. Identifica-se pre
ponderantemente pela extraordinária abundância de carandás, que 
constituem densas consociações ou flanqueiam os corixos. Em de
corrência dos limites de freqüência desta palmeira, diversificou-se 
esta formação em dois subnfveis distintos Ressalta-se, também, 
que significativa percentagem das áreas de Parque decorre da ação 
antrópica predatória, como as explorações seletivas e as intermi
tentes queimadas para fins pastoris, gerando, conseqüentemente, 
uma fisionomia bastante degradada. 

I. Sem floresta-de-galeria 

Perfazendo 956 km2, esta subformação constitui, em geral, duas 
fisionomias diversas, inerentes às suas situações topográficas 

Nos locais de cotas mais elevadas e com menor influência de 
inundações, onde o terreno apresenta o horizonte superficial areno
so, o Parque individualiza-se por tufos de micro e nanofanerófitas, 
que obedecem a relativa simetria. Nestes mosaicos vegetacionais 
agrega-se um emaranhado de espécies espinhosas, como Celtis 
spp., Zizyphus spp., Go/dmania paraguensis, algarobo e vários gê
neros de Leguminosae, tornando-se, assim, consideravelmente 
agressivos O estrato herbáceo-graminóide, formado quase exclusi
vamente por capim-carona, apresenta-se descontfnuo, deixando 
grande parte do solo descoberto. As macambiras, entremeadas por 
exemplares de tunas (Cactaceae). revestem, por vezes, expressi
vas áreas, que se tornam inacessíveis até para o gado 

As porções que permanecem por maior per[odo de tempo inun
dadas compõem-se de um contínuo e rico tapete graminóide, com 
até 1 m de altura, pontuado por carandás, alguns algarobos e espi
nilhos. Grande parte destas áreas permanece constantemente úmi
da, sendo, portanto, favorecida pela deposição de húmus, o que be
neficia, sobremaneira, o local para fins pastoris Os carandás che
gam a formar compactos e intermitentes· grupamentos, intercala
dos por arvoretas finas, que nem sempre atingem a abóbada foliar 
No rrianto graminóide distribuem-se com freqüência a grama-do-ca
randá (Echinochloa sp ), capim-mimoso (Digitaria sp.) e várias espé
cies de Panicum, Elionurus e Sporobolus (Fig. 4.11) 

11. Com floresta-de-galeria 

Abrange uma parcela de 2.428 km2 das Planícies e Pantanais 
Mato-Grossenses, situados na porção setentrional de Porto Murti
nho. 

Baseando-se na escala desse mapeamento, integraram-se nesta 
subformação os extensos e exuberantes carandazais, cujas ocor
rências se procedem em solos salinos, com horizontes fragipan e 
lençol freático relativamente superficial O alagamento destes lo
cais alcança nfveis consideráveis, conforme se pôde observar pelos 
sinais deixados nos estipes dos carandás. Mesclando estes caran
dazais advém dispersão de espécies, como o Celtis, Mimosa, Aca
cia, Cesalpinia, Machaerium, labão e algarobo Eventualmente, as 
copas destas espécies compartilham com as das palmeiras no es
trato superior, visto que, via de regra, aquelas fanerófitas permane
cem em torno de 6 m de altura. O carandá também fímbria os cori
xos, formando longas galerias, ou espalha-se desordenadamente 
pelo Parque (Fig. 4.11 e Est. 4.1V A). 

O tapete graminóide constitui-se, por vezes, de uma só espécie 
de gramínw, como o capim-mimoso, capim-carona, Panicum sp , 
Eragrostis sp. e Paspalum sp , que a fina lâmina de água conserva 
baixo e tenro. Nas depressões alagadas ou nas lagunas, as hidrófi
tas e helófilas distribuem-se com abundância, cobrindo extensas 
superfícies do espelho de água 

D) Savana Estépica Gramíneo-Lenhosa sem e com floresta-de-
galeria 

Para efeito de descrição fitofisionômica englobaram-se estas duas 
subformações, por apresentarem semelhanças estruturais e florísti
cas, diferindo fisionomicamente apenas pela ocorrência de galerias 
que fimbriam os cursos de água. As comunidades da Savana Estépi
ca Parque, sem floresta-de-galeria e com floresta-de-galeria, reves-
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tem 1.674 km2 e 153 km2, respectivamente. Instalam-se em 
áreas de acumulação, incorporadas às Planfcies e Pantanais Mato
Grossenses, onde os solos salinos identificam-se, em grande parte, 
pela insuficiência de drenagem. 

A densa cobertura graminóide caracterfstica destas subforma
ções chega a atingir, em alguns locais, até 1,5 m de altura Dentre 
seus componentes peculiares citam-se o capim-mimoso (Digitaria 
sp.). capim-mimosinho (Digitaria sp.). arroz-do-brejo (Oryza sp.). 
capim-carona, capim-amargoso e várias espécies de ?aspa/um, Pa
nicum e Setaria (Fig 4.11) Estas gramfneas forrageiras constituem 
considerável potencial agrostológico, permitindo o desenvolvimen
to de numeroso rebanho bovino. Contudo, em certos sítios o tapete 
graminóide encontra-se mesclado por caméfitas espinhosas, ervas 
anuais halófitas e alguns exemplares arbóreos de canjiqueira (Byrso
nima crassifolia). Esta malpighiácea, de extraordinário poder rege
nerativo tende a invadir os campos naturais, transformando-os as
sim em 'parques. As florestas-de-galeria individualizam-se por ca
randás, sendo eventualmente secundadas por algarobo e Mimosa 
sp. Aqui e acolá o adensamento arbóreo faz-se notório nos locais 
mais altos e livres de inundações temporárias, constituindo nesgas 
irregulares em meio aos campos, regionalmente denominadas de 
cordilheiras Complementando a paisagem fitogeográfica 
mencionam-se as depressões alagadas e as balas revestidas pores
pécies hidrófitas, notadamente a Thalia genicu/ata, Eichhornia spp 
(aguapés). piripiri, canavieiras e várias espécies de helófitos 

4 1 4.4.3 - Região da Floresta Estacionai Semidecidual 

Primordialmente, esta região possuía como limite setentrional contí
nuo o rio Vacaria, complementado por inclusões ciliares e esporádi
cos agrupamentos no reverso da serra Maracaju, até as imediações 
do paralelo 21 o S. Este tipo de vegetação descia pelo derrame ba
sáltico nos municípios de Dourados e Ponta Porã, onde penetrava, 
sob forma dendrítica, nas formações savânicas, constituindo gale
rias. Estendia-se uniformemente pelas cercanias de Caarapó, Jateí, 
Navaraí e Amambaf, atingindo a foz do Guaembeperi. Aí sofria um 
recuo até as circunvizinhanças de lguatemi, avançando, posterior
mente, na porção média do córrego lguirá-Morotim, por onde des
crevia um semicírculo de bordas irregulares que adentrava, na par
cela meridional, o Paraguai. Todavia, tal distribuição florestal não se 
fazia contínua, visto as intermitentes áreas de Savana, com dimen
sões variadas, que a mesclavam. Na nascente do rio Guaembeperi, 
à cabeceira do Amambaí, registrava-se uma disjunção, que se alar
gava para o ocidente além da fronteira Entre os paralelos 23° e 
24 oS eram frequentes unidades individualizadas, de proporções di
versas, em meio à Savana. Complementando, a oeste do trato 
resumia-se a estreitas e dispersas fímbrias ao longo dos depósitos 
aluvionais de determinados rios (Fig. 4.12). 

A região em estudo estendia-se por cerca de 24.180 km2, res
tando, contudo, na atualidade, apenas 3.582 km2 de relitos da ve
getação natural, sendo a maior percentagem inerente à Formação 
Aluvial,.notadamente "tabucada". Tal fato justifica-se pela inaces
sibilidade de maquinarias agrícolas naqueles locais de topografia 
desfavorável ou pela deliberação de alguns proprietários. Assim, 
aproximadamente 86% da área florestal primitiva sofreram intenso 
desflorestamento, em face das excelentes condições topográficas 
e climáticas que, aliadas às unidades de solos férteis, bem como às 
respostas satisfatórias de adubação e calagem nos solos menos fér
teis, permitiram o desenvolvimento acentuado da agropecuária Tal 
expansão fez-se em detrimento da exuberante e densa floresta ali 
existente, restando, atualmente, esporádicos e inexpressivos ca
pões. Entretanto, tais capões foram parcialmente explotados, 
salientando-se a retirada das espécies de valor comercial. 

Kuhlmann (1954), analisando a vegetação desta área, observou 
o caráter de transição do clima tropical para subtropical, refletindo 
na estrutura e, principalmente, na composição florística. Contudo, 
julgou prudente não estabelecer divisões nas florestas, em decor
rência apenas de algumas espécies de distribuição subtropical, es
pecialmente a erva-mate (l/ex paraguariensis). Salientou também 
ser gradativa a mudança da flora, necessitando, portanto, de deta
lhados estudos ecológicos e florfsticos Baseando-se no exposto, 
pode-se atribuir a decidualidade desta formação a uma resposta de
corrente à estação fria, visto que de maio a setembro a temperatura 
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Fig 4 1 2 - Mapa de localização - Regiões das Florestas Estacionais Semidecidual e Decidual 

mínima média está abaixo de 1 5o C. Salienta-se, ainda, a inexistên
cia de mês seco nesta região, sendo as precipitacões bem distribuí
das durante todo o ano Ainda Kuhlmann ( 196o') mencionou a pu
jança e riqueza da mata na região de Dourados, onde ocorriam, em 
média, dez exemplares de peroba-rosa (Aspidosperma polyneuronl 
por hectare. Enfatizou, ainda, a presença constante de inúmeras ou
tras madeiras de lei, como o cedro (Cedre/a fissilis), aroeira (Astro
nium urundeuva), Peltophorum dubium (canafístula) e bálsamo 
(Myroxylon balsamum). ao que se podem acrescentar os ipês ama
relo e roxo ( Tabebuia spp.). Balfourodendron riedelianum (pau
marfim), canjerana (Cabralea glaberrima). jatobá (Hymenaea stilbo
carpa) e canelas (Lauraceae). Estudos fitogeográficos desenvolvi
dos pela Equipe de Vegetação confirmaram tais asserções, apesar 
de a área estar toda desmatada. Nos capões remanescentes ou 
mesmo em algumas pastagens, que conservam determinadas espé
ciês nobres, particularmente a peroba, pau-marfim e cedro, o obser
vador pode avaliar, a grosso modo, a exuberância da vegetação pri
mitiva O adensamento daquela apocinácea, constituindo gregaris
mo, faz-se uniformemente por toda a extensão desta região fitoeco
lógica Oportunamente, ressaltam-se os relitos dos imensos pero
bais do município de lguatemi, inventariadqs no estágio clímax por 
Jankauskis, Rios e Shibata (1970). bem como aqueles das plagas 
de Naviraí, citados por Figueiredo (1972). As caracterizacões de 
Cabrera & Willink ( 1 97 3) referentes à "Província Paranens~" coin
cidem, sobremaneira, com as particularidades inerentes às descri
ções ora afirmadas Assim, o revestimento vegetacional reputado 
por aquele autor apresenta o "O Distrito de las Selvas" 
estendendo-se em terras do Estado de Mato Grosso do Sul, onde os 

limites de sua distribuição ocidental equiparam-se com os confina
mentos da Floresta Estacionai Semidecidual em estudo. 

A) Floresta Aluvial 

Margeando rios e córregos componentes das bacias do Paraguai e 
Paraná, esta unidade fitofisionômica globaliza 2.989 km2, inseridos 
tanto na porção oriental quanto na ocidental da Folha. Nesta super
fície encontram-se acrescidas as Áreas das Formações Pioneiras, 
nos estágios herbáceo e arbustivo com palmeiras. Registra-se, ain
da, a freqüência destas comunidades serais nas baixadas aluvionais 
de inúmeros rios, em especial o Paraguai, Miranda, Brilhante e Aqui
dauana, bem como nas depressões úmidas situadas entre Jardim, 
Miranda e a serra da Bodoquena Contudo, tais comunidades não 
foram delimitadas, em virtude da escala de mapeamento utilizada 
neste trabalho. 

Formação Pioneira Herbácea 

As áreas azonais de influência aluvial, revestidas por esta vegeta
cão, encontram-se inseridas ao longo do rio Dourados, nas imedia
~ões do paralelo 22 °S, abrangendo 52 km2. Distribuem-se sobre 
(ocais úmidos, periódica ou permanentemente inundados, facultan
do sucessivas alternâncias fisionômicas, de aspecto sui generis, em 
sítios relativamente pequenos. Dispersas pelas águas das lagoas 
em fase de colmatagem, medram comunidade de hidrófitos e de he
lófitos. Aqui os aguapés (Eichhornia spp ). com seus órgãos flutuan
tes, flores violáceas e brancas constituem tramas que, por vezes, 
cobrem considerável superfície do espelho (Est. 4 IV B) Acolá den-
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sos grupamentos de taboa (Typha sp.). emergindo suas folhas ensi
formes, inflorescências cilíndricas e aveludadas, de cor ferrugem. 
Próximo das bordas, onde a lâmina de água é bastante fina, 
estabelecem-se comunidades de canavieiras, bem representadas 
por gramíneas opulentas e ciperáceas, em especial o Cyperus gi
ganteus, as quais desempenham importante função nos processos 
de aluvionamento. Nas porções periodicamente alagadas, as Cype
raceae, Xyridaceae, Rapateaceae, Marantaceae, Eriocaulaceae e 
Zingiberaceae compõem um tapete herbáceo-graminóide cespitoso 
e bastante descontínuo, sendo os espaços vazios preenchidos por 
gramíneas perenes e anuais. 

Nos tesos, comumente encontram-se arvoretas esparsas ou 
densamente reunidas, particularizadas por caules finos, parca rami
ficação e folhagem nanofoliada, ou então colônias de arbustos pou
co mais altos que a cobertura graminóide, agrupados ou heteroge
neamente distribuídos. 

As gramíneas de alto valor forrageiro e as ciperáceas, de modo 
geral, estabelecem-se profusamente nas partes úmidas e brejosas, 
ora sob forma de relvados, ora com desenvolvimento acentuado, 
atingindo até 1.50 m de altura. Ordinariamente, sucedem conso
ciações ou dispersões de Canna sp., lírios-do-brejo (Hedychium fla
vescens), fetos arborescentes (Pteridophytae) e capins-navalhas 
(Cyperaceae), além do buriá ou contas-de-lágrimas (Coixlacryma jo
b!), que ostenta frutos grandes e duríssimos, de coloração variando 
entre as nuanças do branco às do cinza, utilizados para confecção 
de terços e colares. Em alguns trechos mais secos e suscetíveis às 
queimadas, a dormideira ou malícia (Mimosa sp.) alastra-se espes
samente, descrevendo um espinhoso tapete. Eventualmente, 
entremeiam-se a este mosaico vegetacional núcleos de indivíduos 
arbóreos, que, contudo, não interferem na fisionomia geral da for
mação. 

Conforme mencionou Hoehne (1923). em seus estudos sobre 
"As formações lacustres e pantanaes" do Estado de Mato Grosso, 
as pontederiáceas, salviniáceas, alismatáceas e xyridáceas consti
tuem atributos típicos de suas formações hidrófitas. Assim, 
depreendem-se das observações de campo colhidas pela Equipe de 
Vegetação do Projeto RADAMBRASIL os registros dos gêneros Pon
tederia e Salvinia constituindo labirintos vegetacionais flutuantes 
sobre as águas estagnadas nas margens dos rios Miranda e Aqui
dauana. Por outro lado, Echinodorus e Xyris sobrevivem em ambien
tes extremamente úmidos, que margeiam, dentre outros, os suba
fluentes do rio Anhandui. 

11. Formação Pioneira Arbustiva com palmeiras 

Nas planícies aluvionais e ilhas do rio Paraná esta subformacão re
veste 322 km2 de solos Orgânicos Aluviais dÍstróficos, passi~eis de 
inundações temporárias (vide 3 - Pedologia). Constitui-se por indi
viduas baixos e finos, densamente agrupados, de cujas copas dico
tômicas pendem fartas ramagens. Em algumas nesgas este mosai
co continuo resume-se em pequenas manchas circulares, sendo as 
lacunas tomadas desordenadamente por palmeiras e vegetação 
herbáceo-graminóide. A sinúsia higrófila, bastante espessa, aloja 
desde as comunidades de helófitos às eriocauláceas, zingiberáceas, 
ciperáceas e gramíneas, merecendo destaque o capim-arroz (Oryza 
sp.). capim-rabo-de-burro (Andropogon condensatus). lírio-do-brejo 
e conta"de-lágrima. Os fetos arborescentes das Pteridophytae e ou
tras espécies pequenas disseminam-se fartamente pelas porções 
úmidas. As inúmeras e pequenas lagoas encontram-se parcialmente 
cobertas por aguapés, taboas e canavieiras. Mesclando a paisagem 
fitofisionômica ocorrem tesos, sendo que alguns ostentam ainda 
capões florestais compostos quase exclusivamente de copaiba (Co
paifera sp.), aliada a esporádicos exemplares de ipê-amarelo ( Tabe
buia sp.). jatobá (Hymenaea sp.) e Termina/ia sp. Outros 
encontram-se totalmente devastados, ora invadidos pelo sapé (lm
perata brasiliensis) ou por uma espécie de Aristida, ora por àlecrim 
(Baccharis sp.) e Vernonia grandiffora (assa-peixe). Aqui a macaú
ba (Acrocomia sp.), associada ao coco-doce (Arecastrum roman
zoffianum), propaga-se com bastante intensidade. Eventualmente, 
advêm tesos aproveitados para o plantio de capim-colonião (Pani
cum maximum). 

O estudioso, ao deparar com a tipologia fitofisionômica definida 
através da Formação Pioneira Arbustiva com palmeiras, alojada nas 
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áreas abaixo do paralelo 22 ° S, surpreende-se pela completa ausen
cia do gênero Mauritia. Ao que se denota, a diferença altimétrica en
tre as superficies do Planalto Maracaju-Campo Grande e a planície 
do Pantanal Sul-Mato-Grossense, aliada à presença de solos hidro
mórficos solódicos (vide 3 - Pedologia), constitui obstáculo à sua 
disseminação rumo ao ocidente, enquanto que o decréscimo térmi
co limita sua distribuição fitogeogrâfica para o sul. No trato, os buri
tis, com as peculiares folhas flabeliformes, que bem os evidenciam 
entre os concorrentes, encontram-se apenas em áreas deprimidas, 
especialmente sobre ambientes reduzidos e descontfnuos, ladeando 
os cursos de água. Estes flúvios têm suas vertentes na serra da 
Aquidauana e deságuam nos principais coletores da bacia do rio Pa
raná. Por outro lado, esta Palmae ocorre em algumas aluviões dos tri
butários da margem direita do rio Aquidauana. Destarte, esses agru
pamentos gregários exibem parca densidade, conforme revelam os 
ambientes deprimidos instalados nas circunvizinhanças da aldeia in
digena Limão Verde (Est. 4.V A). 

111. Floresta Aluvial e Floresta Aluvial com dossel emergente 

Agruparam-se, para efeito descritivo, a formação e a subformação, 
somando 187 e 2.428 km2, respectivamente, visto apresentarem 
basicamente fitofisionomias análogas, inerentes às suas distribui
ções geográficas, diferindo apenas quanto ao grau de explotação de 
madeira. Assim, a subformação com o dossel emergente, ainda 
inexplorada, ocorre apenas em diminutos trechos dos rios Miranda e 
Paraguai, compreendidos entre os paralelos 20 ° e 21 o S. 
Caracteriza-se por indivíduos relativamente baixos, de caules finos, 
copas pequenas e parabólicas, adensados em certos locais e em ou
tros espaçados, cuja abóbada detém intervalo de 1 O a 1 5 m de al
tura. Os exemplares arbóreos, ordinariamente particularizados por 
possuirem madeira-branca, exibem pouca diversificação em espé
cies, destacando-se o taxi (Triplaris sp.), /nga uruguensis (ingá). fa
veiras (Leguminosae), tarumã (Vitex sp.). faveira-amarela (Aibizia 
spp.), imbaúbas (Cecropia spp.), gameleiras (Ficus spp.) e peúvas 
( Tabebuia spp.). Em algumas porções da margem do Paraguai e nas 
ilhas que atualmente estão sendo recortadas pelo rio, por ainda não 
ter encontrado seu leito definitivo, ocorrem grupamentos de Forma
ção Pioneira Arbustiva, constituindo emaranhados. Nos meandros 
abandonados vicejam comunidades de hidrófitos e helófitos, prece
dendo o estabelecimento do tapete graminóide. Peculiares são os 
"camalotes", ilhas flutuantes formadas por espécies aquáticas, 
descendo vagarosamente pelas águas, principalmente na época das 
inundações Em certos locais a floresta encontra-se assentada so
bre leiras, assimetricamente delineadas e comparáveis a curvas de 
nivel, oriundas do acúmulo de sedimentos. Os espaces entre as lei
ras são intensamente preenchidos por vegetação. pioneira, com 
paulatino adensamento das fímbrias de florestas, até seu estabele
cimento continuo (Fig. 4 13). 

Dando seqüência à fisionomia·ciliar do rio Paraguai, advém a Flo
resta Aluvial, com sua estrutura parcialmente perturbada pela reti
rada de espécies. Nos sítios mais explorados ocorre intensa disse
minação de indivíduos secundários, nano e microfanerófitos, nor
malmente enleados por cipós, dificultando, sobremaneira, a pene
tração na mata. Eventualmente ocorrem pequenos grupamentos de 
arbustos espinhentos, não mapeáveis na escala deste trabalho, 
mesclados por alguns exemplares de Copernicia australis (carandá), 
bem como algumas espécies de Prosopis (algarobo), Schinopsis 
spp. e Aspidosperma spp. (quebrachos) dispersas pelas bordas da 
formação. Esta diversificação florística fundamenta-se na ocorrên
cia da flora chaquenha, circundando estas faixas florestais. Nos ter
raços de Porto Murtinho verifica-se distribuição da palmeira tucum 
(Attalea sp.), de imbaúbas (Cecropia spp.), guajuvira-preta (Bigno
niaceae), lauráceas e leguminosas. 

Nos depósitos aluviais, a jusante da foz do rio lguatemi e em al
gumas ilhas do Paraná, ocorre uma floresta bastante modificada 
pela invasão de inúmeras espécies secundárias, notadamente a 
capoeira-branca (Moquinia sp ). As indiscriminadas devastações 
ocasionaram aberturas de amplas clareiras, propiciando a rápida 
propagação de fanerófitas escandentes e nanofanerófitos, além do 
taquaruçu (Gramineae), cujos meritalos medem entre 20 e 30 em 
Em certos trechos dos rios esta gramínea contorna suas bordas, 
constituindo cercas vivas. A cobertura ora existente restringe-se 
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quase exclusivamente a gameleiras (Ficus spp.). com suas peculia
res raizes tabulares, copalba (Copa1'fera sp.), ingás (lnga spp.). ca
nelas (Nectandra spp. e Ocotea spp.), mandiocão (Didymopanax 
sp.) e algumas Leguminosae. O palmito (Euterpe edulis) integrava a 
composição florlstica desta mata, contudo, atualmente esta espé
cie resume-se a rarissimos exemplares, prestes à extinção. Na sub
mata intrincada distribuem-se eplfitos vasculares e inúmeros nano
fanerófitos das Euphorbiaceae e Rubiaceae, dentre outras. As co
munidades serais, sob formas herbáceas e arbustivas, mesclam, es
poradicamente, esta formação. 

Ladeando os rios Anhandui, Brilhante, Guaembeperi, Piratinim, 
Dourados e seus respectivos tributários, ocorre uma formação alu
vial sui generis. Distribui-se sob forma dendritica pela Região da Sa
vana, abrangendo principalmente os municipios de Ponta Porã e 
Dourados, onde há predominância de Latossolo Roxo distrófico, ori
ginário de basalto (vide 3 - Pedologia). Destarte, esta floresta não 
se correlaciona com solos aluviais oriundos dos cursos de água, vis
to serem bastante encaixados. Ressalta-se, ainda, a inexistência de 
perlodo seco nesta área, sendo as chuvas bem distribuldas durante 
todo o ano. Portanto, somente a mecânica do lençol freático pode 
explicar tal evento. Segundo informações verbais do Assessor Hen
rique Pimenta Veloso, o conceito de Floresta Aluvial não está ligado 
exclusivamente à ocorrência de depósitos aluvionais, mas alia-se 
também ao teor de umidade do solo. Classificou assim a formação 
em estudo como Aluvial, fundamentando-se estritamente na umi
dade gerada pela rede de drenagem. Observações de campo possi
bilitaram uma visão especifica inerente à composição estrutural e 
floristica dos resquicios desta floresta, fadada ao desaparecimento 
em face das indiscriminadas derrubadas que se processam na área. 
Os individuas remanescentes, que constituem o dossel superior, 
possuem fustes linheiros e copas medianas, atingindo em média 1 5 
a 20 m de altura. Flanqueando os cursos de água ocorre gregarismo 
de copaiba (Copaifera sp.). eventualmente intercalado por exempla
res de ingás (lnga spp.). A erva-mate (llex paraguariensis) e o coco
doce (Arecastrum romanzoffianum) distribuem-se com regulares in
tensidades pelo estrato intermediário. Nas margens do rio Doura
dos, em glebas da fazenda Santa Amélia, constataram-se exempla
res asselvajados de laranjeira (Citrus sp.). com alturas em torno de 
3 a 4 m, cujos frutos possuem sabor extremamente ácido, e muitas 
sementes. Hueck (1972) observou que a disseminacão desta rutá
cea na área está ligada à colonização dos jesultas nÓ século passa
do. A freqüência de peroba-rosa (Aspidosperma polyneuron), cedro 
(Cedrela fissilis), jequitibá (Cariniana sp.), aroeira (Astronium urun
deuva), ipês amarelo e roxo (Tabebuia spp.), canela-fedida (Nectan
dra sp.), Peftophorum dubium (canaflstula), jatobá (Hymenaea stil
bocarpa) e pau-d'alho (Gallesia gorazema). dentre outros, torna, a 

posteriori esta f!ora análoga à da Formação Submontana subse
qüentemente descrita. 

Corroboram as exposições florlsticas e estruturais da Formação 
Florestal Aluvial, ora estudada, as unidades amostrais F. 70, A.OB e 
A.09 delimitadas nos ambientes que individualizam a sua flora. 
Com isto, os representantes de Astronium urundeuva (aroeira) 
estabelecem-se com uma densidade média de 48 individuas por 
hectare, apresentando uma variação de 40%; seguindo em ordem 
decrescente de dominância a Tabebuia impertiginosa (ipê-roxo). 
Guarea guidonia (marinheiro). Aspidosperma cylindrocarpa 
(peroba-branca ou peroba-poca), Jacaranda mimosiaefolia (viuvi
nha), louro-preto e piranheira, dentre outras. A caméfita do gênero 
Rue/lia torna-se uma planta caracterlstica da submata, facilmente 
distinguivel no interior da formação em face das suas flores lilases, 
que desabrocham, notadamente, nos meses de primavera. 

B) Floresta Submontana 

No extremo sudeste da Folha, os dois agrupamentos remanescen
tes desta formação assentam-se sobre Podzólico Vermelho-Escuro 
Eutrófico, em uma extensão de 593 km2 (vide 3 - Pedologia). 
Encontram-se bastante alterados florlstica e estruturalmente, em 
decorrência das retiradas de espécimes de valia no mercado madei
reiro. Como conseqüência, tem-se a abertura de clareiras, que pro
piciam o desenvolvimento acentuado de vegetação secundária, he
liófila, como as grossas lianas, em especial a graxama-roxa (Bigno
niaceae), taquaras (Gramineae) e capoeira-branca (Moquinia sp.), 
constituindo emaranhados na submata. A abóbada foliar, conse
qüentemente aberta, gira em torno de 20 a 25 m, sobressaindo 
exuberantes exemplares de peroba-rosa, cedro, canaflstula, ipês 
amarelo e roxo, jequitibá, bálsamo (Myroxylon balsamum). guaritá 
(Apuleia leiocarpa) e Balfourodendron riedelianum (pau-marfim). 
Nos estratos intermediários alinham-se a copalba, pau-d'alho, Pte
rogyne nitens (amendoim), canjerana (Cabralea glaberrima), Guarea 
guidonia (marinheiro). angico-vermelho (Paraptadenia rígida) e Ente
rolobium contortissiliquum (tamboril), dentre outros. Via de regra, 
os individuas ostentam fustes cillndricos, de perimetros medianos, 
entremeados por esporádicos elementos avantajados. As espécies 
de folhas caducas distribuem-se desordenadamente, aqui consti
tuindo gregarismo, acolá, dispersas, o que ocasiona, destarte, das
continuo manto de folhas secas e detritos vegetais no solo (Fig. 
4.13). Os eplfitos vasculares apresentam-se ricos em números e 
espécies, apoiando-se quase eqüitativamente pelas fanerófitas pe
renifólias. As fanerófitas caducifólias, no entanto, limitam sobrema
neira suas presenças, em face da exposição aos raios solares quan
do da queda sazonal das folhas. Não raros são os troncos total ou 
parcialmente revestidos por líquens e musgos. Os Phylodendron 
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spp tornam-se constantes, exibindo majestosas folhas e longas raí
zes De interesse fitogeográfico citam-se principalmente a tuvarana 
(Cordyline dracaenoides), pindó (Arecastrum romanzoffianum) e 
erva-mate (/!ex paraguariensis), pelo caráter subtropical que impri
mem na floresta O palmito (Euterpe edulis) restringe-se a exempla
res esporádicos, em virtude de ser retirado indiscriminadamente 

Strang, Shibata e Cavedon ( 1970) estudando a vegetação da 
zona de lguatemi, mencionaram a considerável freqüência desta 
Palma e na região, bem como previram sua breve extincão ocasiona
da pelo corte raso Ainda com relação ao palmito, Jan,kauskis, Rios 
e Shibata (1970), com base em 19 amostras, inventariaram sua 
distribuição, agrupando-o em três classes de alturas, a saber: a) in
feriores a 5 m, b) 5 a 1 O m, c) superiores a 1 O m Assim, para as 
classes a, b, e c, acima indicadas, o número médio de indivíduos por 
hectare somou 252, 26 e 24, respectivamente Tais dados, entre
tanto, não condizem com a presente realidade, contudo tornam-se 
fontes valiosas que corroboram o grau de depredação ocorrido em 
curto intervalo de tempo Calcularam também a distribuição e a fre
qüência das espécies comercialmente exploradas, coligindo o se
guinte resultado por hectare: peroba, 14,3; pau-marfim, 7,9; ce
dro, 4,9; angico-vermelho, 1,9 e ipê, 0,6, totalizando 29,6 exem
plares. Concluíram ainda que ocorrem cerca de 167 árvores por 
hectare, com diâmetros acima de 25 em Estes dados atestam a 
exuberância e potencialidade desta formação na década passada 

4,1 4 4 4 - Região da Floresta Estacionai Decidual 

Constitui-se no tipo de vegetação que manifesta, proporcionalmen
te, as menores ocupações territoriais da Folha A sua dispersão fito
geográfica, limitando-se aos sítios do quadrante noroeste, revela as 
comunidades vegetais, revestindo ambientes cujas dimensões 
pronunciam-se reduzidas Com isto, o atributo natural de que a Flo
resta Estacionai Decidual, no Brasil, não apresenta grandes áreas 
contínuas torna-se aqui evidente (Fig. 4. 12) As floras componen
tes das Regiões Ecológicas xeromórficas, Savana e Savana Estépi
ca revestem as superfícies que se intercalam de permeio àquelas 
dominadas através das tipologias atribuídas à Floresta Estacionai 
Decidual Destarte, resulta que os locais cobertos pelas categorias 
fitofisionômicas da referida região, sujeitas às diferenças estacio
nais, encontram-se separados uns dos outros, até mesmo mediante 
dezenas de quilômetros 

A serra da Bodoquena, com sua orientação N-S e os seus teste
munhos isolados, aliando-se a alguns tesos da Depressão do Rio Pa
raguai, com altitudes entre 100 e 150 m (vide 2- Geomorfologia), 
ostenta a biomassa vegetal estudada sobre uma superfície de 
3.117 km2. Nessa barreira orográfica, a vegetação representa-se 
através da Floresta Estacionai Decidual Submontana, enquanto 
que, naquela depressão, pela formação florestal das Terras Baixas 
com árvores emergentes Salienta-se o fato de que o agudo estran
gulamento revelado por essa serra, nas imediações do paralelo 
21 oS, corresponde ao seu seccionamento natural em duas frações 
portadoras de sensíveis variações hipsométricas A parte situada a 
norte da citada linha imaginária detém acidentes geográficos com 
altitudes superiores àquelas encontradas em determinados pontos 
localizados em sua porção austral. Talvez este fenômeno, agregado 
a outros fatores, possa evidenciar as razões da cobertura predomi
nantemente florestal instalada na faixa meridional, contrapondo-se 
ao revestimento dos sítios setentrionais formado por interpenetra
ções mútuas de níveis da Floresta Estacionai Decidual e da Savana. 

As condições ecológicas reinantes nos locais revestidos por es
sas tipologias vegetais imprimem aos seus indivíduos estruturas fi
siológicas especiais, adequando-as às bruscas oscilacões sazonais 
deparadas comumente na área. Os solos cobertos pe(a Floresta Es
tacionai Decidual Submontana possuem características divergentes 
daquelas reveladas no substrato instalado sobre as comunidades 
das Terras Baixas da Depressão do Rio Paraguai, embora as forma
ções sejam semelhantes quanto à fisionomia. Acentua-se, porém, 
que, em ambos, os componentes químicos são relativamente os 
mesn;os, havendo diferenças nas concentrações dos respectivos 
sais. E notório, nos solos da depressão, maior concentracão de íons 
sódio e menor de cálcio e magnésio, invertendo as situ~ções para 
aqueles da serra da Bodoquena As áreas da Depressão do Rio Para
guai, dominadas, especificamente, pelas formações florestais deci-
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duais, correspondem aos solos da unidade taxonómica Solonetz So
lodizado, enquanto que nos sítios serranos sobressai a Rendizina 
(vide 3 - Pedologia) Conseqüentemente, o capeamento floresta[, 
em determinados trechos da baixada mato-grossense, caracteriza
se por um bom número de espécies halófitas. 

No entanto, sobreviventes do gênero Piptadenia, que consti
tuem o atributo inigualável da flora decfdua, distribuem-se tanto na 
Formação Submontana como na das Terras Baixas. 

Os intensos processos de carstificação verificados na serra da 
Bodoquena respondem sobremaneira à sua estrutura vegetacional 
Assim, Kuhlmann ( 1 960) já havia se expressado a respeito, quando 
relacionou a estrutura flo~estal da serra da Bodoquena com seus so
los calcários Quanto à decidualidade das florestas do Estado de 
Mato Grosso do Sul, o citado naturalista ressalta o fato de que, nes
te Estado e nos tributários e não tributários do rio Paraguai, quase 
todas as árvores do estrato superior da formação perdem as folhas 
no inverno. Afirma amiúde que a referida estação corresponde à 
época mais seca do ano, prolongando-se, normalmente, de maio a 
agosto 

A) Floresta das Terras Baixas e Floresta das Terras Baixas com 
Dossel Emergente 

Estas unidades de vegetação possuem restritas distribuições na De
pressão do Rio Paraguai, com altitudes entre 1 00 e 1 50 m, 
compreendendo-se entre os paralelos 20 o 20' e 21 o 30'S e meri
dianos 57 o 15' e 57 o 50'WGr Particularizam-se por apresentarem 
composições florísticas análogas, divergindo, contudo, parcialmen
te com relação às estruturas Enquanto a Floresta das Terras Bai
xas, revestindo 1 563 km2, exibe estrutura primária, a subforma
ção com dossel emergente encontra-se degenerada em toda sua su
perfície de 51 6 km2, em face das intermitentes explorações doses
pécimes comerciais O estrato superior compreende fanerófitos en
tre 1 O e 15 m, bem espaçados, de fustes relativamente finos e co
pas verticalizantes, intercalados por eventuais exemplares, cujas 
elevadas estaturas destoam da média Aqui a freqüência dos angi
cos (Piptadenia spp.) é copiosa, notadamente do angico-branco, 
acontecendo sítios onde esta leguminosa consorcia-se, formando 
imensos angicais. Concomitantemente, seguem-se-lhes a barriguda 
(Ceiba glaziovii), copaíba (Copaifera sp ), Peltophorum dubium (ca
nafístula, aroeira (Astronium urundeuva), jatobá (Hymenaea stilbo
carpa), louro-preto (Cordia chamissoniana), peúvas-amarela e roxa 
(Tabebuia spp.), roxinho ou guaiacam (Leguminosae) e guaiuvira 
(Leguminosae). O A/seis sp (castelo), rubiácea majestosa com fis
suras longitudinais intermitentes na casca, e elementos de peroba
rosa (Aspidosperma polyneuron), peroba-branca (Aspidosperma 
sp.) e cerejeira (Amburana sp.) a'ssinalam presenças regulares nes
tas florestas Na submata acentua-se a proliferação de fanerófitos 
escandentes lenhosos, chegando mesmo a envolver indivíduos 
emergentes. Em contrapartida, as epífitas, excetuando-se algumas 
orquídeas, tornam-se irrelevantes, com suas ocorrências limitadas 
pelo clima seco e intensa penetração de raios solares pelos andares 
da floresta, até atingir a superfície terrena No período seco, quando 
a mata ostenta massa folia r ínfima, o solo, consequentemente rece
be espessa camada de folhas, que tendem mais a se esfarelar do 
que se decompor, em decurso das altas temperaturas e ausência 
absoluta de precipitações. Exemplares de bocaiúva (Acrocomia 
sp ), acuri (Schee/ea phalerata) e fanerófitos suculentos, como a tu
na (Cactaceae), alcançando alturas representativas, complemen
tam a paisagem fitofisionômica (Fig. 4 14) 

Digno de nota, menciona-se a distribuição de Schinopsis brasi
liensis, aqui denominado vulgarmente de quebracho-vermelho Co
mo as florestas encontram-se circundadas por formações chaque
nhas, modelam, destarte, ilhas de vegetação adversa ao meio. Con
tudo, assentam-se sobre solos holomórficos, com excessiva con
centracão de sódio, idênticos aos revestidos pela Savana Estépica 
(vide 3,- Pedologia) Conclui-se portanto que, nesta conjuntura es
pecial, onde as condições ecológicas são semelhantes, o Schinop
sis brasiliensis distribui-se indistintamente sobre ambas as regiões 
fitoecológicas. Na fazenda Firme, próxima do rio Branco, existe 
uma serraria, em convênio com o governo de Mato Grosso do Suf, 
para beneficiar exclusivamente quebracho-vermelho. Seus pran
chões, utilizados nas construcões de bueiros e pontes, resistem por 
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longo período aos agentes externos Informações verbais do pro
prietário da referida fazenda atestam ser esta a última reserva de 
quebracho-vermelho do Estado, com uma área aproximada de 
20 000 hectares 

B) Floresta Submontana 

É a formação florestal decidual que se encontra revestindo o capea
mento paleozóico da unidade geológica Bocaina (vide 1 
Geologia) No entanto, sob a forma contínua, situa-se na metade sul 
da serra da Bodoquena, enquanto que, aliada a ambientes disper
sos, instala-se na fração setentrional (Est 4. V B). Assim, culmina 
com a superfície de 1 038 km2. 

O seu limite de ocorrência situa-se entre as isoípsas de 450 a 
550 m e dentro da amplitude térmica de 17 o a 2 5o C. Nesta varia
ção de temperatura, encontra-se a cidade de Bonito, com média 
anual de 22 o c Este município, situado nas bordas da serra da Bo
doquena, revela as terras capeadas por isoladas pontuações flores
tais. A Floresta Estacionai Decidual Submontana constitui-se na pri
meira formação florestal localizada a leste do Chaco Brasileiro. Os 
trabalhos de campo, objetivando os estudos fisionômico-ecológ~os 
desta fitofisionomia, mostraram espécies dos gêneros Ficus (game
leira) e Eugenia (pitanga-brava), projetando suas copas no estrato 
codominante da floresta. Menciona-se o fato de que as espécies de 
Eugenia pugens e E uniflora, de tamanhos médios e em geral de 
troncos curtos, crescem nos terrenos abaixo de 800 m de altitude, 
nas florestas que revestem os ambientes pouco ao sul dos lindes 
entre a Argentina e Bolívia. Contudo, deve-se salientar que estas 
florestas representam os últimos cílios florestais a norte do Gran 
Chaco 

Aqui, a formação decidual evidencia a presença de lia nas e epífi
tas A mensuração de determinados indivíduos é dificultada pelo in
tenso emaranhado de hemiepífitas Estas, apoiando-se nos troncos 
dos vários fanerófitos, ligam suas copas ao solo. Correspondendo a 
exigências ecológicas muito próximas, constatam-se espécies dos 
gêneros Commelina e Cissus que, sendo rupícolas, prostram-se so
bre os lajedos, basicamente de natureza calcária, frequentes no in
terior florestado Elementos vegetais dos aludidos gêneros consti
tuem os representantes típicos da sua submata. A interessante dis
posição dos blocos rochosos, formando abruptos degraus, com' 
desníveis de 4 a 5 m na periferia do ambiente, contribui para o esta
belecimento de portentosos saxífragos do gênero Cereus Os ele
mentos áfilos são aí encontrados com alturas que ultrapassam 8 m, 
podendo ser considerados, em ocasionais pontos da formacão, co-
mo habitantes do estrato codominante. · 

Quanto ao potencial de madeira da serra da Bodoquena, ainda 
hoje razoavelmente satisfatório, a amostragem florestal (F.53 e 
A. 1 0) mostra o A/seis sp (castelo), atingindo altura total média de 
1 7 m, enquanto que as demais têm dimensões inferiores. Contudo, 
quando Kuhlmann ( 1 960) revela 1 O exemplares de peroba por hec
tare, os estudos de campo, através da observação F.54, efetuados 

num testemunho dessa serra situado próximo à gruta Nossa Senho
ra Aparecida, no município de Bonito, confirmam cabalmente sua 
assertiva. Assim, nesse testemunho, mais precisamente no am
biente compreendido entre as isoípsas de 400 e 500 m, foram re
gistradas relativas concentrações de Aspidosperma polyneuron, 
com altura total média superior a 1 5 m Baseado nas amostras F. 53 
e A.1 O, a altura total média das árvores é de 1 O m, havendo para os 
dados uma mínima variacão de 2%. Outrossim, a circunferência 
média dos indivíduos osci(a em torno de 1 m, porém, aqui, as varia
cões são muito acentuadas, principalmente em face do fuste lageni
forme da espécie barriguda (Ceiba glaziovi1l Esta espécie revelou, 
para os indivíduos mensurados, a circunferência média de 1, 80 m, 
denotando uma variação de 57%. Apresentando exemplares no es
calão superior da floresta, enumeram-se as espécies Piptadenia sp. 
(angico), o A/seis sp. (castelo), Balfourodendron riedelianum (pau" 
marfim) e outros representantes da família Rutaceae. No estrato in
termediário sobressaem a barriguda (Ceiba glaziovi!l e o jatobá-da
mata (Hymenaea stilbocarpa), seguindo-se-lhes várias outras legu
minosas, notadamente dos gêneros Machaerium, Holocalyx e Mi
mosa (Fig. 4.14). O domínio fanerófito do degrau inferior concilia-se 
com a observação de Joly ( 1979), que o atribui à presença do gêne
ro Urtica, espelhando padrões de solos relativamente férteis, sendo 
que, aqui, seus representantes coexistem com algumas mirtáceas, 
especialmente dos gêneros Eugenia e Myrciaria, e sapindáceas do 
gênero Dilodendron. 

4 1 4 5 - Áreas de Tensão Ecológica 

Representadas por interpenetrações das regiões fitoecológicas es
palhadas na Folha SF.21 Campo Grande, estas áreas registram-se 
em quase todo o terreno, exceção feita, somente, para o quadrante 
sudeste. 

Dada a maior ocupação fitogeográfica da Savana, as suas sub
formações, agregadas a outras, espelham o nível mais expressivo 
das Áreas de Tensão Ecológica 

Kuhlmann ( 19 54) ressalta a dificuldade para se traçar com pre
cisão os limites entre os principais tipos de vegetação do Estado de 
Mato Grosso. Atribui este fato, sobretudo, ao porte e à pouca niti
dez dos lindes entre alguns tipos, onde a passagem de um domínio a 
outro se processa, imperceptivelmente, em faixas muito largas. A 
Divisão de Vegetação do Projeto RADAMBRASIL sanou o obstáculo 
por ele levantado, propondo que as faixas interpenetradas pelas 
subformações da Savana, Savana Estépica e Florestas Estacionais 
Semidecidual e Decidual sejam mapeadas como Áreas de Tensão 
Ecológica. Assim, torna-se fácil admitir a superfície de 13 833 km2 
coberta pelas disjunções vegetacionais estudadas 

Atualmente, as comunidades vegetais da Folha SF.21 Campo 
Grande, definidas pelas Áreas de Tensão Ecológica, assentam nos 
solos das serras de Maracaju, Aquidauana e Bodoquena, bem como 
nos seus testemunhos residuais distribuídos esparsamente na área 
(Fig. 4.15). 
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4 . 1.4 .5.1 - Contato Savana/Floresta Estacionai 

t sem dúvida, sob a forma de encrave, o contato predominante na 
Folha. Contudo, a interferência humana, bastante acelerada nos úl
timos dez anos, reduziu a sua distribuiçllo em terrenos isolados, on
de apenas alguns têm área superior a 100 km2. As suas maiores 
concentraçl)es evidenciam-se acima do paralelo 21 oS, delimitadas 
pelos meridianos 54° e 57°WGr., culminando com a superflcie de 
7 .665 km2 (Fig. 4. 151. 

As montanhas fortemente recortadas da serra de Maracaju su· 
portam uma pujante f loresta com fanerOfitos de grandes propor
çOes. Os aspectos do revesttmento vegetal silo revelados através 
das unidades inventariadas F.62 A. 12, F.66 A. 14 e F.63 A .13, on
de as duas primeiras exibem o predomlnio de espécies florestais, ao 
passo que a última representa melhor as espécies da Savana. As
sim, exemplares de Anadenanthera macrocarpa !angico), aroeira 
!Astronium urundeuval e ipê-roxo ITabebuía sp.) sobressaem no 
dossel, ma("lifestando altura total de até 20 m. Por outro lado, O!> es
tudos fisionOmico-escoiOgicos da vegetaçllo instalada nos Tafel· 
bergs da serra Aquidauana mostram que a sua estrutura fitossocio
IOgica prende-se mais às subformaçl)es da Savana. Assim, os 
exemplares de pacari (Lafoensia pacart) e açoita-cavalo (Luehea di· 
varicatal destacam-se entre os fanerófitos de Aspidosperma multi· 
florum (guatambul e outros. A maioria dos indivlduos detém fuste 
comercia lizável, normalmente compreendido no intervalo de 3 a 
4 m, com circunferência média de 70 em. 
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Convém salientar o fato de que, nas serras Maracaju e Aqui
dauana, os solos pertencem a classes pedogênicas distintas. Na 
Aquidauana, predominam os Solos Litólicos distróficos, enquanto 
que na serra de Maracaju aparecem aqueles de melhores Indicas de 
fertilidade, como os Solos Utóllcos de cartlter eutrotico com o hori
zonte A chernozêmico (vide 3 - Pedologia). Os afloramentos ro
chosos silo freqüentes nessas serras, sendo normalmente sitiados 
pelas espécies da Savana. Nas suas encostas úmidas presenciam
se subformaçl)es da Floresta Estacionai Semidecidual e da Savana, 
compostas por espécies de bom desenvolvimento (Est. VI A ). 

A elaboração de uma tabelá elucidativa, envolvendo as princi· 
pais espécies vegetais dessas serras, torna-se de grande valia para 
efeito comparativo dos dados dendrométricos referentes às suas 
formaçOes. Estas observaçOes contribuem, sobremaneira, para me· 
lhor esclarecer as qualidades destas tipologias (Tab. 4 .1). 

A metade norte da serra da Bodoquena apresenta identidade fi· 
tofísionOmica com as serras citadas anteriormente. Contudo, a Flo
resta Estacionai Decidual Submontana sobrepuja as demais forma
çOes xeromórficas. Nas comunidades florestais aparecem espécies 
de razoável porte e ainda hoje é grande o número de madeiras de lei. 
As árvores têm troncos finos e, dentre aquelas que atingem o estra
to superior, poucas são dotadas de altura total além dos 15 m. A 
amostra F.18 A.08, realizada em terras da fazenda Salobra, revela 
os fanerófitos com altura total média de 1 1 m, para uma variação 
de 28%. Um exemplar de cerejeira I.Amburana sp.) mediu 14 m de 
altura total, revelando 9 m lineares de madeira de excelente quali· 



TABELA 4 I 
Correlação dendrométrica entre algumas fanerófitas das serras Aquidauana e Maracaju 

Serra da Aquidauana Serra de Maracaju 

~ Altura total Circunferência Altura total Circunferência 

E x (m) c v (%) x (ml 

Aspidosperma multiflorum 5 23 o 55 
Astronium urundeuva 6 54 o 55 
Bombax spp 6 32 o 85 
Ca/listhene fasciculata 4 18 o 55 
Lafoensia pacari 3 24 o 45 
Luehea paniculata 5 19 o 40 
Piptadenia macrocarpa 6 33 o 55 
Tabebuia caraiba 4 23 o 45 
T impertiginosa 7 13 o 65 
Termina/ia argentea 6 24 o 50 

X (m) - média dos dados amestrados; C V (%) - Coeficiente de Variação 

dade. Os tergos, constituídos predominantemente de sedimentos 
areniticos, são revestidos pelos representantes da Savana, enquan
to que naqueles de composição calcária sobressaem as espécies 
florestais. Assim, torna-se fácil entender o aparecimento dos carac
teres fitofisionOmicos, ora de Cerrado, ora de floresta, encontrados 
no trecho da estrada que liga a fazenda Campo Verde ao povoado 
de Morraria (MS). 

A mesclagem de espécie se deve às presenças de Callisthene 
fasciculata (tapicuru), Peltophorun dubium (canafístula), açoita
cavalo, pacari e outras. Os talhões homogêneos de espécies antro
pocórias, mormente o café, quebram a monotonia da paisagem na
tural. As elevações situadas nas terras da fazenda Sol Nascente, no 
município de Campão (MS), revestem-se pelas formações flores
tais, ao passo que nas baixadas bem drenadas dominam as microfa
nerófitas e algumas mesofanerófitas da Savana (Est. 4.VI B). 

As espécies dos gêneros Chusquea e Guadua das gramíneas, 
vulgarmente denominadas de taquaruçu, e a Palmae acuri (Schee
lea phalerata) ocorrem com elevada densidade nas serras da Bodo
quena, Maracaju e Aquidauana. A palmácea viceja bem nos solos 
escuros, com maior teor de matéria orgânica, preferindo os terrenos 
florestados. Na serra Maracaju encontram-se dezenas de indivíduos 
dessa espécie por hectare, conforme se verifica nas terras próximas 
à fazenda São Domingos, localizada ao sul de Jardim (MS). O gêne
ro Chusquea exibe dimensões avantajadas nas encostas e sopés da 
serra da Bodoquena, visto que a outra gramínea tem maior expres
são nas bordas, encostas e circunjacências das serras Aquidauana 
e Maracaju. Assim, seus elementos decumbentes desenvolvem-se 
notadamente nos vales, onde atingem alturas de até 8 m, com me
ritalos de 30 a 40 cni. Alguns trechos das estradas que levam aos 
municípios de Aquidauana e Anastácio aparecem com suas mar
gens freqüentemente tomadas por estas gramíneas, dificultando a 
locomoção de automotores. As microfanerófitas dos gêneros Dale
champia e Pricamnia abundam por entre os bolders da serra da Bo
doquena, propiciando aos locais sombreados melhores condições 
para os sobreviventes de Philodendron. No entanto, Acalypha vil~o
sa e Maytenus ilicifolia constituem as caméfitas que se estabele
cem comumente na submata da serra Maracaju. 

4.1.4.5.2 - Contato Savana/Savana Estépica 

As áreas interpenetradas pelas subformações xeromórficas da Sa
vana e Savana Estépica, sob a forma de encraves, situam-se, pre
dominantemente, na faixa contínua de terreno entre o Planalto da 
Bodoquena e a Depressão do Pantanal Mato-Grossense; também 
agregam alguns testemunhos residuais instalados esparsamente 
pelo Grande Pantanal. Estas ocorrências, aliadas aos agrupamentos 
nas adjacências dos rios Miranda, Apa e seus tributários, onde a Sa
vana Gramineo-Lenhosa apresenta-se como a formação dominante, 
ocupam s4perficie de 5.804 km2 (Fig. 4 15). 

Essa faixa, com variações altimétricas compreendendo, mor
mente no intervalo de 1 00 a 1 50 ma subformação da Savana Esté
pica Arbórea Aberta sem floresta-de-galeria, sobrepuja aquela da 
Savana. Assim, o predomínio de fanerófitas e caméfitas espinho
sas, com diminutas estruturas foliares, notadamente agressivas ao 

c v (%) x lml c v 1%1 x (m) c v (%) 

26 9 28 o 75 24 
52 9 31 o 75 38 
36 6 40 o 90 30 
21 7 26 o 75 22 
20 5 34 o 55 34 
11 7 44 o 65 28 
29 10 48 o 85 40 
15 5 65 o 55 17 
21 11 34 o 95 40 
13 6 26 o 50 25 

acesso humano, reveste os solos salinos. Por outro lado, alguns in
selbergs dispersos pela depressão do Pantanal Sul-Mato-Grossense 
suportam o domínio de espécies do Cerrado. No entanto, nesses 
testemunhos residuais, os elementos áfilos, representantes das 
múltiplas espécies de urumbevas ou tunas (Cactaceae). sobres
saem na cobertura vegetal, onde as melhores evidências registram
se naqueles de natureza quartzitica. As espécies xeromórficas 
constituem relitos de consideráveis proporções nos morrotes de 
composição calcária, onde, a distância, fornecem ao observador a 
impressão de que penetrar nessas formações torna-se uma tarefa 
simples. Todavia, o acesso se processa com determinada dificulda
de, posto que os amplos espaçamentos entre as espécies Aspidos
perma quebracho blanco (quebracho-branco), Schinopsis brasilien
sis (quebracho-vermelho) e angicos (Piptadenia spp ). associados 
ao fogo cíclico, propiciam condições favoráveis para o desenvolvi
mento de inúmeras espécies de bromeliáceas. Contudo, deve-se fri
sar que o maior índice de agressividade destas formações prende-se 
aos solos cobertos pela fisionomia da Savana Estépica, cujas espé
cies são normalmente armadas de grandes espinhos. Em contrapar
tida, as comunidades deste contato que revestem as áreas próxi
mas dos rios Miranda, Apa e seus tributários manifestam-se menos 
hostis ao acesso humano. 

Constituindo-se num verdadeiro atributo destas áreas, apare
cem aqui os exemplares de tuna, em especial dos gêneros Cereus e 
Opuntia, exibindo dimensões superiores a 1 O m, que imprimem à fi
tofisionomia o aspecto acentuadamente xeromórfico. No entanto, 
ressalva-se o fato de que as fanerófitas suculentas constituem es
pécies características onde sobrepuja a Vegetação Chaquenha, 
tornando-se bastante raras em situações inversas. Assim, na dis
junção identificada pelo domínio da Savana Arbórea Aberta, mapea
da na margem esquerda do rio Miranda e cortada pela estrada que 
liga esta cidade ao Campo de Instrução de Betione, são ausentes os 
representantes dos aludidos gêneros. Aqui, há o domínio de Tabe
buia caraiba (paratudo). formando verdadeiros grupamentos gregá
rios. A sua distribuição relaciona-se, mormente, às superfícies con
tinuas de relevo plano, com satisfatórias condições de drenagem. 
No entanto, os seus exemplares podem ocorrer em situações topo
gráficas extremas, sendo, portanto, encontrados em determinados 
testemunhos rochosos e até mesmo em depressões temporaria
mente alagadas. Assim, nas áreas próximas do rio Miranda, flan
queando alguns trechos da BR-262 e certas vicinais, esta espécie 
não apresenta sintomas de debilidade durante o período em que es
tes locais encontram-se tomados pelas cheias sazonais. Nos terre
nos caracterizados pelo predomínio da Savana Gramineo-Lenhosa 
sem floresta-de-galeria, a composição floristica tem nas gramíneas, 
ciperáceas, eriocauláceas e algumas outras os componentes típi
cos. Destarte, ocorrem em elevada abundância o arroz-do-brejo 
(Oryza spp.), capim-mimoso (Digitaria sp.) e Aristida sp. (capim
carona), dentre outros. 

Convém mencionar a existência de espécies chaquenhas do gê
nero Maytenus nas formações vegetais situadas no Contato 
Savana/Savana Estépica, bem como nas áreas circunjacentes As
sim, a espécie Maytenus ilicofolia encontra-se com relativa freqüên-
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cia nos lugares sombreados e, periodicamente, atingidos pelas 
cheias registradas nas fazendas Salobrinha e André, situadas nas 
bordas orientais da serra da Bodoquena. Por outro lado, a Equipe de 
Vegetação do Projeto RADAMBRASIL apresentou ao professor Eze
chias P Heringer uma coleta de material estéril de uma microfaneró
fita de fuste retilíneo, que forma verdadeiros grupamentos gregários 
no interior das formações vegetais dessas propriedades. Baseado 
nas análises minuciosas de seus caracteres morfológicos externos, 
verificou que a arvoreta pertence ao gênero Maytenus. Retratou, 
ainda, que as características do material são muito próximas de 
uma espécie coletada por ele nas estept:1S do norte de Minas Gerais 

Nas circunvizinhanças de Porto Murtinho, este contato é domi
nado pela Savana Estépica, ocorrendo considerável regeneração de 
quei;Jracho-vermelho e quebracho-branco, além de uma vegetação 
intrincada, constituída por Celtis sp. (tala), Zizyphus (mistol), Ma
chaerium eriocarpum (espinilho) e várias espécies de Mimosa, Aca
cia, Cesalpinia e Prosopis (algarobo) Contudo, entremeando-se a 
estes agrupamentos chaquenhos, registraram-se encraves onde se 
faz notória a distribuição de angicos (Piptadenia spp ), paratudo, 
barriguda (Ceiba graziovil), aroeira (Astronium urundeuva), peúvas
amarela e roxa (Tabebuia spp ), A/seis sp. (castelo), louro-preto 
(Cordia chami:>:>Oniana) e pau-d'óleo (Copaifera sp), dentre outros 
A Copernicia australis (carandá) assinala sua presença aqui com
pondo pequenas consociações, ali dispersa, acolá associada com a 
bocaiúva (Acrocomia sp ) À proporção que se caminha em direção 
ao norte, verifica-se paulatina disseminação de tunas (Cactaceae) 
A bocaiúva em certos locais apresenta bojamento em seu estipe. 
Possivelmente tal fenômeno correlaciona-se com o aumento do teor 
de salinidade do solo. Este aumento de salinidade acarreta também 
uma mudança sensível tanto na fisionomia como na florística da 
área. 

4.1 4.5.3 - Contato Savana Estépica/Fioresta Estacionai 

Estende-se apenas em uma pequena área de 364 km2, situada a sul 
de Porto Murtinho, nas proximidades da confluência do rio Apa com 
o rio Paraguai (Fig 4 1 5). 

Neste contato, sob forma de encraves, predomina a Savana Es
tépica, com as subformações Arbórea Densa e Arbórea Aberta 
sem floresta-de-galeria. Entretanto, a exploração de várias espécies 
nobres, como o Schinopsis brasiliensis e Schinopsis spp. 
(quebracho-vermelho), Aspidosperma quebracho blanco 
(quebracho-branco), pau-santo (Bulnesia sarmiento1) e guaiacam 
(Cesalpinia paraguariensis), dentre outras, degradou, sobremaneira, 
a estrutura e a fisionomia primária. Atualmente, estas subforma
ções individualizam-se pela intensa regeneração de quebrachos
vermelho e branco, cujos indivíduos possuem cerca de 5 a 7 m de 
altura, com circunferência em torno de 40 a 50 em. Entremeando
se a estas fanerófitas advêm Celtis sp (tala), Zizyphus sp, (mistol), 
Machaerium eriocarpum (espinilho), Prosopis sp. (algarobo) e Mimo
sa sp., que constituem um mosaico vegetacional bastante agressi
vo Várias espécies de Tillandsia encontram nessas entidades fito
taxonômicas seus melhores hospedeiros Em alguns locais ocorrem 
contínuos tapetes de macambiras (Brome/iaceae), encimadas por 
exemplares de tunas (Cactaceae). A Copernicia australis (carandá) 
integra a paisagem fitofisionômica, ora constituindo esporádicos 
grupamentos gregários nas pequenas depressões, ora dispersa pe
las subformacões. 

Os encrav"es de Floresta Estacionai Semidecidual distribuem-se 
pelos tesos, exibindo uma abóbada folia r no intervalo de 1 5 a 1 8 m 
Sob o ponto de vista florístico ressalta-se a abundância de angicos 
(Piptadenia spp ), seguindo-se-lhes a barriguda (Ceiba graziovil), AI
seis sp (castelo), peúva-roxa (Tabebuia sp.), Patagonula americana 
(guaiuvira) e louro-preto (Cordia chamissoniana). As plântulas desta 
borraginária, aliadas às dos angicos, por vezes cobrem considerá
veis porções. A bocaiúva (Acrocomia sp ) distribui-se com bastante 
freqüência, chegando mesmo a dispersar-se pela Savana Estépica 

4 1 5 - FITOCLIMAS 

4.1.5.1- Introdução 

A Folha SF.21 tem como característica básica abrigar a faixa limí
trofe de transição entre os climas tropicais quentes de Savana do 
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Centro-Oeste, com duas estações bem marcadas, e os climas sub
tropicais sem período seco florestal do sul do Brasil. A latitude é res
ponsável pelo declínio das temperaturas, acentuado em alguns lo
cais pela altitude do relevo, como nas serras da Bodoquena e 
Maracaju-Amambaí. 

A gradação com redução do período seco se processa de manei
ra rápida para sul, surgindo na área várias fácies da alteração dos 
elementos climáticos. Enquanto no extremo noroeste as planícies e 
pantanais possuem climas mais quentes e período seco mais longo, 
no sudeste, ao sul de Ponta Porã, a subtropicalidade está pratica
mente definida. 

A transição climática é diversificada e perceptível, porém as for
mações vegetais conservam-se as mesmas, com algumas espécies 
típicas de clima subtropical As diferentes fitofisionomias ligam-se 
mais aos fatos de natureza geológica, geomorfológica e pedológica. 

Tracaram-se linhas climáticas limitando os períodos secos, com 
o objeÚvo de representar a sua redução para o sul, porque o fato 
provoca, sem dúvida, a seleção, dominância e presença de novas 
espécies no ambiente. 

Ressalta-se a má distribuição das estações meteorológicas, não 
permitindo uma melhor visão leste-oeste, ao norte da Folha; contu
do forneceu elementos para uma delimitação no sentido norte-sul. 

As linhas climáticas tracadas levaram em conta o período seco 
(número de meses secos)· retirado das curvas ombrotérmicas de 
Bagnouls & Gaussen (1957). A curva é construída com o total men
sal 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 mais precisa, atendendo às exi
gências das regiões fitoecológicas brasileiras. Conservou-se, po
rém, a relação precipitação/temperatura P,;;; 2T. 

Foram construídas curvas ombrotérmicas para as localidades de 
Aquidauana(MS), Campo Grande(MS), Dourados(MS), Ponta 
Porã{MS) e, próximo da Folha, para as estações de Água Clara{ MS) 
e lvinhema(MS), todas do INMET (Instituto Nacional de Meteorolo
gia) Usou-se, ainda, o mapa do Departamento Nacional de Obras e 
Saneamento (Brasil. DNOS, 1974), cujas isoietas foram traçadas 
com os dados de sua rede pluviométrica ( 1968 a 1971 ). 

Fundamentadas nas curvas ombrotérmicas e no levantamento 
fitoecológico, delimitaram-se 4 subdivisões climáticas, considera
dos os períodos secos: de 5 meses, de 3 a 4 meses, de 1 a 2 meses 
e ausente. 

As formações vegetais dominantes na área são a Savana, com 
diferentes fisionomias condicionadas por fatores locais, e as Flores
tas Estacionais Decidual e Semidecidual, que aparecem sob a forma 
de disjunções. Apenas ao sul da folha esta última floresta está bem 
caracterizada e se estende pelos Estados de São Paulo e Paraná 

4 1.5.2- Elementos do clima 

O total das precipitações está compreendido entre 1.300 mm e 
1 700 mm anuais. Os registros maiores estão nos planaltos, em lo
cais de maior altitude; os menores nas planícies e pantanais. O ma
pa do DNOS (op. cit.) registra para as localidades de Miranda e 
Aquidauana totais próximos a 1 000 mm, confirmando a redução 
das chuvas na planície do Pantanal Mato-Grossense. 

O trimestre mais chuvoso corresponde ao verão austral (novem
bro, dezembro e janeiro), sendo que dezembro é o mês mais chuvo
so; reduz-se de junho a agosto, retornando a partir de setembro. De
vido ao avanço em latitude, as estações seca e chuvosa deixam de 
ser marcadas e nota-se uma melhor distribuicão das chuvas durante 
o ano No Brasil Central, durante a estação ~ais fria, as chuvas de
saparecem totalmente; aqui isso não ocorre, há apenas uma varia
cão no ritmo e intensidade. 
· As temperaturas médias anuais ficam entre 20 o C e 22 o C, com 
exceção da estação de Aquidauana, que, por sua posição geográfi
ca, tem temperaturas em torno de 2 5o C e está mais ligada às con
dições climáticas do pantanal Embora os totais anuais sejam altos 
durante os meses de verão (25°C), eles decrescem de abril a se
tembro até 1 7 o C, caracterizando uma estação bem mais fria. 

Koeppen ( 1 948) estabeleceu um limite de temperatura de 1 8 o C 
para o mês mais frio dos climas temperados quentes. Bagnouls & 
Gaussen (1957) estabeleceram o limite em 1 5o C, associado a me-



ses secos. No Mato Grosso do Sul as condições subtropicais se 
adaptam melhor ao primeiro; se considerarmos o limite de 1 5o C de 
temperatura associado a meses secos, a flrea da Folha seria toda 
colocada no clima equatorial da Amazônia, desviando-se da realida
de que, sem dúvida, mostra tendências para o subtropical. Um 
exemplo pode esclarecer melhor o que foi exposto: Campo Grande e 
Manaus se enquadrariam na mesma sub-região climãtica de Gaus
sen. 

As temperaturas médias de maio a agosto estão abaixo de 20 o C 
e de junho a julho abaixo de 1 8 ° C. As temperaturas médias máxi
mas anuais ficam entre 27 o c e 32 °C, obedecendo sempre à varia
ção em latitude. As máximas absolutas são altas, entre 35 o C e 
40 ° C, ultrapassando estas medidas no pantanal; apesar do decrés
cimo no inverno, registros de 30°C são freqüentes. 

A média das mfnimas, pelo efeito da latitude, revela condições 
mais amenas de maio a setembro Lançaram-se nas curvas ombro
térmicas, além das temperaturas médias, as médias das mfnimas 
para assinalar a presença do frio, fator inibidor da vegetação, origi
nando a decidualidade e semidecidualidade. Assim, em Aquidauana 
a presença do frio é registrada em 2 meses (junho e julho); Água 
Clara, Campo Grande e lvinhema em 4 meses (maio a agosto) Ca
minhando para o sul, Dourados e Ponta Porã têm 5 meses com tem
peraturas mfnimas abaixo de 1 5° C (de maio a setembro) 

As mfnimas absolutas não raro chegam a O ° C e, esporadica
mente, a valores negativos de- 2,5°C 

A umidade relativa é baixa, raramente chega a 80%; de junho a 
novembro elas permanecem abaixo de 70%, pouco variando nas 
áreas mais ao sul. 

A quantificação dos elementos climáticos, numericamente resu
mida acima, obedece ao jogo da dinâmica atmosférica a que a área 
está sujeita. Não se objetiva detalhar a atuação, ocorrência e fre
qi.Jência das diferentes massas de ar; contudo, serão enumeradas 
de acordo com Serra & Ratisbonna ( 1942) e Monteiro ( 1968). a fim 
de se encontrarem explicações para a origem dos períodos secos e 
chuvosos e demais fenômenos climáticos da área. 

A massa tropical atlântica tem atividade constante ao longo do 
ano, com ventos de NE e E; é responsável pelo regime de estabilida
de e seca, com céu claro e dias ensolarados. 

Durante os meses do verão austral, a área é invadida pela massa 
Equatorial Continental originária do centro de convergência dos alí
sios na Amazônia; elas chegam à área sob a forma dE{ instabilidades 
tropicais. Os ventos são de NO e O e elas seguem o rumo de NO pa
ra SO ou de E para SE. Mesmo no perfodo invernal, pode fazer incur
sões para o sul, com aumento violento de temperaturas. 

Na área central da América do Sul, propriamente no "Chaco" 
(pantanal). forma-se no verão um centro de baixa pressão que tem 
grande significado para a dinâmica das massas de ar na América do 
Sul. Sua origem deve-se à intensa radiação que recebe juntamente 
com a superffcie rebaixada em relação às áreas circunvizinhas. As 
massas do Pacífico que invadem a área são obrigadas a ultrapassar 
os Andes e o efeito de fohn deve, assim, contribuir grandemente pa
ra as suas elevadas temperatura e secura. A Tropical Continental 
torna-se, assim, uma massa quente e convectivamente instável, 
principalmente à tarde; a sua baixa umidade impede, porém, a for
mação de nuvens de convecção e trovoadas. A limpeza do céu e a 
fraca umidade específica facilitam a irradiação noturna, de modo 
que a amplitude diuturna de temperatura é forte No inverno, a mas
sa dificilmente se forma, devido às baixas temperaturas reinantes, 
que facilitam constantes invasões polares. Pode produzir precipita
ções frontais nos ciclones da Frente Polar Atlântica, dos quais mui
tas vezes constitui o setor quente. 

As massas polares têm atividade marcante durante o inverno e 
sua atividade maior se concentra no sul e sudeste do Brasil. Elas se 
formam na área Antártica, invadem o continente depois de trajetó
rias marítimas e seguem três direções condicionadas pela orografia. 
A primeira, a oeste dos Andes, segue até a altura do Peru. As outras 
trajetórias se dão a leste da cordilheira, sob a forma de dorsais. Os 
caminhos de menor resistência nesta área são a depressão do rio 
Uruguai, Paraguai e a oeste do Maciço Brasileiro, seguindo para o 
Oceano Atlântico A trajetória pelo interior atinge a Folha, provo
cando chuvas e quedas de temperatura. 

4.1.5.3 - Discussão 

A diminuição do perfodo seco, que se processa de maneira rápida 
para o sul da Folha, devido à latitude, não é acompanhada de varia
ção nas formações vegetais até que se definam as caracterfsticas 
subtropicais. As diferentes fisionomias da vegetação variam em 
função da topografia (vide 2 - Geomorfologia). geologia (vide 
1 - Geologia) e pedologia (vide 3 - Pedologia) e tomam um senti
do longitudinal, concordante com as camadas de rochas alinhadas, 
seguindo a direção da cuesta de Maracaju, da Bacia do Paraná. As
sim, as diferentes subdivisões climáticas variam em função da lati
tude e as formações vegetais na direção longitudinal, acompanhan
do o substrato ffsico (Fig. 4.16). 

Baseado no levantamento fitoecológico e climático concentrado 
nos perfodos secos, a Folha ficou assim subdividida: perfodo seco 
de 5 meses: predomfnio da Savana Estépica; perfodo seco de 3 a 4 
meses: predomfnio da Savana com disjunções florestais; perfodo 
seco de 1 a 2 meses: predomfnio da Savana; período seco ausente: 
predomfnio da Floresta Estacionai com Savana (Figs. 4.17 a 4 19). 

Al Perfodo seco de 5 meses 
Está localizado no extremo noroeste da Folha SF.21 Campo Gran
de As precipitações são reduzidas, com totais menores que 1 .000 
mm (Brasil. DNOS, 1974) ·As temperaturas são altas, com grande 
evaporação, originando solos hidromórficos salinos do tipo Solonetz 
Solodizado e Planossolos solódicos eutróficos A vegetação domi
nante é a Savana Estépica com as fisionomias: Densa, Aberta, Par
que e Gramfneo-Lenhosa. As maiores extensões de Savana Parque 
(carandazal) e Savana Gramfneo-Lenhosa estão nesta área. As fisio
nomias da Savana Estépica variam em função da maior ou menor 
drenagem dos solos, pois esta área foi classificada como planícies e 
pantanais 

Bl Período seco de 3 a 4 meses 

Esta linha foi inferida a partir dos dados pluviométricos observados 
em Porto Murtinho(MS). a leste, e Guaicurus(MS) (Brasil. DNOS, 
1974), no limite norte da Folha, próximo a Miranda. Na primeira, o 
período observado foi de 1939 a 1965 e, na segunda, de 1966 a 
1 972; a maioria dos anos tinha 3 a 4 meses secos 

As formações vegetais dominantes são a Savana e a Savana Es
tépica, com disjunções florestais A variação nas formações e fisio
nomias das Savanas ocorre no sentido longitudinal, seguindo a Geo
logia, Geomorfologia e Solos A temperatura média do mês mais frio 
está entre 1 8 o C e 20 o C e as precipitações totalizam 1 .000 mm a 
1 700 mm. 

Caminhando de oeste para leste, tem-se primeiramente uma fai
xa norte-sul de Savana Estépica nas planfcies e pantanais do Para
guai, com solos do tipo Solonetz Solodizado e Planossolos eutrófi
cos. As diferentes fisionomias que assumem são resultantes da 
maior ou menor drenagem dos solos e proximidade do lençol freáti
co. Na bem drenada planfcie existem porções com Floresta Estacio
nai Semidecidual nos solos Solonetz com textura arenosa. 

A Savana Arbórea Densa, disposta em faixa 'no sentido norte
sul, acompanha terrenos pré-cambrianos da Formação Apa; nota-se 
que os residuais no meio da Savana Estépica são ocupados pelo 
mesmo tipo de vegetação 

A Floresta Estacionai Decidual da serra da Bodoquena está alia
da às rochas calcárias do Grupo Corumbá, com solos Rendzinas e 
Terra Roxa Estruturada de alta fertilidade 

Nos pantanais próximos a Miranda e Aquidauana, ocorrem fisio
nomias savanfcolas da Savana Gramfneo-Lenhosa e de Parque. 

A partir da serra da Bodoquena para leste, com exceção da es
carpa de Maracaju, que possui Savana Arbórea Densa, a ação an
trópica reduziu a vegetação natural a alguns agrupamentos resi
duais. 

C) Perfodo seco de 1 a 2 meses 

Biologicamente, esta subdivisão climática não poderia ser separada 
da anterior, pois o predomfnio é da mesma formação vegetal: a Sa
vana. A linha foi traçada apenas para demonstrar a diminuição do 
perfodo seco e o declfnio das temperaturas, principalmente das tem
peraturas médias do mês mais frio. 
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Embora as condiçOes climáticas sejam em parte modificadas e 
atenuadas. elas nllo silo suficientes para suplantar as caracteristi· 
cas pedoiOgicas que persistem, principalmente a baixa fertilidade 
dos solos, com altos Indicas de acidez. No que se refere à parte cli
mática, apesar da diminuiçllo das temperaturas e das curvas ombro
térmicas acusarem um número reduzido de meses secos, alguns 
elementos mantêm-se como próprios do clima do Brasil Central. 

As temperaturas médias anuais conservam-se acima de 20 o C, e 
a distribuiçllo da precipitaçllo durante o ano obedece ao mesmo rit
mo, com redução na época mais fria . Os totais de precipitação es
tão entre 1.200 mm e 1.500 mm. A U"lidade relativa permanece 
entre 60 e 70%, portanto baixa. 

Possuem 1 a 2 meses secos as estaçOes de Aquidauana, Bela 
Vista e Campo Grande. 

A estaçllo de Aquidauana fica na borda da depressão e apresen
ta as altas temperaturas tlpicas do Pantanal Mato-Grossense e re
dução de precipitação média para 1.264 mm, concentradas de no
vembro a fevereiro. 

As temperaturas médias anuais estão próximas de 25°C, com 
mini mas do mês mais frio acima de 21 o C. As máximas silo altlssi· 
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mas, diminuindo apenas de maio a junho. As máximas absolutas di· 
minuem de maio a agosto e com as fortes chuvas de janairo; nos 
meses restantes há registro acima de 40°C. As mlnimas declinam 
no inverno, chegando próximo a ooc (15°C em julho/agosto de 
1973), sendo grande ·a amplitude térmica. 

A umidade relativa diminui no pantanal; portanto, Aquidauana é 
o local de menor incidência na Folha. 

Campo Grande, situada no topo do planalto, tem totais pluvio
métricos mais altos: 1 .403 mm, bem distribuldos durante o ano; de 
junho a setembro eles diminuem. 

A temperatura média anual é de 22.32°C e a temperatura do 
mês mais frio é próxima de 18°C (18.43°C). A média das máximas 
é de 29°C e a média das mlnimas é de 17°C. A média das mtnimas 
de maio a julho fica abaixo de 1 5 • C, marcando a presença do frio. 
As máximas absolutas registradas silo de 35°C e 40°C e as mini
mas de 2°C. 

A umidade relativa de julho a outubro está abaixo de 70% e rara
mente passa de 80%. 

A vegetaçllo original de Savana Arbórea foi devastada e a área 
foi mapeada como Agropecuária em Savana. 
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Fig 4 1 7 - Curvas ombrotérmicas e anâlise dos elementos climáticos 
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Dourados- MS 
22° 14' S 54°59' W Grw 
Altitude : 454 m 
Pen'odo : 1972 I 1976 
Precipitação anual: 1491 87mm 
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Fig 4 1 9 - Curva ombrotérmica e análise dos elementos climáticos 

D) Período seco ausente 

Foi delimitado com as curvas ombrotérmicas de Dourados(MS) e 
Ponta Porã(MS). As condições de subtropicalidade acham-se me
lhor delineadas. As precipitações aumentam para 1 500 mm a 
1. 700 mm, bem distribuída durante o ano; diminuem no inverno, 
provocando um ritmo anual, mas não se pode considerar este perío
do como estiagem. As temperaturas declinam, as médias anuais fi
cam entre 20°C e 22°C e os meses mais frios têm de 16.5° a 
17.5°C. Corresponde a terrenos do Planalto Maracaju-Campo 
Grande, da Bacia do Paraná, formados pelo arenito Bauru e derra
mes basálticos. 

O tipo de vegetação dominante é a Floresta Estacionai Semideci
dual. O fator inibidor da vegetação, provocando uma estacão desfa
vorável com queda das folhas, é o frio registrado em 5 meses. Nas 
áreas a norte-nordeste permanece o domínio de Savana nos terre
nos mais altos, próximos à cuesta de Maracaju. Existe uma relação 
entre solos e vegetação, a Savana domina os Latossolos Roxos en
quanto a Floresta os Latossolos Vermelho-Escuros. A norte de 
Amambaí, um nível mais alto do relevo e o solo, formado por areias 
quartzosas, são revestidos de Savana Parque. Na parte mais alta da 
serra de Maracaju fica a estação de Ponta Porã(MS), com os maio
res índices pluviométricos da Folha, 1.645,45 mm, distribuídos re
gularmente durante o ano, com um período de diminuição das preci
pitações. As temperaturas médias estão abaixo de 1 8 o C 
(16.43°C), com média anual de 20 65°C. As máximas declinam e 
não vão além de 29.5°C nos meses mais quentes, com média 
anual de 2 7 ° C. As máximas absolutas chegam pouco acima de 
30°C no ano e as mínimas absolutas a Ü°C. A maior máxima regis
trada foi de 39.9°C (setembro de 1974) e a menor mínima de ooc 
(julho de 1972). 

A umidade relativa nunca ultrapassa 80%. 
Dourados tem chuvas bem distribuídas durante o ano, com to

tais próximos a 1.500 mm. Localizada mais ao norte, as temperatu
ras médias anuais são de 22 ° C, a média do mês mais frio é inferior 
a 18°C (17.60°C), a média anual das máximas é de 29°C e das 
mínimas 16 o C 

Semelhante a Ponta Porã, 5 meses no ano têm mínimas abaixo 
de 1 5° C. De junho a agosto as mínimas estão abaixo de 5o C e a 
menor registrada foi de 0.2°C. 

A umidade relativa raramente ultrapassa 80% e de julho a agos
to está abaixo de 70%. 

4.1.5.4 - Conclusões 
A Folha SF.21 Campo Grande, é de grande complexidade levando
se em conta os períodos secos. Estes são de diferentes extensões 
porém, nos elementos-climáticos, conservam o mesmo ritmo e ma~ 
neira de se apresentar durante o ano. As variações quantitativas 

não são de grandeza a causar modificações das formações vege
tais. 

Nas áreas de transição climática os demais elementos físicos do 
ambiente têm papel equivalente ao do clima. Aqui, a alteração das 
temperaturas e a diminuição do período seco são fatores de menor 
importância para a vegetação, que tem na Geologia, Geomorfologia 
e Solos fatores primordiais na diversificação dos tipos de vegeta
ção. 

A vegetação dominante da Folha é a Savana (Cerrado), cuja bai
xa fertilidade dos solos se estende por áreas mais ao sul, onde, em 
outras condições litológicas e conseqüentemente edáficas, teria 
ocorrido o desenvolvimento florestal 

A topografia das planícies e a sua drenagem são responsáveis 
pelos solos salinos da Savana Estépica As florestas, quando não 
são aluviais, relacionam-se com a fertilidade do solo. Somente no 
extremo sul o clima parece tornar-se fator de maior significado para 
o domínio das florestas. 

As temperaturas mais baixas dão características deciduais às 
florestas; a presença do frio, marcado pelas temperaturas médias 
mínimas abaixo de 1 5° C, é fator fisiológico desfavorável ao desen-
volvimento vegetal. . 

O cálculo dos dados climáticos, considerados os últimos 1 O 
anos, registra um total menor da precipitação e um ligeiro aumento 
das temperaturas. Veloso (1972) já detectou um ressecamento do 
pantanal ligado ao avanço de algumas espécies; exemplifica com a 
"canjiqueira" e o "cambará" nas áreas de influência das vazantes. 

Nos últimos anos, entretanto, as Planícies e Pantanais Mato
Grossenses vêm sofrendo cheias, como a de julho de 1979, em 
Porto Murtinho, que foi a segunda maior enchente do século. Toda a 
cidade submergiu e, no dia 6 de junho de 1979, o nível de água do 
rio atingiu 9.12 m. 

Não houve registro de aumento das precipitações; certamente o 
fato é conseqüência da ação antrópica, realizada nas cabeceiras 
dos rios, pois a quase totalidade de vegetação natural foi substituí
da pela agropecuária, que aumentou o escoamento superficial, 
transportando grande quantidade de material que vem assoreando 
os canais de drenagem. 

4.1 .6 - ÁREAS ANTRÓPICAS 

Esta Folha, não obstante possuir uma superfície relativamente pe
quena, apresenta considerável ação antrópica, influenciada pelas 
condições topográficas, edáficas e climáticas, contribuindo, ainda, 
a proximidade da região Centro-Sul e zonas industrializadas da cos
ta leste. O Planalto de Maracaju-Campo Grande, fronteiriço das 
grandes colonizações brasileiras, foi alvo no passado de inúmeras 
correntes migratórias, notadamente a gaúcha, paulista, paranaense 
e mineira. Entretanto, o fluxo migratório de maior repercussão re-
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monta à década de 50, quando da implantação da Colônia Agrícola 
Nacional de Dourados. Ressaltam-se também as tentativas anterio
res de colonização fomentadas pelos governos estadual e federal, 
todavia nenhuma alcançou maior expressividade. Em virtude dos 
constantes desflórestamentos, visando cada vez mais à expansão 
da agropecuária, até novembro de 1980, época da última viagem 
da Equipe de Vegetação pela região, delimitaram-se 88 285 km2 
de áreas antrópicas, equivalendo a 70% da superfície total da Fo
lha Este antropismo faz-se marcante na parte oriental, até as adja
cências do meridiano 57 ° WGr Deve-se, contudo, esclarecer que, 
baseando-se na escala de mapeamento deste trabalho, em muitas 
formações savãnicas, basicamente as assentadas no reverso da 
serra da Bodoquena e no extremo sudeste, bem como as inseridas 
na Região da Savana Estépica e de seus contatos, as Áreas Antrópi
cas dispersas e de pequenas proporções foram agrupadas às sub
formações. Fato análogo verifica-se nas porções ocupadas pela 
agropecuária, principalmente entre os paralelos 20° e 23°5, onde 
as culturas cíclicas ou permanentes e a vegetação secundária apa
recem como subdominantes Nas grandes propriedades destinadas 
à pecuária, são freqüentes as empreitadas de desmatamento com a 
cessão do uso da terra mediante contrato de devolução após 2 ou 3 
anos, para posterior implantação de pastagens. Isto concorre para a 
dispersão temporária das áreas de agricultura, transformando-a, as
sim, em uma atividade itinerante em certos locais, visto o elevado 
número de pessoas físicas e mesmo de pequenas empresas que ex
ploram tal intercâmbio. 

4.1 .6.1 - Atividades agrícolas 

4 1 .6 1.1 - Reflorestamento 

Esta atividade faz-se pouco representativa, ocupando apenas 
23 km2 nas circunvizinhancas do rio Anhandul Contudo, 
constataram-se pequenos talhÕes de Euca/yptus sp. dispersos entre. 
os meridianos 54°00' e 55°30'WGr. 

4.1 .6.1.2 - Agricultura 

As concentrações dos núcleos agrícolas sucedem-se nos muniCI
pios de Campo Grande, Dourados, Ponta Porã e Caarapó, em solos 
oriundos de derrame basáltico, acrescidos das colonizacões de No
vo Mundo e Eldorado, englobando 5.933 km2. Generi~amente, a 
agricultura caracteriza-se como superior, com larga utilização de in
sumos e técnicas modernas, visando a aumentar a produtividade. 
Todavia, o rodízio das glebas não é prática comumente empregada, 
sendo habitual a rotatividade das culturas. Neste caso, levam-se em 
conta as exigências inerentes aos ciclos vegetativos das diferentes 
espécies cultivadas, bem como as necessidades prementes de uso 
constante da terra. A soja, amplamente difundida em toda a região, 
representa a cultura magna, seguindo-se-lhe o trigo, que tende a 
resumir-se a áreas restritas, em face dos constantes cortes de sub
sídios e pelo alastramento da ferrugem. Este fungo reduziu sobre
maneira a safra de 1980 na fazenda ltamaraty e circunvizinhanças, 
contudo não alcançou os municlpios de Caarapó e Aral Moreira. 
Considerável parcela da produção de feijão e, especificamente, de 
arroz, condiciona-se às áreas recém-desmatadas por empreiteiros, 
constituindo-se, assim, em culturas pioneiras, com o objetivo de 
ressarcir os gastos de limpeza do terreno, para posterior introdução 
de pastagens. Por outro lado, a cana-de-açúcar apresenta expressi
vos estágios de desenvolvimento, principalmente na zona da fazen
da Bodoquena, onde se encontra em fase de implantação uma gran
de usina para destilação de álcool hidratado. Vale aqui registrar os 
veementes protestos da população contra esta usina, que irá lançar 
seus detritos poluentes na rede de drenagem do Pantanal Mato
Grossense, causando desequilíbrio da flora e fauna, em especial da 
ictiológica. 

4.1.6.1.3 - Agropecuária 

A bovinocultura consiste numa atividade dos primórdios coloniais 
destas plagas, onde os campos naturais, em particular os de Vaca
ria, Ponta Porã e Bela Vista, tornaram-se pontos de convergência 
dos primeiros criadores. Com o advento das técnicas modernas, 
avultou-se a difusão das pastagens, redundando atualmente em 
82.329 km2. 
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A) Pastagens na Região da Savana (Cerrado) 

Distribuem-se, sob forma continua, pelo Planalto Maracaju-Campo 
Grande, de onde, transpondo suas escarpas, penetram na Depres
são do Rio Paraguai até atingirem a serra da Bodoquena, totalizando 
4 7 645 km2. No reverso desta serra ocorrem dispersamente, em 
especial nas cercanias da Colônia São Lourenço; todavia, as derru
badas sistemáticas são agressivas e rápidas No passado, os cam
pos de Vacaria, Ponta Porã e Bela Vista, sob o ponto de vista pasto
ril, representavam apenas áreas abertas, oferecendo possibilidades 
de livre movimentação do gado, mas com uma capacidade muito re
duzida quanto ao valor agrostológico. Segundo Kuhlmann ( 1954). a 
vegetação graminóide primária destes campos resumia-se quase 
exclusivamente ao capim-flecha (Tristachya sp.), que foi paulatina
mente substituído pelo capim-felpudo (Andropogon sp.), em decor
rência de sua maior capacidade de resistir às queimadas. Atualmen
te exibem, via de regra, viçosas pastagens de capins-braquiária 
(Brachiaria spp.), intercalados por eventuais sitias revestidos por 
capim-colonião (Panicum Maximum). Nos municípios de Dourados e 
Ponta Porã, as vastas pastagens encontram-se bem manejadas, 
sendo insignificantes os trechos onde aparecem disseminação de 
Vernonia grandiflora (assa-peixe), Cassia occidenta/is (fedegoso). 
capim-barba-de-bode (Aristída pallens). algodão-do-campo (lpo
moea fístulosa). capim-amargoso (Eiíonurus candidus) e espécies 
savanfcolas, principalmente das Leguminosae (Est. 4.VII A) Aqui e 
acolá as matas de coroas quebram a monotonia, constituindo ca
pões nas cabeceiras dos córregos ou em suas adjacências Apesar 
de bastante perturbada, a vegetação ai existente assemelha-se, so
bremaneira, à da Floresta Estacionai Semidecidual. Dentre os indiví
duos de grande porte ainda torna-se possível deparar fortuitos 
exemplares de peroba-rosa (Aspidosperma polyneuron), canjerana 
(Cabra/ea glaberrima). aroeira (Astronium urundeuva). Guarea gui
donia (marinheiro) e mandiocão (Didymopanax sp ). Estes elemen
tos florestais rareiam à proporção que se aproxima a orla, cedendo 
lugar aos da Savana, como o capitão-do-campo (Termina/ia argen
tea). açoita-cavalo (Luehea paniculata) e abio-carriola (Para/abatia 
ramiflora). secundados pela saraquá (Croton sp.). No estrato 
herbáceo-graminóide geralmente alastram-se caraguatás (Brame/ia 
spp.) e cipós rasteiros. 

Entre AntOnio João e Cabeceira do Apa, alguns pastos mostram
se invadidos paulatinamente por enfezadas arvoretas, em especial o 
Stryphnodendron barbadetiman (barbatimão). Piptadenia comunis 
(angico-jacaré). Dimorphandra mollis (faveiro) e Anona coriacea 
(araticum). que vez por outra se adensam, formando núcleos de Sa
vana Parque. Nos acostamentos, o capim-amargoso e capim-barba
de-bode compõem tapetes contínuos, propensos a competir com o 
braquiária. 

As pastagens contidas na triangulação lguatemi, Paranhos e 
Amambal, no contexto geral, escalonam-se em plano inferior, possi
velmente pela influência das Areias Quartzosas álicas (vide 
3 - Pedo\ogia). Verifica-se comumente a propagação de gramí
neas nativas de baixo valor agrostológico, além de arvoretas savaní
colas que, aliadas às palmeiras macaúba (Acrocomia sp.) e butiá 
(Butia sp.). não raro constituem densos agrupamentos (Est. 4.VII 
B). Também faz-se prática habitual a semeadura de capim
braquiária após atearem fogo no tapete gramineo-lenhoso natural 
Assim, a germinação daquela gramínea processa-se concomitan
temente ao vigoroso rebrotamento do manto primitivo, ocasionan
do a multiplicação das espécies pirófilas, que inibem o desenvolvi
mento de um pasto uniforme. Ocorrência semelhante registra-se 
nas cercanias de Juti, à margem direita do rio Amambaí, onde as 
pastagens misturam-se com a Savana Parque. 

B) Pastagens na Região da Savana Estépica (Vegetação Chaque-
nha) 

Concentram-se preponderantemente nas circunvizinhanças de Por
to Murtinho, acrescidas de uma inclusão na margem esquerda do 
corixo Veado Gordo, perfazendo 459 km2. Via de regra, o trato cul
tural destas áreas não se faz muito apurado, o que facilita a invasão 
de vegetação secundária de rápido crescimento. Em meio às pasta
gens distribuem-se capim-carona (Aristida sp.), capim-amargoso, 
tunas (Cactaceae). canjiqueira (Byrsonima crassifolia), caraguatás e 
Goldmania paraguensis, leguminosa com 3 a 4 m de altura. Em ai-



guns trechos que flanqueiam a BR-267, ocorre invasão maciça de 
Machaerium eriocarpum (espinilho), formando sinúsia uniforme. Or
dinariamente, as depressões encontram-se revestidas por um ema
ranhado de arbustos espinhentos, como o Celtis sp. (limãozinho e 
esporão-de-galo). Zizyphus sp., Mimosa sp. (santa-fé). Acacia sp e 
espinilho, que constituem estrato de 2 a 3 m, vez por outra encima
do por exemplares de Copernicia australis (carandá) e regeneração 
de Aspidosperma quebracho blanco (quebracho-branco) e Schinop
sis brasiliensis (quebracho-vermelho) Nas porções fronteiriças com 
o contato Savana Estépica/Fioresta Estacionai, advém relativa fre
qüência de macaúba e Tabebuia caraiba (paratudo) 

C) Pastagens nas Regiões das Florestas Estacionais 

Distribuem-se sobre expressivas áreas contínuas após o rio Vacaria, 
penetrando pela faixa sudeste até a fronteira com o Paraguai Englo
bam, ainda; porções no Planalto Bodoquena e na Depressão do Rio 
Paraguai, com 19 870 km2. 

As pastagens de capim-colonião, instaladas sobre o derrame ba
sáltico, apresentam-se exuberantes e bem manejadas, sendo insig
nificante a dispersão de pragas. Genericamente, constituem man
tos contfnuos, destituídos de árvores, até mesmo na proteção dos 
açudes e sombreamento para o gado. Contudo, alguns proprietários 
poupam especialmente exemplares de peroba e aroeira, a que se 
aliam o cedro (Cedrella fissilis) e Balfouredondron riedelianum (pau
marfim). espécie valiosíssima no mercado madeireiro. Eventual
mente, ocorrem alguns núcleos florestais perturbados, onde, além 
das espécies já mencionadas, destacam-se o guaritá (Apuleia leio
carpa). canjerana e mandiocão, mesclados por alguns pindós (Are
castrum romanzoffianum) e macaúbas (Est. 4.VIII A). Como espé
cie secundária nas regiões florestais menciona-se a Phytolacca dioi
ca, de ampla freqüência por toda a área. Ressalta-se também a in
tensa distribuição de Sapium sp., com alturas em torno de 2 a 3 m, 
constituindo alamedas uniformes nos acostamentos dá grande 
maioria das estradas da Folha 

Na unidade Latossolo Vermelho-Escuro álico, oriunda do arenito 
Caiuá (vide 3 - Pedologia), as pastagens caracterizam-se pelo pre
domínio do capim-braquiária sobre o colonião. A leste de Caarapó 
ocorre relativa invasão de assa-peixe, capim-amargoso, sapé (lmpe
rata brasiliensis). macaúba e pindós. Estes, em alguns trechos, mo
delam densas consorciações que se confundem, fisionomicamente, 
a certa distância, com remanescentes florestais. Nas coivaras suce
de um intenso mosaico vegetacional, destacando-se sobremaneira 
a tuvarana (Cordyline dracaenoides). entremeada por alguns cara
guatás. Nos municípios de Naviraí, lguatemi e Amambaí verificamc 
se locais onde não se procedeu ao corte raso da floresta, 
resguardando-se, destarte, as espécies nobres. O braquiária alastra
se por entre os indivíduos tisnados pelo fogo, constituindo verdejan
tes pastagens. 

D) Pastagens nas Áreas de Tensão Ecológica 

A porção de maior representatividade destas pastagens encontra
se inserida entre os meridianos 55 o 30' e 57 o OO'WGr., ressaltando
se, ainda, inclusão no reverso da serra de Maracaju e n8s cerç:anias 
de Porto Murtinho, totalizando 14.355 km2. 

Geralmente os pastos de capim-braquiária encontram-se parcial
mente tomados por ervas daninhas, reduzindo, assim, sua capaci
dade de suporte. No trajeto AntOnio João-Bela Vista, pela MS-
384, e nas estradas vicinais das fazendas ocorrem inúmeros sítios 
abpndonados invadidos pela taquaruçu (Bambusea), Esta gramínea, 
aliada ao caraguatá, propaga-se intensamente após as queimadas, 
causando significativos danos à pastaria. Verifica-se também a dis
persão de fanerófitos, em especial o ipê-roxo (Tabebuia sp.) e aroei
ra, associados às palmeiras macaúba e pindó (Est. 4.\/111 B) 

4. 1. 7 - CONCLUSÕES 

A Folha SF.21 Campo Grande, não obstante possuir uma área rela
tivamente pequena, apresenta consideráveis variacões fisionômi
cas e florísticas, influenciadas pelas vegetações das. bacias Amazô
nica, do Paraguai e do Paraná. Constitui-se de quatro regiões fitoe
cológicas e três Áreas de Tensão Ecológica, além de Áreas Antrópi
cas. 

A Savana representa a região dominante, revestindo as mais va
riadas formas de relevo pertencentes a épocas geológicas distintas. 
Nela as áreas de ocorrência não coincidem rigorosamente com as 
de menor pluviosidade. Encontra-se abaixo do paralelo 22 o 1 O'S, 
revestindo o grupo pedológico Latossolo Roxo distrófico, com au
sência de mês seco. 

A Savana Estépica distribui-se pela Depressão do Rio Paraguai e 
nas Planícies e Pantanais Mato-Grossenses, dominados por solos 
salinos O clima quente e seco individualiza-se por precipitações re
duzidas, tanto na média anual como em sua distribuição, predomi
nando as chuvas sazonais, às vezes concentradas em período curto 
e com secas prolongadas. Sob o ponto de vista florfstico faz-se bas
tante homogênea, particularizando-se pelo predomínio de Legumi
nosae, Anacardiaceae, Apocynaceae, Zygophyllaceae, Celastra
ceae, Rhamnaceae, Ulmaceae e inúmeros gêneros de Bromeliaceae 
e Cactaceae. Não ocorre família endêmica, sendo muitos gêneros 
pantropicais e característicos das áreas quentes e secas de ambos 
os hemisférios. 

Na Região da Floresta Estacionai Semidecidual pode-se atribuir 
sua decidualidade como sendo resposta à estação fria, visto que de 
maio a setembro a temperatura mínima média está abaixo de 1 5o C 
Salienta-se, ainda, a ausência de mês seco nesta região, sendo as 
precipitações bem distribuídas durante todo o ano Primordialmen
te, a peroba-rosa (Aspidosperma po/yneuron) formava gregarismo 
em toda a extensão desta região fitoecológica 

A Floresta Estacionai Decidual constitui-se no tipo de vegetação 
que manifesta, proporcionalmente, as menores ocupações territo
riais da Folha. A sua dispersão fitogeográfica limita-se aos agrupa
mentos de dimensões reduzidas, no quadrante noroeste. Com isto, 
o atributo natural de que a Floresta Estacionai Decidual, no Brasil, 
não apresenta grandes áreas contínuas torna-se aqui evidente As 
condições ecológicas reinantes nos locais revestidos por esta tipo
logia vegetacional imprimem aos seus indivíduos estruturas fisioló
gicas especiais, adequando-os às bruscas oscilações sazonais de
paradas comumente na área. 

Dentre as Áreas de Tensão Ecológica revelam-se os Contatos 
Savana/Savana Estépica e Savana Estépica/Fioresta Estacionai, 
ambos sob forma de encraves, por se constituírem nas últimas dis
junções orientais do Gran Chaco. 

As Áreas Antrópicas ocupam, na atualidade, o equivalente a 
70% da superfície total da Folha. As concentrações dos núcleos 
agrícolas sucedem-se nos municípios de Campo Grande, Dourados, 
Ponta Porã e Caarapó, em solos oriundos de derrame basáltico, 
acrescidos das colonizações de Novo Mundo e Eldorado. A pecuária 
distribui-se por toda a Folha, especialmente nos Planaltos de 
Maracaju-Campo Grande e da Bodoquena e na Depressão do Rio 
Paraguai. Sua maior expansão verifica-se em áreas da Região da Sa
vana, mormente nas Campos de Vacaria, de Ponta Porã e de Bela 
Vista. 

As Áreas das Formações Pioneiras denotam ocupações pouco 
expressivas, quando consideradas no aspecto de dominância, sen
do que, nas formas subdominantes, apresentam várias concentra
ções, especialmente nas Planícies e Pantanais Mato-Grossenses 
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4 1 .9 - FLORÍSTICA (Apêndice) 

Esta relação florística constitui o resultado da coleta de material bo
tânico efetuada pela Equipe de Vegetação do Projeto RADAMBRA
SIL, no transcorrer das operações de campo, onde uma das missões 
teve a preciosa colaboração do botânico João Murça Pires Parte do 
material foi identificada por técnicos desta Divisão, Angela Maria 
Studart da Fonseca Vaz e Marli Pires Morim de Lima, sob a orienta
cão da Ora. Graziela Maciel Barroso, no Jardim Botânico do Rio de 
janeiro, ficando o restante a cargo do Dr. João Murça Pires As ex
sicatas encontram-se registradas no herbário do Projeto RADAM
BRASIL, oferecendo condições para a realização de futuros estudos 
e observações 



Ponto de coleta 

F.01 

F.02 

F.03 

F.04 

F.05 

F.06 

Nome cientifico 

Copernicia australis Becc. 
Croton sp. 
Eichhornia sp. 
Eleocharis sp. 
Ludwigia sp. 
Machaerium sp. 
Phyllanthus sp. 
Sapium sp. 
Thalia geniculata L. 

? 
Anacardium sp. 
Buchenavia cf. tomentosa Eich. 
Caraipa sp. 
Chomelia ribesioides Benth. 
Coccoloba sp. 
Copaifera martii May. 
Duguetia cf. glabriuscula R.E. Fries 
Lecythis nana Miers. 
Pavonia rosa campestri St. Hil. 
Pouteria cf. torta 
Acacia polyphyl/a DC. 
Annona dioica St. Hil. 
Brame/ia sp 
Corchorus hirtus L. 
Guazuma sp. 
Heliotropium sp. 
lnga uruguensis Hook. et Arm. 
Psidium cf. lauruotheanum Camb. 
Qualea sp. 
Rhamnidium elaeocarpum Reiss. 
Ruprechtia sp. 
Sclerolobium aureum (Tul.) Benth. 
Tabebuia heptaphylla (Vell.) Toledo 
Talisia sp. 
Ve!lozia sp. 
Tevetia bicornuta M. Arg. 
A/seis sp. 
Arachis paraguariensis Chod. et. Hass. 
Cissus sp. 
Crotalaria sp. 
Jatropha sp. 

? 
? 
? 
? 

Acalypha sp. 
Arachis prostrata Benth. 
A yenia tomentosa L. 
Cassia sp. 
Cenostigma sp. 
Corchorus sp 
Davi/la sp. 
Macrosiphonia petrea (St. Hil.) Schum. 
Oxalis sp. 
Pavonia sp. 
Protium sp 
Psidium sp 
Solanum sp 
Sorocea saxico/a Hasser 
Staelia sp. 
Trimesia sp. 
Walteria comnunis St. Hil 
Zornia sp. 

? 
? 
? 

Bombax sp. 
Byrsonima sp 
Crotalaria sp. 
Diospyros cf. hispida A. DC. 

Famflia 

Palma e 
Euphorbiaceae 
Pontederiaceae 
Cyperaceae 
Onograceae 
Leguminosas 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Marantaceae 
Cyperaceae 
Anacardiaceae 
Combretaceae 
Guttiferae 
Rubiaceae 
Polygonaceae 
Leguminosas 
Annonaceae 
Lecythidaceae 
Malvaceae 
Sapotaceae 
Leguminosas 
Annonaceae 
Bromeliaceae 
Tiliaceae 
Sterculiaceae 
Boraginaceae 
Leguminosas 
Myrtaceae 
Vochysiaceae 
Rhamnaceae 
Polygonaceae 
Leguminosas 
Bignoniaceae 
Sapindaceae 
Velloziaceae 
Apocynaceae 
Rubiaceae 
Leguminosa e 
Vitaceae 
Leguminosas 
Euphorbiaceae 
Palma e 
Scrophulariaceae 
Malvaceae 
Leguminosas 
Euphorbiaceae 
Leguminosas 
Sterculiaceae 
Leguminosas 
Leguminosas 
Tiliaceae 
Dilleniaceae 
Apocynaceae 
Oxalidaceae 
Malvaceae 
Burseraceae 
Myrtaceae 
Solanaceae 
Moraceae 
Rubiaceae 
lridaceae 
Sterculiaceae 
Leguminosas 
Malpighiaceae 
Compositae 
Amaranthaceae 
Bombacaceae 
Malpighiaceae 
Leguminosas 
Ebenaceae 
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Ponto de coleta 

F.07 

F.08 

F.09 
F.10 

F.11 
F 12 

F 13 

F.14 
F.15 

F.16 

F.17 

F 18 
F 19 

F.20 
F 21 

F.22 

318/VEGET AÇÃO 

Nome científico 

Licania garneri (Hook. F.) Frist. 
Manihot sp. 
Passiflora cf. haematostigma Mart. ex. Mart 
Pouteria sp. 
Strychnus rubiginosa DC. 
Syngonanthus sp. 
Tabebuia insignis (Miq.) Sandw. 
Acalypha sp. 
Annona dioica St Hil. 
Bertia. sp. 
Cassia paradictyon Jaq 
Hyptis sp. 
Jacaranda cuspidifolia Mart. 
Jatropha sp. 
Macrosiphonia sp 
Myrcia sp 
Vernonia grandiflora Less 

? 

Aristolochia e/egans Mart. 
Dalechampia sp. 
Philodendron sp. 
Picramnia aff. camboita Engl. 
Solanum sp. 
Trichilia elegans A. Juss. 

? 

Combretum leprosum Mart. 
Cuspidaria sp. 
Neea spruceana Heimerl 
Machacrium eriocarpum Benth. 
Cuphea sp. 
Guazuma ulmifolia Lam 
lndigofera campestris Bong ex Chair. 
lndigofera sp. 
Jacaranda cuspidifolia Mart. 
Lippia geminata H.B K 
Manihot sp 
Relbunium megapotamicum (Spreng.) Ehrendf. 

? 

Elionurus candidus Hack & Lindl 
? 

Eichhornia sp 
Acosmium sp. 
Celtis sp. 
Cordia sp 
Hippeastrum equestre Herb 
Hyptis sp. 
Sapium sp. 
Zizyphus sp. 
Byrsonima verbascifolia (L.). Rich. 
vel aff Subterranea Brade et Markgraf 
Eugenia flavescens DC. 
Calliandra sp. 
Palicourea rígida H B.K. 
Peltophorum dubium (Spreng.) Taub 
Acosmium sp. 
Aspilia aff. foliacea Baker. 
Bowdichia virgilioides H.B.K. 
Erythroxylum suberosum St. Hill 
Myrcia dictyophylla (Bg ) Lgr. 
Tapirira guíanensis Aubl 

? 
? 

Hymenaea courbaril L. 
Axonopus sp. 
Combretum duarteanum Cambess. 

? 
Helícteres sp. 

Família 

Chrysobalanaceae 
Euphorbiaceae 
Passifloraceae 
Sapotaceae 
Loganiaceae 
Eriocau laceae 
Bignoniaceae 
Euphorbiaceae 
Annonaceae 
Palmae 
Leguminosae 
Labiatae 
Bignoniaceae 
Euphorbiaceae 
Apocynaceae 
Myrtaceae 
Compositae 
Menispermaceae 
Bromeliaceae 
Aristolochiaceae 
Euphorbiaceae 
Araceae 
Simaroubaceae 
Solanaceae 
Meliaceae 
Euphorbiaceae 
Gramineae 
Combretaceae 
Bignoniaceae 
Nyctaginaceae 
Leguminosae 
Lythraceae 
Sterculiaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Bignoniaceae 
Verbenaceae 
Euphorbiaceae 
Rubiaceae 
Gentianaceae 
Verbenaceae 
Gramineae 
Gramineae 
Pontederiaceae 
Leguminosae 
Ulmaceae 
Boraginaceae 
Amarillidaceae 
Labiatae 
Euphorbiaceae 
Rhamnaceae 
Malpighiaceae 

Myrtaceae 
Leguminosae 
Rubiaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Compositae 
Leguminosae 
Erythroxylaceae 
Myrtaceae 
Anacardiaceae 
Melastomataceae 
Gramineae 
Leguminosa e 
Gramineae 
Combretaceae 
Gramineae 
Sterculiaceae 



Ponto de coleta 

F.23 

F.24 

F.25 

F.26 
F.27 
F.28 

F.29 
F.32 

F.33 

F.34 
F.35 

F 36 
F.37 

F 38 

Nome cientifico 

Mourírí elliptica Mart. 
Myrcia tomentosa (Aubl.) DC. 
Sporolobus sp. 
Aspidosperma aff. cuspa (H.B.K.) S.F. Baker 
Erythroxylum sp. 
Neea spruceana Heimerl 
Aloysia virgata (Ruiz. & Pav.) A.L. Juss. 
Byrsonima aff. intermedia Juss. 

? 
Pontederia laceolata Nutt 
Aspidosperma multiflorum DC. 
Byrsonima coccolobifolia H.B.K. 
Eugenia sp 
Byrsonima sp. 
Curatella americana L. 
Manihot trípartita (Spreng.) Muell. Arg. 
Qualea grandiflora Mart 
Stryphnodendron obovatum Bentham 
Vochysia tucanorum Mart. 
Aspidosperma quebracho blanco Schlechtd 
Celtis sp. 
Chlorophora tinctoria (L.) Benth. & 
Hook, var. mora (Griseb ) Hassler 
Dilodendron sp. 
Genipa americana L. 
Geoffroea spinosa Jacq 
G stríata (Willd ) Morong 
Geoffroea sp 
Pacourina edulis Aubl. 
Parapiptadenia aff rígida (Benth.) Bren. 
Prosopis hasslerí Harms 
Pterogyne nitens Tul 
Tabebuia nodosa (Griseb.) Griseb. 
Ziziphus oblongifolia Moere 

? 
? 

Goldmania paraguensis (Benth.) Bren. 
Acacia cauen (Moi.) Moi. 
Cactus sp. 
Caesalpinia sp. 
Cenostigma sclerophyllum Malme 
Crqton sp. 
Erythroxylum cuneifolium (Mart) O. E. Schulz. 
Jatropha sp. 
Mimosa sp. 
Polygala sp. 
Passiflora sp. 
Prosopis rubriflora Hassl. 
Pterogyne nitens Tul. 

? 
? 

? 
Tillandsia sp. 
Celtis aff. spinosa Spreng. 
Copernicia australis Becc. 
Erythroxylum patentissimum O. E. Sch. 
Machaerium eriocarpum Benth. 
Mimosa hexandra Michell 
Schinopsis brasiliensis Engl 

? 
Annona nutans R.E. Fries 
Aspidosperma quebracho blanco Schlechtd 
Cassia sp. 
Chomelia sp. 
Ocotea sp. 
Phoradendron sp 

Famflia 

Melastomataceae 
Myrtaceae 
Gramineae 
Apocynaceae 
Erythroxylaceae 
Nyctaginaceae 
Verbenaceae 
Malpighiaceae 
Gramineae 
Pontederiaceae 
Apocynaceae 
Malpighiaceae 
Myrtaceae 
Malpighiaceae 
Dilleniaceae 
Euphorbiaceae 
Vochysiaceae 
Leguminosae 
Vochysiaceae 
Apocynaceae 
Ulmaceae 
Moraceae 

Sapindaceae 
Rubiaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Compositae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Bignoniaceae 
Rhamnaceae 
Gramineae 
Sapotaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Cactaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Euphorbiaceae 
Erythroxylaceae 
Euphorbiacea 
Leguminosae 
Polygalaceae 
Passifloraceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Cactaceae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Bignoniaceae 
Tiliaceae 
Cactaceae 
Bromeliaceae 
Ulmaceae 
Palma e 
Erythroxylaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Anacardiaceae 
Cactaceae 
Annonaceae 
Apocynaceae 
Leguminosae 
Rubiaceae 
Lauraceae 
Loranthaceae 
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Ponto de coleta 

F 39 

F.40 
F.41 

F 42 
F 43 
F 44 
F 45 
F.46 

F.48 
F 49 

F 50 

F.51 

F 52 

F.53 

F 54 

320/VEGETAÇÃO 

Nome cientifico 

Rhamnidium elaeocarpum Reiss. 
Schinopsis brasiliensis Engl 
Sida cordifolia L. 
Tabebuia caraiba (Mart.) Bur. 
Tabebuia ochracea (Cham ) Standl 
Termina/ia sp 
Tillandsia sp 
Vatairea sp. 
Vitex sp. 
Cactus sp 
Capparis speciosa Griseb. 
Coccoloba sp 
Distictella sp. 
Mimosa sp. 
Pe/tophorum dubium (Spreng.) Taub. 
Tillandsia sp. 

? 

Schinus weinmanniaefolius (Mart ) Engl 
Acosmium subelegans (Mobl) Yak 
Combretum sp 
Pavonia sidaefolia H.B.K. 
Platypodium e/egans Vog. 
Sidastrum paniculatum (L.) Fry. 
Strychnos sp. 
Tropaeolum sp. 

? 
Qualea parviflora Mart. 
Aspidosperma sp 

? 
Jacaranda sp 
Cactus sp. 
Calathea grandiflora (Roscoe) K Schum. 
Calliandra parvifolia Speg ou C parviflora Benth. 
Eriosema sp. 
Eryngium floribundum Cham & Schlecht 
Erythroxylum cuneifolium (Mart.) O E Schulz 
Helicteres lhotzyana (Schott & Endl.) K. Schum. 
Julocroton sp 
Krapovickasia urticifolia (St Hil ) Fry. Ludwigia sp. 
Macrosiphonia longiflora (Desf ) Muell. Arg 
Manihot sp ' 
Maytenus sp 
Stylosanthes sp. 
Trichilia sp. 

? 

? 
Platypodium elegans Vog. 
Alibertia amplexicaulis S. Moore 
Diptychandra epunctata Tul 
Eugenia flavescen's DC 
Solanum sp. 
Austroplenckia populnea (Reiss ) Lund 
Protium sp. 
Sisyrinchium incurvatum Garch. 
Oxalis hirsutissima Mart et. Zucc 
Waltheria comnunis St. Hil. 

? 
Sclerolobium sp. 
Oenothera sp 
Campomanesia pubescens DC 
Campomanesia sp. 
Neea spruceana Heimerl 
Balfourodendron riedilianum Engl. 
Croton sp 
Tabebuia chrysotricha (Mart ex DC ) Atandley. 

Família 

Rhamnaceae 
Anacardiaceae 
Malvaceae 
Bignoniaceae 
Bignoniaceae 
Combretaceae 
Bromeliaceae 
Leguminosae 
Verbenaceae 
Cactaceae 
Capparidaceae 
Polygonaceae 
Bignoniaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Bromeliaceae 
Polygonaceae 
Leguminosae 
Polygonaceae 
Anacardiaceae 
Leguminosae 
Combretaceae 
Malvaceae 
Leguminosae 
Malvaceae 
Loganiaceae 
Tropaeolaceae 
Leguminosa e 
Vochysiaceae 
Apocynaceae 
lcacinaceae 
Bignoniaceae 
Cactaceae 
Marantaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Umbelliferae 
Erythroxylaceae 
Sterculiaceae 
Euphorbiaceae 
Onagraceae 
Apocynaceae 
Euphorbiaceae 
Celastraceae 
Leguminosae 
Meliaceae 
Euphorbiaceae 
Compositae 
Labiatae 
Malpighiaceae 
Umbelliferae 
Leguminosae 
Rubiaceae 
Leguminosae 
Myrtaceae 
Solanaceae 
Celastraceae 
Burseraceae 
lridaceae 
Oxalidaceae 
Sterculiaceae 
Graminea 
Leguminosae 
Onagraceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Nyctaginaceae 
Rutaceae 
Euphorbiaceae 
Bignoniaceae 



Ponto de coleta 

F 55 

F. 56 

F 57 

F 58 

F 59 
F.60 
F.61 

F 62 

F 63 

F.64 

F 65 

F 66 

F.67 

F.68 

F.69 
F.70 
F 71 

F.72 

Nome científico 

Aspidosperma sp. 
Guarea guidonia (L.) Sleumer 
Acosmiu sp. 
Aspilia sp. 
Ce/tis sp 
Prockía sp. 
Sebastiania sp 

? 
Phoradendron sp. 

? 

Protium sp. 
Talisia sp. 

? 
Myrcia sp. 
Platypodium elegans Vog. 
Alibertia sp 
Campomanesia sp. 
Croton sp. 
Erythroxylum sp. 
Myrcia sp 
Pradosia sp 
Aca/ypha villosa Jacq. 
Anadenanthera macrocarpa (Benth ) Brenan 
Machaeiium villosum Vog 
Maytenus ilicifolia Mart. ex Reiss. 
Psychotria borjensis H.B.K 
Anadenanthera macrocarpa (Benth.) Bren 
Cupania sp 
Cyperus sp. 
Sporobolus sp 
Diospyros aff hispida DC. 
Gomphrena officinalis Mart 
Aniseia sp 
Commelina sp. 
Eriosema sp 
Lippia sp 
Ocimum sp 
Pavonia sp 
Rue/lia sp 
Calathea sp. 
Callisthene fasciculata Mart. 
Aristida sp. 
Brame/ia sp. 
Cnidoscolus sp 
Pavonia sp. 
Sapium sp 
Schinus sp. 
Cordia sp 
Petrea racemosa Nees. 
Schinus sp. 
Psychotria sp. 

? 
Caesalpinia sp. 
Cestrum calycina Willd. 
Croton grandivelum Baill. 
Desmodium incanum (Sw.) DC 
Erythroxylum sp 
Eugenia sp. 
Euphorbia prunifolia (Jacq ). Muell. 
lpomoea polymorpha Riedel 
Vernonia ferruginea Less. 
Alibertia edu/is (L Rich.) A.Rich. 
Annona coriacea Mart 
Aspidosperma sp. 
Banisteriopsis sp 
Bauhinia sp 
Byrsonima sp. 
Duguetia furfuracea St. Hil 

Família 

Myrtaceae 
Apocynaceae 
Meliaceae 
Leguminosae 
Compositae 
Ulmaceae 
Tiliaceae 
Euphorbiaceae 
Rutaceae 
Loranthaceae 
Palma e 
Euphorbiaceae 
Burseraceae 
Sapindaceae 
Rutaceae 
Myrtaceae 
Leguminosae 
Rubiaceae 
Myrtaceae 
Euphorbiaceae 
Erytroxylaceae 
Myrtaceae 
Sapotaceae 
Euphorbiaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Celastraceae 
Rubiaceae 
Leguminosae 
Sapindaceae 
Cyperaceae 
Gramineae 
Ebenaceae 
Amaranthaceae 
Convolvulaceae 
Commelinaceae 
Leguminosae 
Verbenaceae 
Labiatae 
Malvaceae 
Acanthaceae 
Marantaceae 
Vochysiaceae 
Gramineae 
Bromeliaceae 
Euphorbiaceae 
Malvaceae 
Euphorbiaceae 
Anacardiaceae 
Boraginaceae 
Verbenaceae 
Anacardiaceae 
Rubiaceae 
Cactaceae 
Leguminosae 
Solanaceae 
Euphorbiaceae 
Leguminosae 
Erythroxylaceae 
Myrtaceae 
Euphorbiaceae 
Convolvulaceae 
Compositae 
Rubiaceae 
Annonaceae 
Apocynaceae 
Malpighiaceae 
Leguminosae 
Malpighiaceae 
Annonaceae 
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Ponto de coleta 

F.73 

F.74 

F.75 
F.76 

F.77 
F.78 

F.79 

F.80 
F.81 
F.82 

F.83 
F.84 
F.85 

F.86 

F.87 

F.89 

F.90 

F.91 

F.92 
F.93 

F.94 
F.95 

F.96 

F.97 

F.98 

322/VEGETAÇÃO 

Nome cientifico 

Heteropteris coriacea Juss. 
Lippia lupilina Cham. 
Luehea aff. speciosa Willd. 
Serjania sp. 
Smilax sp. 
Tabebuia caratba (Mart.) Bur. 
Vernonia sp. 

Ficus sp. 

? 
? 

Rue/lia bahiensis (Nees) Morong. 
Rue/lia sp. 
Palicourea coriacea (Cham.) Schum. 
Salacia sp. 
Cassia occidentalis L. 
Annona sp. 
Aspidosperma sp. 
Olyra sp. 
Pyrostegia venusta Baill. 
Digitaria insulares Mez ex Ekman 
Rhynchelytrum repens (Willd.) Hubb. 
Pseudobombax tomentosum {Mart. et Zucc.) Robyns 
Termina/ia argentea Mart. et Zucc. 
Psidium sp. 
Cochlospermum regium (Mart.) ex Schrank) Pilg. 
Pfaffia sp. 
Senecio grisebachii Baker 
E/eocharis nudipes (Kunth.) Palia 
Pterodon pubescens Benth. 
Couepia sp. 
Mezilaurus sp. 
Miconia sp. 

? 

Banisteriopsis pubipetala (Adr. Juss.). Cuart. 
Dipteryx a/ata Vog. 
Mabea sp. 
0/yra sp. 

? 
Actinostemom sp. 
Amenopaegma sp. 
Dalechampia pentaphylla Lam. 
Hybanthus oppositifolius (L.) Taub. 
Rue/lia aff.graecizans Backer 
Matayba guianensis Aublet 
Ouratea sp. 

? 
Anadenanthera peregrina (L.) Speg. 
Bombax sp. 
Cinnamomum sp. 
Erythroxylum sp. 
Eugenia sp. 
Mimosa pteridifolia Benth. 
Ananas nanus (L.B.Smith) L.B.Smith. 
Echinodorus sp. 
Eriocaulon sp. 
Heteropteris sp. 
Mandevilla rugosa (Benth.) Woods. 
Rhynchospora sp. 
Tabebuia insignis (Miq.) Sandw. 

? 
? 

Austroplenckia popu/nea (Reiss.) Lund. 
Campomanesia sp. 
Campomanesia disco/ar Berg. 
He/ietta sp. 
Annona coriacea Mart. 
Salacia sp. 
Carica quercifolia (St. Hil.) Hier. 
Dimorphandra mollis Benth. 

Famflia 

Malpighiaceae 
Verbenaceae 
Tiliaceae 
Sapindaceae 
Smilacaceae 
Bignoniaceae 
Compositae 
Combretaceae 
Lauraceae 
Moraceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Rubiaceae 
Hippocrateaceae 
Leguminosae 
Annonaceae 
Apocynaceae 
Gramineae 
Bignoniaceae 
Gramineae 
Gramineae 
Bombacaceae 
Combretaceae 
Myrtaceae 
Cochlospermaceae 
Amaranthaceae 
Compositae 
Cyperaceae 
Leguminosae 
Chrysobalanaceae 
Lauraceae 
Melastomataceae 
Myrtaceae 
Lauraceae 
Malpighiaceae 
Leguminosae 
Euphorbiaceae 
Gramineae 
Rubiaceae 
Euphorbiaceae 
Bignoniaceae 
Euphorbiaceae 
Violeceae 
Acanthaceae 
Sapindaceae 
Ochnaceae 
Gramineae 
Leguminosae 
Bombacaceae 
Lauraceae 
Erythroxylaceae 
Myrtaceae 
Leguminosae 
Bromeliaceae 
Alismataceae 
Eriocaulaceae 
Malpighiaceae 
Apocynaceae 
Cyperaceae 
Bignoniaceae 
Araceae 
Sapotaceae 
Celastraceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Rutaceae 
Annonaceae 
Hippocrateaceae 
Caricaceae 
Leguminosae 



Ponto de coleta 

F.99 
F.100 
F.1 01 
F.102 

F.1 03 

F.104 
F.105 
F.106 
F.1 07 

F.108 

F.109 
F.11 O 
F .111 
F.112 

F.113 
F.114 

F.115 
F.116 

Nome cientifico 

Machaerium eriocarpum Benth. 
Enterolobium contortisiliquum (Vel.) Morong. 
Piptadenia communis Benth. 
Phytolacca dioica L. 
Austroplenckia populnea (Reiss.) Lund. 
Kielmeyera coriacea (Spreng.) Mart. 
Pithecelobium sp. 
Alibertia humilis Schum. 
Allagoptera leucocalyx (Or.) O.Kuntze 
Borreria aff. capitata (R. et P.) DC. 
Byrsonima aff. intermedia Juss. 
Calliandra squarrosa Benth. 
Caryocar brasiliense Camb. 
Croton sp. 
Eugenia flavescens DC. 
Eupatorium laevigatum Lam. 
Gomphrena macrocefala St. Hil. 
Macrosiphonia longiflora (Desf.) M.Arg. 
Ouratea sp. 
Palicourea cuyabensis Schl. 
Palicourea sp. 
Oualeá cordada Spreng. 
Spermacoceodes glabrum (Mischisc.) OK 
Waltheria aff. americana L. 
Phytolacca aff. dioica L. 
He/ietta longifoliolata Britton 
Enterolobium contortisiliquum (Vel.) Morong. 
Rapanea guianensis Aubl. 

? 
? 

Argemone mexicana L. 
Ludwigia sp. 
Sonchus oleraceus L. 
Ocotea sp. 
Casearia sp. 
Rhipsalis sp. 
Persea sp. 

? 
Ocotea sp. 
Casearia decandra Jacq. 
Esenbackia sp. 
Mollinedia trif!ora Tul. 
Prunus brasiliensis (Ch.E.Schl.) D. Dietr. 
Psychotria sp. 
Eugenia sp. 
Actinostemon sp. 
Capsicum sp. 
Esenbeckia sp. 

? 

Famflia 

Leguminosa e 
Leguminosae 
Leguminosa e 
Phytolaccaceae 
Celastraceae 
Guttiferae 
Leguminosae 
Rubiaceae 
Palmae 
Rubiaceae 
Malphighiaceae 
Leguminosae 
Caryocaraceae 
Euphorbiaceae 
Myrtaceae 
Compositae 
Amaranthaceae 
Apocynaceae 
Ochnaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Vochysiaceae 
Rubiaceae 
Sterculiaceae 
Phytolaccaceae 
Rutaceae 
Leguminosae 
Myrsinaceae 
Lauracéae 
Vochysiaceae 
Papaveraceae 
Onagraceae 
Compositae 
Lauraceae 
Flacourtiaceae 
Cactaceae 
Lauraceae 
Vochysiaceae 
Lauraceae 
Flacourtiaceae 
Rutaceae 
Monimiaceae 
Rosaceae 
Rubiaceae 
Myrtaceae 
Euphorbiaceae 
Solanaceae 
Rutaceae 
Lauraceae 

4.2- NOTAS SOBRE .A VEGETAÇÃO DA PARTE OCIDENTAL DA 
FOLHA SF.21 CAMPO GRANDE (Apêndice I) 

Este apêndice constitui o resultado dos estudos realizados pelo bo
tânico Dr. João Murça Pires, juntamente com os autores deste rela
tório, quando de sua participação em uma viagem desenvolvida na 
área, durante o perfodo de 17 a 29/10/1980. 

4.2.1 - INTRODUÇÃO 

Esta viagem foi feita no perfodo de 17 a 29/10/1980, à Zona do 
Pantanal, em companhia do Técnico do Projeto RADAMBRASIL En
genheiro Florestal Petronio Pires Furtado, com o objetivo de se inter
pretar in loco certas áreas de vegetação tfpica ou peculiar existen
tes na região. Os locais de interesse foram previamente seleciona
dos pelo Técnico do Projeto RADAMBRASIL, com base em sua ex-

periência anterior, como encarregado que é de redigir o trabalho que 
trata daquela região. 

4.2.2 - ITINERÁRIO 

No dia 17 de outubro chegamos a Miranda. De lá, nos dirigimos pa
ra a fazenda Miranda, onde começa o pantanal, até aproximada
mente 20°10'5 x 57°10'WGr., inicio da serra da Bodoquena, 
ao norte. Retornando para Miranda, seguimos para Campão, depois 
para Bala das Garças, fazenda Congonhas, mais ou menos a 
20°50'S x 57°15'WGr., região do rio Aquidauana. Em seguida, 
para Porto Murtinho (Chaco Brasileiro). onde se desenvolveu grande 
parte do trabalho. 
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4.2.3- DESCRIÇÃO FISIONÓMICO-ECOLÓGICA 

No in-tervalo compreendido entre as localidades de Campo Grande e 
Aquidauana a região é de Cerrado, existindo algumas matas de vár
zea (matas ciliares), com predomínio de árvores altas. Dentre elas 
uma espécie de ,Cabralea (Meliaceae), conhecida por canjerana, 
uma espécie de Caraipa (Guttiferae) com casca grossa e rugosa. 
Neste local o córrego é limpo e cristalino, contudo, no geral, os cur
sos de água apresentam-se sujos e barrentos, como os rios Aqui
dauana, Miranda e outros; costumam ser salobros, salvo raras ex
cecões. Ao longo deste trecho estudado, há um arbustinho do gêne
ro 'carchorus (Tiliaceae), ao qual também pertence a juta. 

Depois de Miranda, quando se aproxima o pantanal, torna-se 
muito comum uma espécie de Vitex (tarumã), com flores azuis, 
tronco baixo e grosso e copa grande. Esta espécie é comum por to
do o pantanal. Na fazenda Miranda, além desse Vitex, sobressaem 
Curatella americana (lixeira), caraíba, gonçalo-alvas e Copernicia 
australis (carandá). No entanto, existem poucas palmeiras além do 
carandá, entre elas a macaúba do gênero Acrocomia e o acuri 
(Scheelea phalerata). O acuri cresce, às vezes, deitado, com a parte 
basal rastejante e a terminal arcada para cima Ocorre, ainda, Lue
hea paniculata (açoita-cavalo) e Machaerium eriocarpum, arvorezi
nha muito baixa, espinhosa e de folhas muito miúdas; é muito co
mum nessa região, principalmente nas áreas de vegetação secun
dária, e costuma ser chamada de espinilho. 

O pantanal na fazenda Miranda constitui-se de prado e capinzal, 
em extensões totalmente sem árvores ou com poucas árvores Es
poradicamente, ocorrem algumas ilhas florestais com 50 a 60 m de 
diâmetro, assemelhando-se em certos detalhes aos capões do Bra
sil Central. Comumente aparecem reboleiras ou moitas com uma 
espécie de Annona de 50 a 1 00 em de altura, com folhas grossas, 
parecendo tratar-se de hemicriptofanerófitas Estas, que não são 
comuns no pantanal, têm adaptação para sobrevivência no local, 
principalmente quanto ao efeito do fogo São verdadeiras árvores 
em que, após o desenvolvimento subterrâneo, desaparece o tronco 
e os galhos se desenvolvem horizontalmente como se fossem raí
zes, saindo da terra somente as brotações anualmente castigadas 
pelo fogo. Isto dá idéia de um conjunto de arbustos cobrindo uma 
certa área, mas na realidade representam um só indivíduo, onde as 
brotações saem dos galhos, que continuam propagando-se vegeta
tivamente abaixo do chão 

Existem, ainda, Celtis, Cordia, conhecida por freijó, Simaba, 
chamada de mata-menino, ipê-roxo e uma espécie de caraguatá do 
gênero Brame/ia forrando o chão. Esta espécie, também chamada 
de macambira, muito espinhosa, em alguns lugares cobre completa
mente o terreno, principalmente nos locais mais ou menos sombrea
dos, em especial na bordadura dos capões de mato. Possuem as fo
lhas superiores bracteiformes, avermelhadas, que precedem as in
florescências, enquanto as da base apresentam-se algo ceroso
farináceas, escamosas e cobertas por um tegumento cinzento; ca
da ramo da inflorescência possui uma bráctea e o ovário é pulverulen
to, bem como o eixo da inflorescência. Nestes lugares mais som
breados, são freqüentes, também, algumas cactáceas O assa
peixe, que constitui um dos principais invasores de pastagem, não é 
muito evidente. Segundo o encarregado da fazenda, a /pomoea fis
tu/osa (algodão-bravo) é um dos principais invasores das pastagens. 

Nas ilhas de mata é comum uma espécie de Bombax, com tron
co grosso, folhas peludas e um caráter muito típico e realçante, que 
são lis,tras esverdeadas verticais pelo tronco. Ocorrem ainda Pipta
denia colubrina, P macrocarpa, P. communis, Astronium urundeu
va (aroeira), Sterculia striata (achichá) e Zizyphus oblongifo/ius (li
mãozinha). Não ficou bem definido se este se refere a uma árvore 
com galhos semi-escandentes ou de um cipó 

Uma das plantas mais comuns em toda esta área, formando moi
tas grandes, é Basanacantha spinosa (Rubiaceae), com flores pe
quenas e compridas, de cor branca Nos lugares sombreados não é 
rara Hippeastrum equestre, com flores laranja, enquanto que nas 
bordas das ilhas de mata é freqüente uma leguminosa do gênero 
Calliandra. O Psidium a raça (araçá) parece tratar-se de planta nativa 
do pantanal. Aparecem, ainda, Dipteryx a/ata (baru) e Rhamnidium 
elaeocarpum (bilro), planta arborescente muito freqüente nesta 
área. Aparece, também aqui, uma das plantas mais comuns dos 
pantanais da ilha do Bananal, a Byrsonima coriacea (murici) 
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No prado, no capinzal e na parte sem árvores, o solo apresenta 
montes ou montículos, provavelmente causados pela erosão dife
rencial. Essa forma de erosão resulta do pisoteio do gado em volta 
dos montículos. 

Nesta região é muito comum uma arvorezinha conhecida como 
piranheira e as madeiras duráveis, usad~s para constr~ção ~e cer
cas, são: Astronium urundeuva (aroeira), Platymema ret1culata 
(vinhático-do-campo) e tarumã, para os solos alagados, visto que 
esta espécie não é durável nos lugares secos. Há algumas espécies 
de lorantáceas, principalmente dos gêneros Psittacanthus e Phora
dendron, assim como epífitas do gênero Tillandsia e algumas cactá
ceas 

Chamadas de apuí, são relativamente comuns espécies de Fi
cus, crescendo como árvores estranguladoras. O tamboril, do gêne
ro Enterolobium, chega a ser árvore muito grande, geralmente com 
o tronco não muito alto, sendo sua presença ocasional. Nesta re
gião as chuvas começam no fim de novembro, mas um pouco ante~ 
pode haver enchentes nos rios, devido às precipitações nas suas ca
beceiras. Chove muito em dezembro, aparecendo as alagações que 
progridem até março, como acontece na Amazônia. Nos meses de 
abril e maio as águas começam a baixar, mas o campo só acaba de 
secar em agosto. 

Ocorre uma espécie de Tabebuia, de folíolos miúdos, sem flores 
nesta época, tendo sido coletado material botânico co';l frutos se
cos. Um morador do local afirmou tratar-se de espécie de flores 
amarelas, muito comum em toda a região do pantanal, sendo sua 
madeira ótima para tábuas 

Nas várzeas do rio Aquidauana existe uma floresta com muito 
caraguatá, plantas do gênero Jacaranda, conhecidas por caroba-de
flor-roxa, Psidium araça (araçá). Copernicia australis (carandá), cipó 
de flores vermelhas, do gênero Cissus, Rue/lia biflora, erva de flores 
azuladas, espécie do gênero Canna com flores amarelo-pál!da.s e 
uma espécie de Allamanda com flores amarelas. AI os term1te1ros 
são ocasionalmente vistos. 

Distante 5 km a noroeste de Miranda, há vegetação de Parque 
com muito paratudo, cuja identificação botânica revelou tratar-se 
da espécie Tabebuia caraiba; contudo, noutras regiões de Cerrado 
de Mato Grosso e do Brasil Central em geral, a arvorezinha cascuda 
conhecida como paratudo é a leguminosa Acosmium nitidum. De
baixo dessas árvores crescem muitos arbustos, como o assa-peixe, 
próximos uns dos outros, com mais ou menos 2 m de altura A co
nhecida caroba-de-flor-roxa, do gênero Jacaranda, é comum no do
mínio do paratudo. 

A 3Q km do rio Miranda, na BR-262, começa a aparecer Ceiba 
g/aziovii (barriguda). Ao longo desta estrada alternam-se manchas 
de pantanal com paratudci com manchas de Cerradão Aliás, no 
pantanal propriamente dito, há colinas e morros cobertos por Cerra
dão. Próximo à serra da Bodoquena há uma cordilheira de serras, de 
leste para oeste, sendo o topo florestado e a base cultivada ou de
gradada pela agressão generalizada da taboca. 

Nas fraldas da serra da Bodoquena a vegetação é constituída de 
Piptadenia macrocarpa (angico), em povoamentos quase puros, en
quanto que nas partes altas ocorrem ondulações e elevações do ter
reno, cobertas por vegetação de Cerrado. No Cerrado, ocorre fre
qüentemente a palmeira macaúba, do gênero Acrocomia, mas, na 
serra, quase sempre a vegetação é florestal, com domfnio de angi
co. Às vezes, a mata de angico sofre variações, transformando-se 
numa vegetação mista com palmeiras, tornando-se uma mata rala, 
com a presença de Scheelea phalerata (acuri). Aqui, são muito co
muns trechos de terrenos rochosos com blocos de pedra, sendo a 
vegetação sempre rala, com muito Acosmium nitidum (paratudo) e 
palmeira macaúba. O encarvoamento da parte baixa das plantas, 
muito comum aqui, evidencia a passagem do fogo. Neste trecho, a 
mata se desenvolve pelas colinas e na parte mais alta da serra há ro
chas aflorando, talvez granito, tendo conglomerados com inclusões 
irregulares. Essas áreas litólicas são cobertas por muitas macaúbas, 
que em algumas partes se desenvolvem de forma mirrada, com gran
de densidade, ou se misturam com o butiá. Também existem bro
meliáceas terrestres, que são muito causticadas pelo fogo Espé
cies do gênero Dickia têm a base às vezes adaptada às depressões 
situadas nos buracos de pedra; esta base grossa pode atingir 1 O em 
de diâmetro com até 50 em de comprimento Na Amazônia, Bul-



bastyles paradaxa apresenta este fenômeno, mas em escala muito 
reduzida. Ocorrem com grande freqüência Guazuma ulmifalia (mu
tamba). Astronium graveolens (gonçalo-alves). caraíba, assa-peixe 
e Jatrapha urens (cansanção), que tem espinhos urticantes Exis
tem, ainda, Para/abatia ramiflara (abio-carriola). Lafaensia pacari 
(pacari), Curatella americana (lixeira). Brosimum gandichaudii 
(mama-cadela) e peroba-de-folha-grande, do gênero Aspidasperma, 
arbustinho que forma touceiras dos gêneros Waltheria, Macrosipha
nia langif/ara eM. velame, conhecidas vulgarmente por velame, de 
mais ou menos 50 em de altura, com folhas lanosas e brancas, que 
crescem dos xilopódios em forma de batata alongada e lenhosa. 

As rochas daqui são brancas, provavelmente arenitos, sendo co
bertas de vegetação rupícola Na floresta localizada na parte mais 
elevada de serra há menos ou nenhuma influência do fogo Geral
mente, as pastagens são feitas no Cerrado que reveste o terreno 
vermelho, embora os blocos existentes sejam da mesma rocha 
branca. Em toda a região ocorrem as rochas calcárias, sendo muito 
comum a presença do terreno vermelho coberto pela vegetação de 
Cerrado, onde se encontram densas formações de butiá Há lugares 
de superfície ondulada, com muito cascalho e pedaços de pedra 
branca, pertencendo ao Complexo Cristalino do Pré-Cambriano, re
vestidos de campo mais ou menos limpo, lembrando certas áreas do 
Território de Roraima Alguns morros são bem florestados, com 
bastante angico, enquanto que outros são nus e rochosos. Onde 
aparecem plantas de Cerrado por entre as pedras, está Hyppeas
trum equestre, de flores laranja, e ocorre invasão pelo capim
jaraguá Nas áreas ausentes dos blocos rochosos, erradica-se a ve
getação natural para a formação de pastagens. Os solos desta re
gião não são ácidos, devido à presença das rochas calcárias. Uma 
espécie do gênero Cordia, com folhas muito grandes e brancas, que 
lembram folhas do arbusto velame, é comum entre os blocos de pe
dra Esta planta, juntamente com um arbustinho de estípulas gran
des do gênero Cassia, cresce sobre as rochas, às vezes constituin
do formações bastante densas, que se associam com o Acosmium 
nitidum (paratudo). Também são comuns as cactáceas, inclusive 
aquelas robustas do tipo mandacaru, o limãozinho arborescente, de 
espinhos, cujos frutos de gosto azedo lembram o taperebá, tendo 
seus ramos nos lugares sombreados transformados em cipós Ocor
rem, ainda, Bombax campestris (imbiruçu), imbiruçu-peludo de lis
tras verdes no tronco, também do gênero Bombax, Claraphara 
trinctaria (amora). gonçalo-alvas, bilro e butiá, freqüentemente com 
o tronco erodido e roído na base, seguidos de muito campim-barba
de-bode, do gênero Aristida, Arachis prostrata, com flores amare
las, murici de folhas grandes, Simaba sp. e Brame/ia sp . Aqui, são 
comuns os termiteiros, sob a forma de montes de terra 

Dentre as coletas de material, uma realizada no comeco da serra 
da Bodoquena e outra a 20 km depois, aparecem uma Myrtaceae 
de 20 em de altura, com frutinhos angulados, vermelhos e comestí
veis, de bom paladar, e uma espécie de pitanga, com os frutos se
melhantes aos de Chiara/uma ganacarpa. Coletou-se, ainda, um ar
bustinho, muito comum nesta área, chamado guabiroba, com frutos 
verdes, comestíveis e saborosos, além de uma espécie de tucunzi
nho, do gênero Astracaryum, com apenas 20 a 30 em de altura, 
apresentando a inflorescência enterrada no chão 

As pastagens da fazenda Esmeralda situadas pouco antes do 
pantanal, são freqüentemente, invadidas pelo capim-amargoso. 
Esta espécie é, realmente, uma das principais invasoras de pasta
gens em toda a região. Aqui, as amplas áreas de terra firme, cober
tas por florestas t:.astante altas, encontram-se perturbadas pelas 
pastagens, que em alguns lugares são utilizadas, estando em outros 
degradadas pelo capim-amargoso ou revestidas de capoeira. 

O castelo, do gênero A/seis, foi coletado na planície da fazenda 
Chão Preto, constituindo uma espécie muito comum e bastante típi
ca, devido a sua forma característica, que faz lembrar uma Termina
lia. Nesta imensa planície florestada, a mata encontra-se intensa
mente alterada. No entanto, dá a impressão de uma cobertura vege
tal primitiva. A presença de troncos indica que a intervencão do ho
mem nestas florestas é recente. É comum a presença dé Tabebuia 
caraiba (paratudo); a Ceiba glaziavii (barriguda), apesar de relativa
mente rara, chama bastante a atenção, devido à forma singular do 
seu tronco ventricoso. Saindo-se destas matas localizadas no terre-

no plano de terra firme, logo há um desnível na superfície, entrando
se no pantanal, onde aparece a palmeira carandá com troncos altos, 
que chegam a ultrapassar 20 m. Provavelmente, este deveria ser o 
tipo da vegetação original, isto é, mata mista de carandá, com pal
meiras altas de tronco liso e limpo. Na área limite entre a floresta de 
terra firme e o pantanal, torna-se freqüente o aparecimento da 
Scheelea 'phalerata (acuri). juntamente com a Copernicia australis 
(carandá). formando densos carandazais, com palmeiras baixas, 
que se transformam em verdadeiro "pindobal" Estas formações 
lembram muito as paisagens encontradas no Nordeste, especial
mente no Ceará, contudo, com áreas mais amplas que os maiores 
carnaubais do Nordeste. Quando as palmeiras são baixas, 
encontram-se com freqüência restos de pecíolos forrando o chão 
Em alguns igapós aparece o biri, com flores amarelas, do gênero 
Canna, seguido de Thalia geniculata. Nos densos carandazais, que 
fornecem material para a construção de cercas na região, existem 
poucas espécies misturadas com o carandá, salvo plantas baixas da 
submata, onde ocorrem algumas gramíneas. Contudo, nos locais 
em que os carandazais encontram-se bem raleados, Tabebuia carai
ba (paratudo) aparece intercalado. 

Nesta região, com córregos sujos e outros cristalinos, a água é 
salobra, sendo difícil encontrar-se água potável. Com as chuvas es
tacionais, embora seja alta a queda pluviométrica anual, ainda as
sim há falta de água na estação seca, porque as condições do terre
no não asseguram a sua retenção. A particularidade do clima esta
cionai é uma característica muito realçánte nesta região, refletindo 
na caracterização dos tipos de vegetação. Em alguns brejos, ocor
rem a Thalia geniculata, o gênero Canna e a /pamaea fistulasa, for
mando verdadeiros adensamentos. Nos locais onde as palmeiras 

.são baixas e muito concentradas, há indícios de vegetação secun
dária, homóloga aos densos babaçuais encontrados nas áreas onde 
a vegetação original era a floresta mista com babaçu. Portanto, no 
caso desta parte do Pantanal, a mata primitiva deveria ser a floresta 
mista com altas palmeiras de carandá. O castelo, muito parecido 
com a tanimbuca do gênero Termina/ia, é uma rubiácea do gênero 
A/seis, muito comum tanto neste trecho como nas matas altas e pu
ras. Nas áreas de várzeas, bastante planas e cobertas pelo caranda
zal, há o desenvolvimento da pecuária extensiva. 

Em outro trecho, próximo da BR-262, ocorre uma apocinácea ar
bustiva, de frutos grandes e fofos, do gênero Candilacarpus Aqui, 
o terreno plano e baixo constitui o pantanal, mas ocorrem também 
terrenos altos e ondulados, com afloramentos de rocha, onde é 
plantada a grama-bermuda para a formação de pastagens. Esta es
pécie é a mesma grama-de-burro da Amazônia, que possui inúmeras 
variedades, sendo a daqui um tipo bastante alto para a espécie. O 
gênero Ficus, cujas raízes têm muita facilidade de penetrar nas fen
das das rochas, aparece com grande freqüência, registrando espé
cies epífitas estranguladoras e, também, aquelas que se desenvol
vem independentemente, vulgarmente chamadas de gameleiras 
Nos lugares não muito rochosos, como nas encostas, a vegetação é 
florestal, com bastante angico. 

Na fazenda São Carlos, as capoeiras com pastagens naturais es
tão bastante invadidas, ocorrendo muitas espécies de Jatropha, 
dentre elas um arbusto muito comum de flores vermelhas; apare
cem também as espécies Chlarophara trinctaria (amora) e Zizyphus 
ablangifalius (limãozinho). Elianurus candidus (capim-amargoso), 
uma espécie rastejante do gênero lndigafera que cobre todo o chão, 
um arbusto de 2 m de altura do gênero Lippia e espécies dos gêne
ros Candilacarpus, Ce/tis e Brame/ia, bem como algumas cactáceas 
rupículas ou epífitas. Merece citação o fato de que, na capoeira, as 
leguminosas espinosas e de folhas miudinhas são muito frequentes, 
como também são muito comuns na região as invasões de pasta
gens pelo assa-peixe. 

Nas margens das estradas, a retirada de terras em certos tre
chos para a construção de aterros provoca a formação de alagados 
cobertos por muita Eichhornia, Sagitaria e gramíneas. 

A área no momento estudada pertence à Folha SF.21-V-B, onde 
o domínio da vegetação do pantanal encontra-se representado pelo 
carandazal em mistura com a caroba-de-flor-roxa, formando verda
deira associação, numa área ampla. Ocasionalmente, aparecem for
mações de Cyperus giganteus 
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Próximos dos carandazais, há densas formações de Byrsonima 
grassifolia, lembrando as da ilha do Bananal, com ausência de epffi
tas e de orquídeas de flores vistosas, mas presentes erva-de
passarinho e alguns apufs. Contrariando o que normalmente aconte
ce, esta forma de campina cobre com capinzal denso terreno quase 
puramente arenoso. As espécies presentes nestas areias são a 
Hydrolea aculeata, uma gramínea coletada, muito comum, prova
velmente do gênero Setaria, e uma espécie de tronco cascudo do 
gênero Sapium, também muito freqüente em toda a região. 
Encontra-se, ainda, nas proximidades dos carandazais, a mata de 
várzea, formada de árvores altas, estando presente a citada espécie 
do gênero Cordia, de folhas brancas. 

Todo o pantanal está sujeito à ação do fogo, mas este é relativa
mente brando. Percebe-se pelo carvão que permanece na base das 
plantas, inclusive nas palmeiras de carandá. Aqui há faixas floresta
das caracterizadas pelo domínio do gênero A/seis, seguido pelas 
presenças de Schinopsis brasiliensis (braúna ou quebracho). Chloro
phora tinctoria, Zizyphus oblongifolius (juáL peroba-rosa, do gênero 
Aspidosperma, uma espécie espinhosa do gênero Phyl/anthus e 
uma outra de pequeno porte e de folhas cordiformes, do gênero 
Croton, além de uma planta não identificada, vulgarmente chamada 
de sete-capas. A espécie conhecida na região por guaiuvira, de espi
nhos e casca lisa, bastante procurada para construção de móveis fi
nos, parece ser do gênero Machaerium. 

A sul de Campão, verifica-se que a serra da Bodoquena é coberta 
de mata. No entanto, na base da serra, com a destruição da vegeta
ção primária para a formação de pastorias e posterior degradação 
desta, não sobreviveram remanescentes da vegetação original. 

Próximo do rio Salobra, no trecho compreendido entre as locali
dades de Campão e Morraria, há terras de cultura, nas ramificações 
da serra da Bodoquena, onde originalmente existiam florestas. As 
palmeiras acuri e macaúba aumentam sua freqüência nas áreas de 
cultura abandonadas, existindo também muita guabiroba, de frutos 
comestíveis, do gênero Campomanesia. Neste trecho, viaja-se sem
pre contornando a serra coberta de mata, apresentando no sopé 
muita bambúsea, tanto taboca como de uma outra espécie com 
manchas brancas nas porções dos nós, de grande porte, parecida 
com a Guadua superba. Nas áreas de vegetação secundária, há 
muita invasão de taboca e palmeira, sendo alguns tabocais quase 
puros. Por outro lado, nesta mesma estrada, mas agora no trecho 
compreendido entre o povoado. de Morra ria e a Reserva Indígena da 
FUNAI, ocorrem manchas de terra roxa e também ora aparecem as 
matas, ora os cerrados. Aqui, se encontra uma única espécie de Sa
pium, muito dispersa em toda a região, assim como a leguminosa 
Machaerium eriocarpum. 

À medida que se aproxima do Porto Murtinho, gradativamente 
registra-se a transformação da fisionomia para a Vegetação Cha
quenha, ocorrendo muitas leguminosas de folhas miudinhas e com 
espinhos. Nas proximidades do rio Mestiço, há bastante caroba-de
flor-roxa, do gênero Jacaranda, Magonia glabrescens (tingui), Ter
mina/ia argentea (capitão). Curatella americana (lixeira). Para/abatia 
ramiflora (abio-carriola), Luehea panicu/ata (açoita-cavalo), Qualea 
parviflora (pau-terra-folha-miúda). jatobá-do-campo, uma sapindá
cea conhecida vulgarmente por pitombinha-preta e espécies do gê
nero Bombax, dentre as principais plantas do Cerradão. 

Na fazenda Santa Cruz, zona de Cerrado, o chão apresenta-se 
forrado pelo Arachis prostra ta de, no máximo, 20 em de altura, exi
bindo nesta época flores amarelas. Por outro lado, no pasto 
encontram-se muitas leguminosas espinhosas, com folhas miudi
nhas, Sapium, Brame/ia sp. e uma espécie de Calliandra, regional
mente denominada jurema. Caminhando-se desta fazenda para oes
te, verifica-se que o Cerrado reveste um terreno de areia branca, on
de a palmeira Scheelea phalerata, conhecida por acuri, consta ser 
uma das piores invasoras da pastagem, vindo em seguida uma mal 
va branca do gênero Wissadula. 

Nas capoeiras e nos lugares mais abertos da fazenda Congo
nhas, ocorrem Platymenia reticulata (vinhático-do-campo), Piptade
nia communis (angico-jacaré), Brosimum gaudichaudii (mama
cadela), Guazuma ulmifolia, Rue/lia biflora, comum em toda a re
gião, e Agonandra brasiliensis, de tronco cascudo, chamada vulgar
mente de pau-marfim, seguidas de pacari, jurema-branca, 
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jacarandá-canzil, itaipoca-de-flor-branca, lembrando espécies de 
ipês, macaúba, goiabinha-cascuda e uma outra espécie de mirtá
cea. Registram-se, ainda, as presenças do gênero Pavonia, com 
uma espécie de flor amarela e outra de flor branca, Macrosiphonia, 
planta conhecida por velame-branco, Trimesia, uma linda represen
tante das iridáceas, Campomanesia, com várias espécies de guabi
robas comestíveis, Corchorus, uma parenta da juta, com flores 
amarelas, Machaerium sp., conhecida por canzil, e Dilodendron sp., 
chamada de mamoninha. Ocorrem ainda Sapium sp., Davi/la sp., 
Smilax sp., uma espécie de Protium, denominada breu, e várias es
pécies de malváceas. 

Ao sul de Bonito, logo após a passagem pelo rio Formoso, em 
área coberta pelo Cerrado, há uma densa formação da palmeira bu
tiá, abrangendo uma grande extensão, estimada entre 400 e 
500 km2. Em alguns lugares arranca-se esta palmeira para prepara
ção de áreas de cultura Depois do rio Cristalino, cujo nome caracte
riza bem suas águas, aparece uma região coberta por mata, mas no
vamente ocorre outra formação de butiá, atingindo neste trecho da 
estrada, que vai até o Posto Tupã, na BR-267, 23 km de compri
mento. Entre estes dois rios, o butiá sempre se alterria com outras 
formações, mas, no geral, as áreas tomadas pelo butiá sobrepujam 
as demais formações vegetais. Aqui, se nota que a macaúba deve 
retratar duas espécies, conforme já consta da citação de Hoehne 
(1923), mencionando nesta região as ocorrências de Acrocomia 
sclerocarpa e A. odorata, que apresentam, ambas, a polpa comestí
vel. Verificam-se também, neste trecho, grandes extensões de pas
tagens degradadas, transformadas em capoeiras. Os campos desta 
região, na maioria dos casos, não são primários, mas resultantes da 
destruição das plantas do Cerrado, sendo agora, também, invadidos 
por espécies da mata. O capim-amargoso cobre áreas extraordina
riamente grandes, que se perdem no horizonte. Nas margens da BR-
267, a uns 100 km de Porto Murtinho, acabam os terrenos de cul
tura, mas aparecem extensíssimas áreas de pastagens, onde são 
totalmente ausentes as árvores, a proteção da erosão e a sombra, 
sendo formadas somente pela gramínea Brachiaria humidicola. À 
medida que se aproxima desta cidade, as pastagens apresentam-se 
cada vez mais estragadas, posto que se encontram invadidas pelo 
assa-peixe e capim-amargoso, alternando-se com as áreas de ca
poeira e de Cerrado. Tornou-se difícil definir os tipos de vegetação 
originais desta área. 

Nos terrenos cobertos por Cerradão, situados logo após o rio Ca
racol, nas proximidades da sede da fazenda Margarida, ocorrem 
uma espécie de Diplotropis e uma de Eringium, com flores brancas, 
em inflorescências de 4 m de altura e com as folhas da base lem
brando as de abacaxi. 

O município de Porto Murtinho faz parte do pantanal, mas a sua 
cobertura vegetal sofre considerável modificação, pela influência 
do Chaco paraguaio. Em decorrência do periodismo climático, a fi
sionomia da vegetação apresenta grandes transformações. As in
tensas condições de secura verificadas no meio ambiente refletem
se na vegetação e na paisagem em geral. Esta mudança caracteriza
se, principalmente, pelo aparecimento de inúmeras plantas de fo
lhas miúdas e espinhosas, havendo também uma mudança florísti
ca, onde certos grupos taxonOmicos são realçados, inclusive com a 
presença de determinados endemismos. Registram-se as ocorrên
cias de numerosas leguminosas dos gêneros Caesa/pinia, Acacia, 
Mimosa e Prosopis, bem como de zygofiláceas, além de certos gru
pos característicos de ambientes xeroffticos, como cactáceas, os 
gêneros Zizyphus e Celtis e outras plantas espinhosas. Contudo, 
não se pode dizer que se trata propriamente de ambientes xerofíti
cos, porque a queda pluviométrica não é muito diferente daquela 
própria de São Paulo. Trata-se, porém, de uma região em que as 
condições do solo não permitem uma eficiente retenção da água. 
Estes solos são rasos e as camadas inferiores muito rochosas, não 
permitindo uma reserva grande e profunda da água, como acontece 
nos terrenos revestidos oelo Cerrado. Nestes, além de haver muita 
água armazenada, ela se distribui numa faixa profunda, podendo su
bir por capilaridade, quando há dissecamento da parte superior. 
Aqui, ocorrem muitos terrenos calcários que, como se sabe, costu
mam ser mais secos que os demais. O ar atmosférico é muito para
do, pois há pouco vento, e durante todo o ano a temperatura 



apresenta-se extraordinariamente alta, atingindo à sombra 43 o C, 
conforme dados da Prefeitura local. 

Juntamente, com as plantas características do Pantanal Cha
quenho, ocorre uma razoável porcentagem de plantas dos Cerra
dos. Salienta-se o fato de que nas matas ciliares deve haver razoá
vel influência de espécies subtropicais e costeiras do Brasil O regio
nalmente conhecido louro-preto, de madeira valiosa, é Cordia cha
missoniana. Nas formações chaquenhas aparecem alguns arbustos 
e/ou arvorezinhas, lembrando leguminosas, de folfolos miúdos, mas 
que na realidade pertencem às Zygophyllaceae, família rara no Bra
sil. Também muito comum em certas áreas chaquenhas é o Ma
chaerium eriocarpum (espininho) 

No trecho compreendido entre Porto Murtinho e Ponta Porã, tão 
logo se inicia a subida da serra, as condições climáticas variam mui
to e o terrível calor sofre considerável abrandamento. A proporção 
que se avizinha de Ponta Porã, verifica-se a intensa influência do ho
mem sobre a natureza, ocorrendo a transformação dos Cerrados e 
das matas em terras de cultura Este mesmo procedimento se cons
tata também nas terras do Paraguai, onde existe uma destacada 
predominância de atuação dos brasileiros. Esta mesma panorâmica 
se estende ao trecho definido pelas localidades de Ponta Porã e Cam
po Grande, onde praticamente não resta mais nada da vegetação 
primitiva, sendo uma transformação generalizada, que atinge até as 
áreas do Estado de São Paulo. 
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P,. - Mostro oa auporflcies dis .. cadas do Complexo Alo Apa revestidas pela Savana ArbOrea Densa Folha SF 21·X·C 
Outubro/80 

8 - Aspectos da Savana Art>Orea Densa, cobrindo oa solos predominantemente oronosos Folha SF 21·X·C Outubro/80 

ESTAMPA41 
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ESTAMPA411 
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A - Aspocto da Savana ArbOrea Aborta no topo do serra de Maracaju. destocondo a Tabebuia caraiba lipê·corolbo) folha 
Sf 21 ·X·A Novembro/80 

8 - Mostra em primeiro plano a Sairana Parque e ao fundo a Savana ArbOrea Aberta, no trecho da rodOVia MS· 7 38 
compreendido entre as cidades de Bonito e Aquidauana Folha SF 2 1·X·A Novembro/80 



A - Savana Parque. apresentando o predomlnio de E/ionurus candldus (capim-amargoso) e Curare/la americana (Uxeira}. 
Folha SF 21 ·X·A Novembro/80 

B - Aspecto da Savana Estépiea Arbórea Densa, apresentando no centro Celtis sp e em segundo plano Aspídospsrma 
qÚebrachn l>lanco lquebraeho-brancol Folha SF 21·V·D 'Outubro/80 

ESTAMPA4111 
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ESTAMPA41V 
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A - Parque do Copernícía avsrra/ís tcarandli) da Savana t:stépica, Instalado nas Planlcles e Pantanais Mato-Grossenses 
Folha SF 21 -V-8 Outubro/80 

8 - Revela a Formação Pioneira Herbácea (hidrossere), destacando espécoes ae Eichhornia (aguapésl, nas áreas deprimidas 
da planlcie aluvial do rio M iranda. Folha SF 21-X-A Novembro/80. 



A - Revela a Formação Pioneira Arbustiva com palmeiras, destacando o grupamento gregário de Mauritia vinife111 (buriti) 
Folha SF 21 -X.-A Novembro/80 

8 - Aspecto da Floresta Estacionai Oecidual nes ramllicaçOes da serra da Bodequena, aparecendo no centro o agrupamento 
deChusqueasp (taboca) FolhaSF 21 -X·A Novembro/80 

ESTAMPA4 V 
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ESTAMPA4 VI 
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A - Mostra um talelberg, nas proximidades do Aquidauana, revestido de formações da Savana. apresentando nas encostas 
umidas encraves de Floresta Estacionai Somidecidual Folha SF 21 -X-A Novembro/80 

~ - Aspecto ela vegetaçao da sorta da Bodoquena, revelando nas cristas a Floresta Estscionat Decldual e nas bases a :savana 
ArbOroa Densa Folha SF 21 -X-A Novembro/80 



A- Panorêmica de uma área de Savana completamente modificada pela ação aotrOpica Folha SF 21-Z-B Outubro/BO 

8 - Revela uma área do Savana intensamente modificada pela oçllo antrOpica. déstacando as Palmae Butia sp (butiâl e 
AcrocomiiJ sp (macaubal Folha SF 21 ·Z-O Outubro/80 

E$TAMPA4 VIl 
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ESTAMPA4 VIII 
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A - Aspecto da atual cobertura vegetal da serra da Bodoquena. revelando-se completamente modificada pela açãO· 
anlrOpica Folha SF 21·X·A Novembro/80 

tJ - Postagens de Psnicum mexlmum tcapim·colonilo). ocupando areas anteriormente reVestidas pelo Contato 
Savana/Floresta Estacionai Folha SF 21·Z·A Outubro/80 
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RESUMO 

Com a execução do levantamento de recursos naturais da Folha 
SF.21 Campo Grande, a Divisão de Uso Potencial da Terra contri
bui, através do Mapa de Capacidade de Uso dos Recursos Naturais 
Renováveis, para a delimitação e a élassificação das áreas poten
ciais destinadas às atividades agropecuárias. 

O presente trabalho abrange dois aspectos: Capacidade de Uso 
dos Recursos Naturais Renováveis e Relações Uso Atual-Uso Po
tencial, orientados por uma sistemática e uma metodologia elabora
das especificamente para este propósito. 

O primeiro aspecto baseia-se nas condicionantes clima, relevo e 
solo, fatores determinantes do potencial, indicando áreas ao uso 
adequado das terras conforme sua aptidão 

A Classe Agriter é aquela de maior significado em termos de 
área, ocupando cerca de 49,1% do total da Folha, seguida da Clas
se Mesater, com 31.4%, viáveis para as lavouras temporárias e 
permanentes, bem cómo para a pecuária 

Podem-se distinguir na região mapeada duas áreas distintas: 
uma bem desenvolvida economicamente, com lavouras e pasta
gens, localizada na unidade geomorfológica do Planalto de 
Maracaju-Campo Grande, e outra pouco desenvolvida, representa
da pela pecuária, na Depressão do Rio Paraguai, sujeita a inunda
ção, ou em áreas montanhosas do Planalto da Bodoquena, com so
los cascalhentos 

O segundo aspecto deste relatório objetiva avaliar a nível micror
regional as relações uso atual-uso potencial, através do parâmetro 

força de trabalho, expressas pelos coeficientes de uso, de excesso 
e de saturação referentes aos anos de 1970 e 1975. 

Neste qi.Jinqüênio as microrregiões parcial ou integralmente con
tidas na Folha SF 21 Campo Grande apresentavam-se com excesso 
populacional na relação oferta atual e requerimento atual de mão
de-obra, com exceção da MRH 342 - Pastoril de Campo Grande, a 
qual em 1975 encontrava-se em déficit de força de trabalho dispo
nível no setor primário 

A subutilização das áreas potenciais disponíveis à atividade agrí
cola vale para todas as áreas analisadas, pois o requerimento atual 
de mão-de-obra é bem inferior ao requerimento potencial, 
revelando-se assim boas possibilidades de expansão da fronteira 
agrícola, aliado ao baixo grau de saturação. 

Salientam-se a MRH 344 - Campos de Vacaria e Mata de Dou
rados, que se encontra em melhor situação dentro dos parâmetros 
ideais determinados, e a MRH 341 - Bodoquena, que apresenta o 
menor grau de uso. 

No conjunto a Folha SF. 21 Campo Grande apresentou situação 
de melhora entre 1970 e 1975, pois o uso das terras potencialmen
te aptas foi intensificado, diminuindo-se assim o excedente de mão
de-obra existente, mas mesmo assim a área ainda oferece espaço 
significativo para o setor agropecuário. 
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ABSTRACT 

The Potential Land Use Division contributes to the Natural Resour
ces Survey of the SF. 21 Campo Grande Sheet through the map of 
Capacity of Use of the Renovable Natural Resources, delimiting and 
classifying the potential areas destined for farming activities. 

The present report includes two features: Capacity of Use of the 
Renovable Natural Resources and Present Use-Potential Use Rela
tions, guided by systematics and methodology developed specifi
cally for this purpose. 

The first partis based on the conditioning factors, climate, relief 
and soils, which determine the potential, assigning areas to the 
most suitable use consistent with the capability of the land The 
Agriter Class is that of greatest significance in terms of area, occup
ying about 49,1% of the sheet total, followed by the Mesater Class 
with 31,4%, both able to be used for temporary and permanent 
crops as well as cattle raising. Two distinct areas can be defined in 
the mapped region: one economically well developed, with crops 
and pastures, and located in the geomorphologic unit of the 
Maracaju-Campo Grande Highlands, and the other poorly develo
ped, with cattle raising, in the Paraguay River Depression, subject 
to flooding, or in the mountainous areas of the Bodoquena High
lands, with gravelly soils. 

340/USO POTENCIAL DA TERRA 

The second part of this report aims at evaluating the present 
use-potential use relations at microregionallevel, by means of the 
labour force para meter expressed by the use, excess and saturation 
coefficients referring to the years of 1970 and 1975 In this five 
year period the microregions partly or completely included in the 
SF.21 Campo Grande Sheet showed an excess of population in the 
relation between present supply and demand of labour, with the ex
ception of MRH 342 - Pastoril de Campo Grande, which had a de
ficit in the available labour force in the primary sector in 1975. The 
subutilization of the potential areas available for agricultura! activity 
holds for ali the areas analyzed, since the degree of present labour 
demand is much lower than the potential demand, thus revealing 
good possibilities for agricultura! expansion, allied to the low degree 
of saturation. lt is emphasized that MRH 344- Campos de Vacaria 
e Mata de Dourados is in the best situation within the ideal parame
ters defined, and MRH 341 - Bodoquena presents the least degree 
of use As a whole the SF.21 Campo Grande Sheet shows an im
proved situation between 1970 and 1975, since the use of poten
tially suitable land was intensified, decreasing the existing popula
tion excess, but even so the area still offers significant space for the 
farming sector 



5.1 - CAPACIDADE DE USO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 

5 1 1 - INTRODUÇÃO 

A área a que se refere o presente estudo corresponde à Folha SF 21 
Campo Grande. Está compreendida entre os paralelos 20 o 00' e 
24 ° 00' latitude Sul e meridianos 54 ° 00' e 58 o 1 O' longitude WGr. 
Abrange quase a totalidade do Estado do Mato Grosso do Sul, per
fazendo aproximadamente 131.980 km2. 

A área abrangida pelo presente estudo está delimitada a oeste 
pelo rio Paraguai, até o paralelo 22 o 05' latitude Sul onde se encon
tra com o rio Apa, que corre no sentido leste-oeste, sendo que este, 
a montante da cidade de Bela Vista, tem seu curso com a denomi
nação de rio Estrela. Estes rios constituem o limite internacional en
tre o Brasil e o Paraguai 

Da nascente do rio Estrela, a área em estudo limita o Brasil com o 
Paraguai e segue este limite rumo sul, pelos contrafortes do Planal
to de Máracaju-Campo Grande, até encontrar-se com o rio Paraná, 
na altura do meridiano 54°00' e do paralelo 24°00'. A leste a área 
é limitada pelo meridiano 54 o 00', que abrange grande parte do Pla
nalto de Maracaju-Campo Grande e penetra na Folha adjacente 
SF.22 Paranapanema. Ao norte seu limite é a Folha SE.21 Corumbá 
pelo paralelo 20 o 00', abrangendo a Depressão do Rio Paraguai, as 
Planícies e Pantanais Mato-Grossenses e os contrafortes do Planal
to Maracaju-Campo Grande na sua porção meio-norte 

5 1 1 1 - Considerações gerais 

A Folha em estudo apresenta uma variação moderada quanto aos 
aspectos fitofisionômicos, hidrográficos, climáticos e geomorfoló
gicos e bastante diversificada quanto aos aspectos pedológicos 

5. 1. 1. 1 1 - Aspectos fitofisionômicos 

Dentre as várias formações vegetais, um tipo de significativa distri
buição e importância nesta Folha são os Cerrados A estrutura do 
Cerrado contém geralmente dois estratos, o superior, formado pe
las árvores e arbustos, que possuem troncos e galhos retorcidos, 
caule grosso e recoberto de casca espessa e o estrato inferior, for
mado por um tapete de gramfneas 

Na parte meridional de Mato Grosso do Sul situa-se uma área co
nhecida por "Mata de Dourados". Essa formação vegetal está loca
lizada nos solos mais férteis da Folha, como a Terra Roxa Nesta 
área florestal instalou-se outrora uma colonização de iniciativa ofi
cial (a ex-Colônia Agrícola Nacional de Dourados). emancipada polf
tica e administrativamente e constituindo um núcleo agrícola que 
certamente provocou a devastação da mancha florestal primitiva. 
Nesta mata, um produto extrativo de importância relativa no passa
do foi a erva-mate (!lex paraguaiensis) Hoje, devido à perda do mer
cado externo e ao baixo consumo interno, a produção tem declina
do, sendo Ponta Porã e Amambaí os principais municlpios produto
res (Est. 5 I A) 

Nas proximidades de Campo Grande e Terenos existe uma área 
de solos relativamente bons, recobertos por uma "mata rala" regio
nalmente denominada de Mata de C'roa 

Estendendo-se de Campo Grande até o sul de Ponta Porã, 
destaca-se a mais importante e maior mancha contínua de campo 
limpo do Centro-Oeste, denominada "Campos de Vacaria" Es
tes campos, anteriormente recobertos por gramíneas baixas, hoje já 
não apresentam este aspecto, em virtude das queimadas periódi
cas Atualmente, essa região é uma tradicional área de pecuária ex
tensiva e de cultivo de lavouras de arroz, milho, soja, mandioca, 
amendoim e trigo 

No sudoeste da Folha, na Depressão do Rio Paraguai, conhecida 
como "Pantanal", nota-se uma vegetação de bosques tipo seco -
Os Bosques Chaquenhos - ocupando uma faixa de 200 m de e)(
tensão paralela ao rio Paraguai e seu afluente Nabileque, desde o rio 
Apa até as proximidades de Porto Esperança, municfpio de Corum
bá 

Uma espécie tfpica de vegetação chaquenha é o "Quebracho", 
o qual foi de grande importância econômica para o municfpio de Por-

to Murtinho, devido às suas qualidades como tanffera. A principal 
atividade econômica do pantanal é a criação extensiva de gado, 
sendo outras atividades quase inexistentes na região 

5.1.1.1 2 - Aspectos hidrográficos 

A área em estudo apresenta um número bem acentuado de rios, 
sendo o rio Paraguai o mais importante. Neste, a navegação fluvial 
se realiza com algum destaque para o transporte de gado servindo a 
MRH 338 - Pantanais 

Outros rios de grande importância na região são: Apa, Estrela, 
Miranda, Aquidauana, Dourados e os afluentes do rio Paraná 
(Amambaf e lvinhema). Através dos três últimos se processa a na
vegação fluvial, convergindo para Porto Epitácio (SP). As conexões 
de Porto Epitácio com a rodovia BR-267 e a Estrada de Ferro Soro
cabana são de grande importância para a distribuição dos produtos 
comercializados, atendendo às Microrregiões 342 - Pastoril de 
Campo Grande e 344 - Campos de Vacaria e Mata de Dourados. 

5 1 . 1. 1 3 - Aspectos climáticos 

Em relação ao clima, a temperatura é o elemento meteorológico 
mais importante da Folha em estudo. Nota-se que a temperatura di
minui no sentido norte-sul O aumento da latitude e a influência do 
ar polar, conjugados aos nfveis mais elevados dos planaltos, são os 
principais responsáveis por esta redução 

No sul da Folha é difícil ocorrerem temperaturas diárias eleva
das No entanto, é frequente acontecerem mfnimas diárias muito 
baixas no inverno, ocorrendo ainda geadas freqüentemente 

Segundo Nimer (1977), na chapada do Amambaí, com altitude 
pouco acima de 500 m, a temperatura média anual é de 20 a 
22 o C. Nas regiões baixas da Planície do Pantanal, a temperatura al
cança até 40°C nos meses mais quentes (setembro/outubro) e a 
média das mínimas (junho/julho) quase sempre é superior a 14 o C 

Na Folha SF.21 Campo Grande, as chuvas são geralmente bem 
distribuídas durante o ano todo. Os meses mais chuvosos são no
vembro, dezembro e janeiro e os menos chuvosos junho, julho e 
agosto A altura média das precipitações anuais é de 1 .300 a 
1 700 mm, variando em média de 15 a 20% de ano para ano As 
maiores quantidades de chuva são recebidas nos planaltos de 
Amambaí e Maracaju e as menores no pantanal 

Seguindo a metodologia, utilizaram-se os elementos meteoroló
gicos temperatura e precipitação pluviométrica e por meio destes 
delimitaram-se duas áreas com diferentes índices agroclimáticos e 
com graus de restrição 1 00 e 200 (vide mapa de encarte no rodapé 
do mapa anexo) 

5.1 1 1 .4 - Relevo 

Quanto ao relevo, foram delimitadas, na área em estudo, todas as 
classes preconizadas na Metodologia (vide item 5 1 3 4.2 - Con
dicionantes inerentes ao relevo e Tab 5.1V) Predomina na região 
relevo de topografia plana e suavemente ondulada, condicionado 
por suas declividades, que variam de O a 5% Distribuem-se por to
da a área, sendo maior sua ocorrência na parte central do Planalto 
de Maracaju-Campo Grande, nas áreas de acumulação inundáveis, 
planícies fluviais, planícies e terraços fluviais localizados na Depres
são do Rio Paraguai e nas Planícies e Pantanais Mato-Grossenses 

São encontrados ainda relevos com topografias mais movimen
tadas, como, por exemplo, na serra da Bodoquena, onde existem 
declividades acima de 55% 

5 1 1 1 5 - Solos 

Os solos de maior expressão na área são: 
- Latossolo Roxo (eutrófico, distrófico e álico), que ocupa grande 
extensão do Planalto de Maracaju-Campo Grande, ocorrendo ge
ralmente em relevos planos e suavemente ondulados; 
- Latossolo Vermelho-Escuro álico, ocupando grandes áreas a su
doeste do Planalto de Maracaju-Campo Grande e em pequena pro-
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porção na Depressão do Rio Paraguai, junto ao Planalto da Bodoque
na Estes solos também têm sua grande ocorrência em relevos pla
nos e suavemente ondulados; e 
- Solonetz Solodizado e Planossolos ocorrem exclusivamente na 
Depressão do Rio Paraguai e nas Planfcies e Pantanais Mato
Grossenses. O relevo que ocupam é plano, geralmente em áreas de 
acumulação inundáveis resultantes de acumulação fluvial e periodi
camente alagadas. 

Também são encontrados, em menores proporções, os seguin
tes solos: 
- Areias Quartzosas álicas, que ocorrem a norte e a noroeste, em 
área abrangida pelo Planalto de Maracaju-Campo Grande; surgem 
também a sul deste planalto e, em menores proporções, na Depres
são do Rio Paraguai, junto às encostas do Planalto de 
Maracaju-Campo Grande; 
- Regossolo Álico ocorre em uma faixa estreita entre o Planalto de 
Maracaju-Campo Grande e a Depressão do Rio Paraguai, em rele
vo plano, ondulado e suavemente ondulado; 
- Terra Roxa Estruturada similar eutrófica latossólica ocorre numa 
faixa estreita entre a Depressão do Rio Paraguai e o Planalto da Bo
doquena, ocupando relevo plano e suavemente ondulado; 
- Rendzina abrange quase a totalidade do Planalto da Bodoquena, 
ocupando relevo plano, suavemente ondulado e ondulado; e 
- Outros solos em áreas dispersas que ocorrem na Folha em estu
do: Vertissolo, Vertissolo Solódico, Solos Aluviais eutróficos, Re
gossolo eutrófico, Glei Húmico eutrófico vértico, Glei Pouco Húmi
co distrófico, Laterita Hidromórfica eutrófica e Brunizém Averme
lhado 

A avaliação das caracterfsticas ffsicas, qufmicas e morfológicas 
dos solos permitiu a elaboração do Mapa de Capacidade de Uso dos 
Recursos Naturais Renováveis com base na ponderação e na média 
geométrica das oito características anunciadas na Metodologia (vi
de 5 1 .3.4.3 - Condicionantes inerentes ao solo). Na área em es
tudo, verifica-se a predominância dos solos com grau de restrição 
003, seguidos pelos graus 004 e 005 respectivamente. O grau de 
restrição 007, o mais restritivo, é encontrado em pequena propor
cão ao longo do rio Paraná e o grau 002 a noroeste da Folha, na De
pressão do Rio Paraguai e no Planalto da Bodoquena. 

Considerando-se o conjunto dos condicionantes (clima, relevo e 
solo), foram determinadas 37 séries Elas são identificadas no mapa 
por cores, resultantes da combinação das tonalidades azul, verme
lho e amarelo, que representam os diversos graus de restrição de 
suas condicionantes 

O conjunto dessas 37 séries forma 12 subclasses, as quais se 
reúnem para formar as 6 classes mapeadas. 

( 

5 1 . 2 - OBJETIVOS 

Com a elaboração do Mapa de Capacidade de Uso, o Projeto RA
DAMBRASIL visa, através da avaliação da capacidade natural do 
uso da terra, a: 
- definir áreas potenciais às atividades agropecuárias; 
- possibilitar a escolha de áreas onde deverão ser feitos estudos 
detalhados; 
- localizar áreas que, possuindo atributos adversos, devam ser pre
servadas; 
- dotar os órgãos públicos de planejamento com subsidias para ela
boração de planos de ação e também facilitar a seleção de áreas pa
ra o estudo de detalhe, visando à implantação de projetos de desen
volvimento; e 
- delimitar áreas em que as condições de clima, relevo e solo não 
compensem a sua utilização imediata. 

5 1 3 -- SISTEMÁTICA E METODOLOGIA 

5 1 3. 1 - Considerações gerais 

A delimitação de áreas geográficas com características homogê
neas sob o ponto de vista de seu potencial produtivo é, em síntese, 
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 
incluídos entre os pedológicos, porém esta conotação não reflete 
claramente sua verdadeira situação 

Naturalmente que os mapas pedológicos, quando existentes, se 
constituem em ponto de apoio fundamental, da mesma maneira que 
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os mapeamentos geomorfológicos, climáticos e, em menor grau, os 
geológicos, hidrogeológicos e de vegetação 

Assim, desde que o Projeto RADAMBRASIL oferece como pro
duto final os mapeamentos acima mencionados, nada mais natural 
que formular uma metodologia que faç·a· uso tot~l. des~as informa
ções, interpretando-as de forma a perm1t1r a class1f1caçao dos rec.ur
sos naturais renováveis segundo sua capacidade de uso potencial 

Obviamente, além desses dados básicos, outros são necessá
rios para preencher os vazios não cobertos pelas diferentes cartas 
produzidas pelo Projeto. Isto é facilment~ compre~n.sível quand~ se 
considera que a finalidade precípua das d1versa.s D1v1sões do ~roJeto 
RADAMBRASIL não está dirigida apenas a alimentar este t1po de 

trabalho. 
De qualquer maneira, é interessante destacar que o esforç_o rea

lizado no sentido de usar plenamente as informações provementes 
da int~rpretação das imagens de radar, tem result~do na formula.
ção de uma sistemática e de uma metodologia pró~nas _que e.m mUI
tos aspectos se constituem em inovações de aphcaçao .un1versal, 
como se poderá constatar pela leitura dos capftulos pertmentes. 

Deve-se também destacar o fato de que a determinação da ca
pacidade de uso agrfcola lato sensu é apenas uma das várias fo~mas 
de aproveitamento das informações pedológ1cas, geomorfológ1ca~, 
geológicas, de vegetação, cartográficas e outras que, por este moti
vo são denominadas básicas. 

'Por outro lado vale a pena salientar que os trabalhos interpreta
tivos, como o qu~ está sendo apresentado, são realizados com a fi
nalidade de reagrupar os dados originais, de tal forma a torná-los 
aproveitáveis sob determinado ângulo eminentemente técnico. As
sim os estudos sistemático-naturais, cuja elaboração é preponde
rantemente acadêmica, são "traduzidos" de suas formas puras e 
suas formas aplicadas. 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 ma
pas na escala ao milionésimo é mais um condiciona.ment? 
tipográfico-econômico e que todos os dados se encontram d1spon1-
veis 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 mapeamento 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 econômi
co 

Potencial natural é a capacidade intrfnseca de poder ou não pro
duzir Torna-se conhecida, como no caso do trabalho ora apresenta
do, através de levantamentos que compreendem o delineamento de 
suas diversas manchas, com potencialidades de produção diferen
tes, sobre mapas de escalas adequadas. Estes mapas vêm acompa
nhados 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 ri
queza Sua determinação envolve, além do potencial natural, pro
blemas de infra-estrutura, de tecnologia e de mercado, para não fa
lar 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 de
ficiências infra-estruturais, sua capacidade de gerar bem-estar é nu
la ou quase. Da mesma maneira, duas áreas com capacidades natu
rais iguais podem ter capacidades econômicas diferentes, pelo me
ro fato de estarem a diferentes distâncias do mercado consumidor, 
ou sobre diferentes tipos de estradas ou porque uma recebe tecno
logia diferente em relação à outra, ou porque estão presentes várias 
combinações dos fatores anotados 

Nada impede de se proceder a uma avaliação do potencial eco
nômico, porém, neste caso, mister se faz considerar todas as variá
veis em jogo. De outra maneira, chegar-se-á a resultados pouco sa
tisfatórios 

Aqui, tem-se preferido fazer uma diferenciação nitida entre es
tes dois conceitos, enfocando, nesta primeira parte, apenas o que 
diz respeito à potencialidade natural. . 

Finalmente, outro aspecto que merece atenção é o fato de os ?1-
ferentes mapas básicos terem aceitação restrita ao nivel de planeja-



menta e assessoramento, não se fazendo praticamente qualquer 
uso a nível de extensão. Este fato não é unicamente consequência 
da falta de divulgação dos resultados Deve-se em grande parte à 
nomenclatura e à simbologia usadas que, às vezes, por sua comple
xidade, ficam restritas a um pequeno círculo especializado, eviden
ciando um certo divórcio entre técnicos e sua realidade social. 

Assim sendo, têm-se também feito esforços no sentido de sim
plificar ao máximo possível a linguagem dos resultados, tanto sobre 
os mapas quanto seus correspondentes relatórios. Por outro lado, 
também procurou-se não esquecer que uma definição exata deman
da 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 fitogeográ
ficos, 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 carac
terísticas. 

Este sistema, além de satisfazer e de responder adequadamente 
a todas as situações possíveis de serem encontradas, deverá tam
bém se ajustar à quantidade e à qualidade de dados disponíveis, de 
forma a fazer pleno uso deles sem demandar outros de difícil obten
ção nas condições atuais. 

Deverá, ainda, ter aplicabilidade a nível nacional, considerando 
também o tipo e o nível do material cartográfico básico disponível, 
bem como a formação e o número do pessoal técnico a ser envolvi
do. 

Por outro lado, este sistema, bem como a metodologia a ser de
senvolvida para estabelecer o lugar que nele corresponde aos entes 
resultantes da interação dos recursos naturais renováveis, deverá 
ser aplicável 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 com
ponentes da tecnologia atual, mesmo da desenvolvida, têm-se mos
trado inadequados, é absolutamente necessário identificar o poten
cial natural dos recursos naturais renováveis, independente de ou
tras conotações, a fim de melhor poder escolher as alternativas. As
sim sendo, sistema e metodologia deverão permitir identificar áreas 
com características suficientemente homogêneas, de modo que se
ja possível fazer afirmações específicas a respeito de seu uso. 

Como corolário, a classificação deverá considerar, unicamente, 
as propriedades dos entes objeto do nosso interesse que são perma
nentes e quantificáveis e que influem diretamente sobre o potencial 
em foco 

Obviamente, o sistema, além de aplicação nacional, deverá ter 
também aceitação universal Isto é, deverá contar com base cientí
fica 

Naturalmente que não se pode exigir o mesmo da metodologia. 
O método poderá não ser utilizável em determinadas regiões ou paí
ses, pelos menos circunstancialmente, pois os dados exigidos para 
sua aplicação estarão ou não disponíveis, segundo os casos 

Com estas premissas básicas, a primeira preocupação foi sele
cionar um sistema e uma metodologia que se ajustassem às condi
ções acima formuladas Esta preocupação ratificou a impressão ini
cial de que são vários e variados os atualmente usados. 

Poder-se-ia fazer uma longa revisão bibliográfica e citar 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 situacão mundial, torna isto desnecessário As
sim sendo, sua simple; referência dispensa qualquer esforço cir
cunstanciado 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 contido no Memo 22 - LAND CAPABILITY 
CLASSIFICATION -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 in
convenientes: 
- suas três categorias, classe, subclasse e unidade, embora dirigi
das para segregar áreas homogêneas de uso, manejo e produção, 
não são suficientes para uma adequada separação de áreas que têm 
comportamentos significativamente diferentes. Assim, por exemplo, 
áreas classificadas como pertencentes à Classe IV - maior grau de 
limitação, subclasse s - tipo do maior grau de limitação (solo) e uni
dade 5 - especificação do tipo de maior grau de limitação (admita
se 5 = capacidade de troca catiOnica, neste exemplo), isto é, per
tencentes à Unidade 1Vs5, ainda podem comportar diferenças mui
to significativas, porque, ao nível do tipo do segundo maior grau de 
limitação, podem pertencer a climas, 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, in
terrompe 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 inter
pretada em termos ordinais e provoca resistência quando, após o 
mapeamento de uma área, a mesma não apresenta manchas signifi
cativas das primeiras classes. Conseqüentemente, se estabelece 
uma falsa correspondência subjetiva entre classes de capacidade e 
classes de produtividade 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 sim
ples menção do nível tecnológico presumido é em muitos casos in
terpretada como uma condição sine qua non para a aplicação de sua 
sistemática, daí surgindo, frequentemente, "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 algu
mas observações. No entanto, considere-se, mais uma vez, que é 
perfeitamente natural que seja este o aspecto mais suscetível de 
sofrer modificações ou adaptações locais, em função da qualidade 
e quantidade de dados pedológicos, geomorfológicos, climatológi
cos e cartográficos e dos recursos humanos e econômicos disponí
veis em cada caso 

Assim, por exemplo, este tipo de estudo é realizado nos Estados 
Unidos através de sai/ scientists bem treinados, engajados em um 
órgão de sólida estruturação e capilaridade como é o "Soil Conser
vation Service", com disponibilidade de farto material de apoio 
Nestas circunstâncias, 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 dis
poníveis 

Por outro lado, tentativas quantificatlvas já foram objeto da 
preocupação de Storie ( 1970) nos primeiros anos da década de 30. 
Apesar de razoavelmente divulgadas não alcançaram grande aceita
ção e para isto deve ter contribuído a mudança radical havida na 
classificacão sistemática natural dos solos, que afetou duas das 
quatro pil~stras sobre as quais se assentava o método: o perfil do 
solo e a textura do solo superficial No entanto, o enfoque metodo
lógico é ainda válido e de uma ou outra maneira é a base de vários 
métodos paramétricas 

Desta maneira, considera-se que cabe plenamente a formulação 
de um sistema e de uma metodologia para satisfazer as condicio
nantes apontadas no início deste capítulo. 

5 1 3 3 - O sistema proposto 

5 1 3 3.1 - Nomenclatura 

Al Resultantes de interação 

Ficou já estabelecido que a delimitação de áreas geográficas com 
características homogêneas do ponto de vista de sua capacidade de 
produção é, em síntese, o mapeamento da interação solo-relevo
clima-planta 
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Esta idéia leva implicita a el(istência de entes claramente carac
terizéveis a ponto de ser posslvel aplicar um sistema de classifica
ção que. em última instancia, é o que possibilita seu mapeamento. 

Porém, deve-se reconhecer que, apesar da inegável el(istência e 
da caracterização destes entes, sua corporificação não é tão clara e 
evidente como à primeira vista pareça ser. Isto porque suas proprie
dades envolvem, além das herdadas do sistema solo-relevo, as defi
nidas pelo clima em sua din&mica atual. 

Aos entes assim formados dar-se-6 o nome " resultantes-de
interaçllo". a fim de diferenciá-los de seus componentes, principal
mente solos, com os quais freqüentemente silo confundidos. 

Bl Aptidllo. capacidade e potencial 

São três termos que de uma ou de outra maneira são freqüentemen
te tidos como sinOnimos porque sua conceituação não está clara
mente definida. 

Da forma como aqui são usados, a aptidllo tem uma conotação 
geral e qualitativa tanto maior quanto menor for o grau de especifi
cação do sujeito e maior for a abrangência do objeto. 

Assim, por el(emplo, a el(pressão "esta érea é apta para o de
senvolvimento de culturas permanentes" é uma verdade que deve 
ser aceita com cuidado. devido tanto ao grau de generalizaçllo do 
sujeito "área" como do objeto "culturas permanentes". Natural
mente. o que é bom para a laranjeira nlo necessariamente o seré 
para a carnaubeira. Desta maneira, a aptidllo dificilmente poderia 
ser relacionada com produção e produtividade. 

A capacidade é mais especifica e quantita-tiva. Pretende el(pres
sar em termos de produção e produtividade a parte do potencial que 
uma resultante de interação pode fornecer sem que se lhe altere ir
reversivelmente sua constituição qulmica, flsica e biológica. isto é, 
o ponto onde a produção é mbima e permanente. 

Já o potencial pretende definir a produtividade independente da 
conotaçllo do uso permanente. ~ a produção virtual, posslvel, sem 
nenhum compromisso com sua inalterabilidade. Desta forma tem 
mais relação com a capacidade do que com a aptidão. 

Cl Grau e tipo geral de condicionantes 

Obviamente os fatores condicionantes que dizem respeito à apro
veitabilídade dos recursos naturais não são uniformes nem homogê
neos. Variam amplamente em grau e tipo. 

Especialmente no que concerne ao grau, é conveniente dispO-los 
em classes, estatisticamente falando, de forma tal que cada ampli
tude seja significativa ao uso pretendido. Este artiflcio simples, jun
to a outros referentes à quesUio de critério, possibilita desenvolver 
a sistemática proposta. 

Aceitam-se sete graus ou amplitudes de variação com intervalos 
que, dependendo do tipo a que se referem, poderão ou não ser regu
lares. Da mesma maneira, é fácil compreender que nem todos os fa
tores abrangem todos os graus, pois sua influência não é de tal Indo
la que determine, por el(emplo, a possibilídade de tornar improduti
va uma área. 

Tipos de fatores condicionantes silo todos e cada um dos fato
res 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 favorabilidade ou nllo ao processo de produção. 

Uma gama tão ampla de fatores dificulta sobremaneira o seu ar
ranjo mental, mesmo considerando o artiflcio anteriormente el(pos
to de dispor seus diferentes graus em amplitudes de variaçllo. As
sim, mister se faz um ordenamento prévio tal que os fatores possam 
ser visualizados em tais grupos e estes em tal ordem que melhor nos 
conduza à rememoraçllo de suas caracterlsticas e ao estabeleci
mento das leis que as regem. 

Este enfaque faz surgir a conceituaçllo do tipo geral de condicio
nante que é o agrupamento dos fatores condicionantes segundo 
sua natureza. Assim, reconhecem-se três: inerentes ao clima, ao re
levo e ao solo. 

O tipo geral de fator condicionante dominante é aquele que de
têm o maior grau e, por complementaridade, define também os ti
pos gerais de fatores condicionantes subdominantes. 

DI Nlveis hierárquicos 

Nlveis hierárquicos silo os diversos graus de abstração adotados pa· 
ra classificar os elementos resultantes da interação solo-relevo
c lima-planta. Reconhecem-se quatro: classe, subclasse, série e uni
dade. 

E) Classe 

~ o conjunto das resultantes-de-interaçllo que apresenta o mesmo 
grau de restrição de sua capacidade, independente do tipo geral de 
condicionante. 

As premissas que, nao sendo de ordem geral, condicionam sua 
conceituação são: 
- as resultantes-de-interação, objeto desta sistemática, agrupadas 
ao nlvel de classe, são similares entre si e somente com respeito ao 
grau de restrição do fator dominante. Assim, cada classe inclui mui
tos elementos diferentes que demandam tratamento e manejo dife
rentes. Conseqüentemente, neste nlvel não podem ser feitas gene
ralizações válidas, com respeito 6 sua aproveitabilidade e adaptabili
dade e manejo; 
- todas as classes têm aptidllo natu'l!l para qualquer uso IFig. 5 .1 l. 

lc~ HORTICULTURA I LAVOURA AGAICUL TUAA I FAUTICUL TURA I PASTOS I SILVICULTURA I PRESERVAÇÃO I 
1-PLENATER 1111?~111111 
2-lAVOTER REGULAR ~~ 

3-AGRITER lMJ~ REGUlAR 

4-MESATER ~~ 

5-AGROSTER 
MMGitW. 

6-SILVATER MARGIW. 

7-SILVESTER 

I~ 
REGUNI 

lMJ~ REOU.AR 

lMJ~ 

~ 
MMIIItW. 

;·· 
REGULAR I I 
lMJ~ REGULAR 

D 
Sobreutilizaçio com desequilíbrio eco
lógico. SitlaÇio de perigo. PréticaS 

intensivM de c:onservação. 

Flg. 5.1 - Aptidlo das classes de cep•cld•d• tegundo os diferentes usos. 
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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 contar com uma relação 
insumo-produto favorável. Porém, não está implícita, nem presumi
da, alguma outra relação entre classes e o índice mencionado; 
- os nomes das classes estão dados de forma mnemônica ao uso 
moda I No entanto, o agrupamento dos elementos neste nível não é 
um agrupamento segundo seu uso mais recomendável. Assim, os 
elementos incluídos nas Classes Agriter e Mesater têm como apti
dão modal a agricultura semipermanente e a fruticultura, respecti
vamente; porém, nada impede que, sob determinadas circunstân
cias, possam ser usados de forma mais lucrativa com pastos ou ex
ploração florestal; 
- as classes não são agrupamentos por tipo de manejo recomenda
do, embora o grau de condicionamento seja determinante para sua 
classificação Assim, duas classes diferentes podem ou não deman
dar o mesmo tipo de práticas de manejo; e 
- os elementos que apresentam limitações de tal forma que não é 
possível ou recomendável sua mecanização não são incluídos nas 
Classes 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 - Classi
ficação por capacidade de uso), de ser freqüentemente interpretada 
em termos ordinais, convém acrescentar a cada número represen
tativo da classe um substantivo de fácil memorização, conotativo, 
de alguma maneira, a alguma de suas características Apesar de a 
aptidão merecer reservas por ser excessivamente generalizante, os 
nomes adotados são mnemônicos sob este aspecto, pois desta ma
neira evita-se o uso de termos com excesso de raízes, prefixos e su
fixos que, tendo a vantagem de uma maior exatidão, resultam sem
pre 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 - Plenater 
2 - Lavoter 
3 - Agríter 
4- Mesater 
5 - Agroster 
6 - Silvater 
7 - Sílvester 

F) Subclasse 

TABELA 5 I 
Nomenclatura das classes 

Elemento mnemOnico 

Pleno 
Lavoura 
Agricultura 
Mesas 
Agrostológicos 
Silvicultura 
Vida silvestre 

Conotação 

Uso não restrito 
Lavoura temporária 
Agricultura geral 
Intermediário 
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 do
minante 

Reconhecem-se três tipos gerais de fatores condicionantes: ine
rentes ao clima, ao relevo e ao solo 

Assim, as resultantes-de-interação agrupadas a este nível são si
milares no grau e tipo geral de fator condicionante e, conseqüente
mente, ainda envolvem diferenças no que diz respeito aos outros 
dois tipos gerais de fatores condicionantes, bem como à natureza 
específica de cada um deles Desta maneira, as conclusões apoia
das neste nível deverão ficar restritas ao planejamento não opera
cional 

No entanto, é válido afirmar que as Subclasses Mesater, Agros
ter, Silvater e Silvester-por-Relevo não são mecanizáveis, embora 
na primeira (Mesater-por-Relevo) ainda possa ser usada tracão ani
mal Isto, porém, não significa que em todas as outras subclasses 
seja possível ou recomendável o uso de trator. 

Por outro lado, como as subclasses são definidas em funcão do 
tipo geral de fator condicionante dominante, a Classe Plenat.er não 
admite subdivisão a este nível pois, nela, os três tipos gerais de fa
tor condicionante estão dados no primeiro grau e, conseqüentemen
te, não é possível a existência de um dominante 

São designadas acrescentando ao nome de sua respectiva clas
se o tipo geral de fator condicionante dominante, que é o critério pa
ra 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, 
respeitando-se a prioridade clima, relevo, solo 

Desta maneira, são possíveis 19 subclasses, correspondendo 
três a cada classe, com exceção da Plenater, que é unívoca, confor
me 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 mes
mo 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 possíveis diferen
ças que não sejam significativas para alterar a aptidão de todas e 
cada uma das resultantes-de-interação contidas nela Estas varia
ções, porém, ainda determinam comportamento diferenciado no 
que diz respeito à produtividade, quando considerado um único pa
drão tecnológico Isto é perfeitamente compreensível pois suas va
riações demandam manejo diferenciado, especialmente por causa 
de suas diferenças pedológicas 

Toda culi.ura que for possível em uma resultante-de-interacão 
será também possível em todos as outras da mesma série, emb.ora 
para atingir igual produtividade seja necessário aplicar manejos dife
renciados 

São designadas pelo numerador de uma fração que está sempre 
composto de três dígitos e indicam os graus correspondentes aos ti
pos gerais de fator condicionante que, para melhor facilitar sua me
morização, foram dispostos por centena para o clima, dezena para o 
relevo e unidade para o solo Desta maneira, o número representati
vo da série é sempre o somatório dos correspondentes aos graus 
dos três tipos gerais 

Assim, a Série 314 representa resultantes-de-interacão limita
das no grau 300 por clima, 01 O por relevo e 004 por sola' A Tabela 
5 li contém os símbolos correspondentes aos diferentes graus para 
os três fatores condicionantes gerais 

Tipos gerais 

Clima 
Relevo 
Solo 

H) Unidade 

TABELA 5 11 
Simbolos dos graus de restrição para os tipos gerais 

100 
010 
001 

700 
070 
007 

Unidade é o conjunto das resultantes-de-interação solo-relevo
clima-planta que tem a mesma influência sobre a produção e a pro
dutividade e, conseqüentemente, responde de maneira similar 
quando submetido aos mesmos sistemas de manejo. Sua identifica
ção, dentro da mesma série, é definida em termos de uma ou duas 
características físico-químicas mais restritivas dos seus solos, 
além, naturalmente, dos fatores condicionantes necessários aos ní
veis hierárquicos mais elevados. 

Dado o grau de homogeneidade de seus componentes, a unida
de é o nível mais adequado para formular recomendações em rela
ção 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 téc
nica agrícola só poderá ser razoavelmente sistematizado se apoiado 
ao nível destas unidades, embora a série já ofereça certo grau de 
exatidão. 

Mesmo nestas condições, porém, não se pode afirmar que haja 
relação direta entre unidade e rentabilidade, pois, obviamente, esta 
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última depende ainda de outros fatores, tais como infra-estrutura e 
mercado, entre outros, que não são considerados na definição des
te sistema. 

A unidade é representada por uma ou duas letras colocadas no 
denominador da mesma fração, que significa sua correspondente sé
rie, e que caracterizam as propriedades físico-químico-morfológicas 
mais limitativas de seu perfil de solo. Por sua vez, esta corresponde 
à que apresenta menor peso na ponderação desses parâmetros (vi
de 5 1.3 4 - Metodologia). 

Em casos especiais, quando há uma marcada diferença entre os 
pesos das duas características mais restritivas superior a 2 (dois) 
pontos, a unidade é identificada unicamente pela letra correspon
dente ao menor valor Sua seqüência obedece a uma prioridade, 
preestabelecida arbitrariamente, não necessariamente à <:los pesos 
que, desta maneira, são apenas significativos para a seleção dos 
dois menores. A prioridade é a seguinte: 
- sais solúveis . . s 
-dreM~m d 
- estrutura e textura do horizonte B e 

capacidade de troca catiônica c 
- bases trocáveis b 
- profundidade . p 
- textura e estrutura do horizonte A t 
- matéria orgânica . . . . . . . . m 

Note-se que o símbolo de qualquer nível só tem sentido próprio 
quando acompanhado dos símbolos correspondentes a seus níveis 
hierarquicamente mais elevados Assim, as letras cb não têm cono
tação de unidade, a não ser quando acompanhadas dos símbolos 
correspondentes às suas séries, subclasse e classe Por exemplo: 
Mesater-por-Solo 314/cb. 

Desta maneira a representação cartográfica das unidades, com
posta de dois elementos numerador e denominador, abrange tam
bém 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 
restrição dos tipos gerais de fatores condicionantes, sempre coloca
dos na ordem clima, relevo, solo, identifica as séries que também 
estão representadas por cores A posição que, no numerador, ocu
pa o dígito de maior valor, destacado em grifo, identifica a subclas
se. A classe é identificada pelo dígito de maior valor, destacado em 
grifo, independente 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 

É 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 normal
mente acontece nas classificações taxonômicas, onde geralmente 
são as causas que têm preferência na escolha dos critérios classifi
catórios 

Assim, definir o lugar das resultantes-de-interação no esquema 
proposto é, antes de tudo, definir em vários níveis o grau e o 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 nú
mero praticamente ilimitado de situações, tornando extremamente 
difícil o çomando 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, componen
tes de cada um dos três tipos gerais nos sete graus de intensidade já 
aceitos, conforme 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, conseqüentemente, sobre 
sua produção e produtividade Por outro lado, é também sobeja-
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mente conhecido que há inter-relação e interdependência com os 
demais componentes do sistema que, oportunamente, deverão ser 
considerados. 

No entanto, metodologicamente, pode-se fazer abstração tem
porária dos outros componentes para melhor definir as amplitudes 
de variação, significativas aos objetivos perseguidos. 

Várias são as tentativas que foram realizadas a fim de estabele
cer classificações climáticas de índole diversa, porém quase sempre 
com caráter geral de forma que seus resultados não são aplicáveis à 
definição de capacidade de uso, como é o propósito desta metodo
logia 

O balanço hídrico de Thornthwaite, com suas várias modifica
ções e adaptações, é o que mais se aproxima deste objetivo, porém 
o mapeamento de seus resultados, tanto direto como através do nú
mero de meses com déficit (ou excesso) de água, bem como atra
vés do índice hídrico, não se mostrou coerente com a caracteriza
ção dessa capacidade quando comparadas as diversas regiões onde 
foi aplicado em caráter experimental. 

A evapotranspiração potencial é, por definição, a quantidade de 
chuva teoricamente necessária para manter a vegetação verde e 
turgescente durante o ano. Consequentemente, é a chuva ideal, em 
quantidade e distribuição, que deveria receber uma área, 
considerando-se a influência tanto da temperatura como da latitude 
e fazendo-se abstração do solo. Lembre-se, a este respeito, que em 
sua determinacão é assumida uma capacidade de armazenamento 
arbitrária e uniforme, homogeneizando toda e qualquer variação pe
dológica. 

Assim, a quantidade de chuva real registrada pluviometricamen
te (P) relacionada ao valor de chuva ideal ou evapotranspiração (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 interpo
lação para delimitação das respectivas faixas oferecem uma boa 
aderência para a formulação do critério a ser seguido para o estabe
lecimento dos graus ou, mais propriamente, dos intervalos de varia
cão de classes dos fatores condicionantes climáticos. No entanto, 
~sta aderência está limitada a áreas onde a precipitação pluviomé
trica é igual ou ligeiramente superior à evapotranspiração real. 

Por outro lado, na realidade, nem sempre é atingido o valor da 
evapotranspiração potencial porque, freqüentemente, a soma das 
precipitações pluviométricas com a quantidade armazenada não é 
suficiente para atender as necessidades fisiovegetativas no perlodo 
considerado. Desta forma há déficit para o cabal desempenho das 
funções das plantas A esta quantidade, efetivamente gasta atra
vés da evaporação e da 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 eva
potranspiração potencial 

Obviamente, a relação ER/EP, pela natureza de seus valores, de
veria fornecer um outro índice digno de se considerar na avaliação 
da capacidade de uso dos recursos naturais renováveis, no que diz 
respeito às limitações por clima. 

Novamente, o cálculo desse índice (ER/EP), seguido de interpo
lação para a definição de áreas agroclimáticas, oferece resultados 
satisfatórios porém limitados às regiões onde a precipitação pluvio
métrica 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 parâmetros para estabelecer a amplitude de va
riação dos diferentes graus de limitação do fator clima, havendo-se 
obtido boa representatividade em todos os casos em que ela foi apli
cada. 

Sua expressão matemática é a seguinte: 

IA =v p X ER X 1 00 
EP 

onde: 
IA = índice agroclimático 
P = precipitação pluviométrica 
ER = evapotranspiração real 
EP = evapotranspiração potencial 
Os intervalos adotados são os apresentados na Tabela 5.111. 



TABELA 5 111 
Graus de restrição inerentes ao clima 

Graus 

700 
600 
500 
400 
300 
200 
100 
2oo111 

lndice agroclimético (%) 

<10 
10-25 
25-40 
40-55 
55-70 
70-85 

85-115 
'> 115 

(1) Grau de restrição definido por excesso de umidade 

Assim, com os dados normalmente disponíveis nas estações 
meteorológicas e aplicando métodos comumente usados na deter
minação da evapotranspiração potencial e do balanço hídrico, pode
se contar com os elementos necessários para a delimitação das di
versas manchas agroclimáticas a serem usadas na determinacão da 
capacidade de uso das resultantes-de-interacão. · 

Vários são os métodos que por sua consi~tência podem ser usa
dos para determinar a evapotranspiração potencial Estes incluem 
os experimentais, 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; 
os de amostragens de solos, seguidos de determinação de umidade; 
os de integração, onde a água usada pela planta e a perdida por eva
poração são combinadas; os de influxo-refluxo, baseados na esti
mativa da quantidade anual de água que entra e sai da bacia hidroló
gica e suas correspondentes variações no lençol freático etc 

Tratando-se de estudos de Capacidade de Uso dos Recursos Na
turais Renováveis, realizados a nível regional, recomenda-se o uso 
dos métodos de cálculo, através de dados de precipitação pluvial, 
temperatura 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, simplesmente, em calcular a evapotranspira
ção potencial através da equação: 
e= 1,6 (10 t/l)a 
sendo: 
e = evapotranspiração potencial 
t = temperatura média mensal 
I = índice de calor, cujo valor, empiricamente determinado, corres
ponde ao somatório dos 12 índices mensais "i" dados pela fórmula: 
i= (t/5)1.514 

a= 0,000000675 )3- 0,0000771 12 + 0,01792 1 + 0.49239. 
Esta fórmula, porém, oferece valores obtidos segundo um mês

padrão de trinta dias, com 1 2 horas de iluminação solar cada, e con
seqüentemente, seus resultados devem ser ajustados segundo o 
número real de dias e o tempo de iluminação solar, que variam com 
as estações e latitude. 

Para facilitar a aplicação do método, seu autor tem preparado 
um nomograma (Fig. 5.2) No entanto, há também tabelas, prepara
das por Thornthwaite, que podem ser usadas em substituição ao 
nomograma 

O valor de "I", ou somatório dos 12 índices "i", é também obti
do com a ajuda de tabelas. Da mesma forma é realizado o ajuste da 
evapotranspiração potencial calculada ou lida no nomograma para 
os comprimentos reais do dia e do mês pertinentes ao ponto consi
derado 

Há também fórmulas que permitem o cálculo da evapotranspira
ção real, porém recomenda-se usar o valor obtido através do balan
ço hídrico, considerando-se uma capacidade de armazenamento de 
água disponível 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 me
tros de profundidade média. Por outro lado, o ponto de murchamen
to, 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 

u 
o 
m 
o 
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Evapotranspiração potencial (mm) 

Fig 5 2 - Nomograma para a determinação da evapotranspiração potencial 

Naturalmente que, em termos de área, os Latossolos não são os 
mais representativos. Seria mais objetivo considerar parâmetros se
melhantes para uma profundidade de 75 em para se colocar em 
condições mais representativas e, neste caso, a capacidade de ar
mazenamento disponível seria da ordem dos 125 mm, que é reco
mendada 

Mesmo assim, convém lembrar que, quando se fixa uma disponi
bilidade de água armazenada uniforme e homogênea para toda uma 
região, 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 
considerar diferentes tensões de retenção a diferentes níveis de dis
ponibilidade de água, fato que, pelo menos em se tratando de estu
dos regionais, 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 determi
nação do índice agroclimático, estes são calculados para todas <JS 

estações da rede meteorológica e plotados sobre mapas cartográfi
cos de escala adequada ao nível de levantamento em andamento. 
Naturalmente, é necessário contar também com dados de estações 
localizadas nas circunvizinhanças da área de interesse a fim de me
lhor delinear os limites das diferentes manchas que serão obtidas 
pelo método convencional 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 me
nores Segundo este método, plotam-se os índices agroclimáticos 
sobre mapas-bases como no anterior, traçam-se linhas retas entre 
postos meteorológicos e, sobre elas, constroem-se bissetores per-
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pendiculares de forma tal que fiquem delineadas as áreas que são 
conhecidas como polígonos de Thiessen 

Admite-se que todos os pontos contidos no polígono tenham va
lores mais próximos ao definido por seu posto meteorológico que 
qualquer outro ponto fora dele 

Embora neste último método sejam usadas geralmente as linhas 
menores possíveis entre os diferentes pontos, é aconselhável que 
estas sejam definidas por tentativas de aproximação 

5 1 3 4 2 - Condicionantes inerentes ao relevo 

O relevo é considerado como uma das variáveis importantes, na de
finição da capacidade de uso dos recursos naturais renováveis, por
que, de fato, constitui a base física mais significativa da assim cha
mada "tecnologia moderna", que, na verdade, abrange uma se
qüência de práticas de intensificação, onde só é possível obter o 
máximo de cada uma delas quando as precedentes forem bem apli
cadas 

Um bom uso de herbicidas, por exemplo, está condicionado a 
um bom teor de umidade no solo, que está condicionado a um bom 
preparo do mesmo, que está condicionado a um bom uso da meca
nização, que está condicionado a um relevo adequado ao uso de 
máquinas Uma boa aplicação de inseticidas depende do crescimen
to homogêneo das plantas, que depende do adequado grau de pure
za das sementes usadas e de uma boa distribuição de adubos, por 
sua vez influenciada pela uniformidade no espaçamento dos sulcos, 
que depende da mecanização condicionada pelo relevo 

Desta maneira, torna-se importante discriminar as áreas mecani
záveis 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 frequentes que as simples, deve-se acrescentar a seus ele
mentos identificadores o padrão geral com que se apresenta. 

Assim, a determinação dos fatores condicionantes inerentes ao 
relevo deveria considerar todos esses elementos 

No entanto, pode-se aceitar a declividade como prioritária e usar 
a forma e o padrão como meios de abordagem para sua determina
ção 

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 limites que sejam 
aceitos plenamente por todos Acredita-se, porém, que fixar o limite 
de mecanização em declividade de 25% é adequado à maior parte 
das condicões, considerando ainda que acima deste limite e até 
40% esta;ia compreendida a faixa que, não sendo mecanizável, é 
ainda susceptível de ser trabalhada com implementes de tração ani
mal 

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 
apresentados na Tabela 5 IV 

Assim, o estudo do relevo com fins de aplicação prática nos le
vantamentos para capacidade de uso objetiva basicamente o ma
peamento segundo a declividade nos intervalos adotados. 

TABELA 5 IV 
Graus de restrição inerentes ao relevo 

Graus 

010 
020 
030 
040 
050 
060 
070 
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Intervalo de declividade(%) 

<5 
5-15 

15-25 
25-40 
40-55 
55-70 

>70 

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 (escala 1:250 000) têm-se obtido resultados sa
tisfatórios através da interpretação dos mapas geomorfológicos, 
com controle de cartas topográficas na escala 1: 1 00 000 e ajuste 
de campo posterior 

O material produzido pela Divisão de Geomorfologia do Projeto 
RADAMBRASIL, que tem servido de apoio para este objetivo, ofere
ce um mapa de unidades geomorfológicas que, devidamente inter
pretado, constitui o mapa preliminar das limitações inerentes ao re
levo 

Suas unidades, segundo um critério classificatório que trata de 
refletir a gênese do relevo, pertencem a uma das três formas se
guintes: 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 inundá
veis, 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 
declividade, é parcialmente abordado, pois um de seus grupos, o de 
formas erosivas, é subdividido e identificado quantitativamente se
gundo a projeção horizontal de seus interflúvios e qualitativamente 
segundo o aprofundamento de seus vales (Tab 5 V) 

TABELA 5 V 
lndices de dissecação 

Ordem de grandeza das formas de dissecação 

>250m >750 m >1 750 m >3 750 m 

<250m <750 m <1 750 m <3 750 m <12 750m 

o 

-ê~~ Muita fraca 11 21 31 41 51 
-êErn Fraca 12 22 32 42 52 <O <O <O 

~-g~ Mediana 13 23 33 43 53 
~~-o Forte 14 24 34 54 64 
~o <O Muito forte 15 25 35 45 55 E g. -o 

Estas diversas unidades geomorfológicas podem ser agrupadas 
nos sete intervalos antes estabelecidos e constituem o mapa preli
minar de declividade que, submetido a controle via cartas planialti
métricas e ajuste de campo, fornecerá o mapa definitivo das limita
cões inerentes ao relevo. 
· O agrupamento é realizado com ajuda de tabelas de equivalência 
delineadas para cada caso após trabalhos de campo, considerando 
as condições mais frequentemente 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 Desta forma, análise e interpretação das imagens de radar de
verão ser preocupações constanti'JS 

Por outro lado, a disponibilidade de cartas planialtimétricas pos
sibilita 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 interva
los de classe, 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 distências-limites que deverão ser consideradas 
para a separação das manchas de declividade pode ser obtido apli
cando a relação: 

Dv x E 
Oh sendo: 

Oh distência horizontal mínima, entre curvas de nível, para a deli-
mitacão de áreas com declividade de até i 
Dv ~ 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 nlvel de 40 mo cál· 
cu lo para as sete classes de declividade, já mencionadas, é dado na 
Tabela 5.VI. 

TABELA S.VI 
Correspondenei•s det eteases de declividade com 11 dittlneias horlzonta1s 

Classes de de<:lovodade 1~1 

0-5 
5·15 

15· 25 
25·40 
40-55 
55-70 

>70 

Distancias honzon~is tmml 

>8 .0 
8.0 ·2.7 
2.7·1 .6 
1.6·1 .0 
1.0·0. 7 
0 . 7.0.8 

<0 .6 

É conveniente organizar " gabaritos" e " padrOes-de-relevo", so
bretudo quando os trabalhos envolvem a participação de equipes 
numerosas. Os primeiros são réguas graduadn com diferentes dis
tAncias horizontais permitidas para o intervalo de classe, que fazem 
possfvel uma rápida comparação e definiçAo nos casos de dúvida. O 
gráfico apresentado 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 padrOes deixa também claro que o processo não fi
ca restrito à medição sistemática da distAncia entre as curvas de nf
vel (tarefa lenta e cansativa), indo além, até quase constituir uma 
interpretação propriamente dita. 

As Figuras 5 .4 e 5 .5 mostram uma folha cartográfica 
1:100.000, com curvas de nfvel de 40 em 40 m, interpretada da 
forma anteriormente mencionada. 

Naturalmente que também este método tem suas restriçOes, 
que emanam da inexatidão inerente aos levantamentos planialti
métricos, sejam estes realizados por métodos convencionais ou 
não. 

A informação cartográfica ignora, por exemplo, as possfveis e 
quase sempre existentes variaçOes que em sua quantificação não 
atingem a distAncia vertical escolhida como intervalo das curvas de 
nível. Estas, conseqüentemente, nilosão registradas no mapa e po
dem mascarar profundamente a declividade do terreno (Fig. 5 .6). 

Da mesma maneira, a ·~sensibilidade" da escala horizontal do 
mapa não permite detectar variaçOes que têm influência decisiva 
sobre o "padrão-de-relevo" e que afetam a declividade de suas uni
dades. Isto é , as curvas de nlvel sugerem sempre contornos mais 
uniformes do que na realidade são. 

Por este motivo, a prática aconselha realizar ajuste de campo, 
com medições in loco que possibílitem um resultado amplamente 
satisfatório. Esta última etapa permite, também, em não poucas 
oportunidades, a fixação de fatores de correção pelos que silo mul
tiplicadas as distAncias mlnimas horizontais, antes do traçado do 
mapa de declividades. Estes são, em geral, pequenos para as clas
ses planas e maiores para as íngremes, porém deverão ser determi
nados para cada caso. 

A interpretação dos mapas geomorfoiOgicos permite um traba
lho mais rápido, embora demande o uso complementar das cartas 
topogrãficas e o ajuste de campo. 

t!_ I''''''' ''''''1''"'"""""1 

~~--------------------------~--------------L-------------~-
0-5'!6 5-15'!6 15-25'!6 

I ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' , ' ' ' I" " "" , , , " " " " " " ' I "" " , " , " " " " " "'I"""""""""""" I"""""""""""' r"""" """"""""I''"'"""".""""""'""""""''"""'"'] 

25-40'!6 40-55'!6 55-70'!6 >70'!6 

f ig. 5.3 - Glblrho para o c.âlculo da dect1v101de em c.artas p1antaltJm,tncaa na escala 1:100 000. 

Grau de restrição 040 Grau de restrição 01 O 

Fig. 5.4 - PadrO..o da relevo em cartas planiaitimétricas tucalo 1:100.0001. 
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Grau de restrição 030 Grau de restriçAo 060 

Fig. 5.5 - PadrO.s de relevo em canas planialtimétricas !escala 1: 100.0001. 

Relevo Real 
8 c OOm ---------------- --------------------------------------------~4-~~·------------------

l 

I I ----H-----o __________________ A A 
40m ---, --

1 
I 
I 
I 
I 

I I 
I I 
I I 

o· 
A' 

Mapa Planialtimétnco 

Fig. 5. 6 - Relevo nAo manifesto pelas cartas plan•alt•métricas. 

5. 1.3.4.3 - Condicionantes inerentes ao solo 

Dizem respeito a uma série de caracterlsticas flsicas, qulmicas e 
morfológicas presentes no perfil do solo. Naturalmente, a conside
ração individual e total desses fatores é só compreen.slvel e posslvel 
em trabalhos de pesquisa quando é desejével o controle da maior 
parte das variéveis. Segundo o nlvel dos estudos. escalas dos ma
pas bésicos usados e escalas do mapa de publicação, deverão ser 
feitas generalizaçoes, de forma a compatibilizar as informaçoes ofe
recidas com as necessidades dos usuérios a quem o trabalho se 
destina e com as disponibilidades técnico-econOmicas. 

A consideração das oito caracterlsticas a seguir mencionadas 
oferece resultados plenamente satisfatórios: salinidade e alcalinida
de, drenagem, textura e estrutura do horizonte B, capacidade de 
troca catiOnica, bases trocéveis, profundidade efetiva, textura e es
trutura do horizonte superficial e matéria orgânica. 

Cada uma das manchas pedológicas é analisada segundo as ca
racterlsticas anotadas. atribuindo-se valores que variam de O a 1 O, 
conforme o grau de adequabilidade para o crescimento vegetativo 
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normal da planta ou grupo de plantas consideradas. Assim, o peso 
para condiçl)es ideais é igual a dez e para condiçoes totalmente ad
versas. igual a zero. Dentro deste intervalo, sl!o atribuldos pesos in
termediérios, 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. segun
do os intervalos apresentados na Tabela 5.VI1. 

Graus 

001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 

TABELA S.VII 
Greus de featriçlo inerentes ao solo 

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) Salinidade e alcalinidade 

Apesar do efeito do conteúdo de sais não estar condicionado unica
mente à quantidade presente na solução do solo, havendo varia
ções que dependam da textura, do tipo ou composição química e 
das espécies vegetais, é possível se fazer uma avaliacão 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 par
te das análises dos perfis é usada a condutividade elétrica da solu
ção do solo, extraída de uma pasta saturada, como forma de avalia
ção desta característica, tem-se julgado conveniente estabelecer os 
pesos segundo suas unidades, milimhos/cm, mas, obviamente, 
qualquer outra expressão poderá ser usada, bastando apenas consi
derar suas equivalências. 

Os pesos, atribuídos aos diferentes valores de condutividade es
pecífica, retratam resultados de experiências realizadas a este res
peito (EUA Departamento de Agricultura Laboratorio de Salinidad, 
1962) Estes trabalhos consideraram três critérios para sua avalia
ção: a capacidade de o cultivo sobreviver em solos salinos; o rendi
mento dos mesmos nessas condições; e o rendimento relativo, isto 
é, o rendimento do cultivo em solo salino comparado com o rendi
mento do mesmo em solo não salino, permanecendo os outros fato
res constantes 

Tem-se dito que o efeito de salinidade está também condiciona
do pela distribuição dos sais ao longo do perfil e, naturalmente, é 
tanto mais restritivo quanto menor for a camada superficial não afe
tada A fim de uniformizar os resultados, especialmente em traba
lhos que abranjam grandes extensões, prefere-se que as observa
ções fiquem restritas aos primeiros 50 em, mesmo quando a pro
fundidade efetiva for superior a este valor Naturalmente, limitar-se
ão à profundidade efetiva quando esta for interior 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 mé
dia de seus valores, ponderada em relação às suas respectivas es
pessuras 

Como a presença de qualquer horizonte com condutividade elé
trica maior que 24 milimhos/cm e/ou relação Na+ /T x 1 00 > 1 5 (e 
a relação Na+ + Mg + + >C a+ + + H+ no caso dos solos salino
alcalinos) imprime ao solo maiores limitações quanto mais perto es
tiver da superfície, é necessário reconhecer, para a ponderação des
tas características, três casos possíveis: 
- o solo não apresenta horizonte com condutividade elétrica supe
rior a 24 milimhos/cm e/ou Na+ /T x 100 > 1 5 ao longo de todo o 
perfil ou estas condições estão presentes só após os primeiros 
100 em de profundidade; 
- o horizonte com as condicões mencionadas está entre 50 e 
100 em de profundidade; e · 
- o horizonte em toco está nos primeiros 50 em de profundidade. 

Naturalmente que se esta condicão de extrema salinidade ou al
calinidade se apresenta no horizont~ superficial, a profundidade efe
tiva é zero, e, assim, a média geométrica do perfil será também ze
ro A este respeito, no caso especial dos solos pedologicamente 
classificados como salinos e/ou alcalinos, incluindo entre estes os 
planossolos do sistema em uso no BrasiJill, é preferível também 
considerar a relação Na+ + Mg + + > Ca + + + H+ como limitati
va da profundidade efetiva dos mesmos 

Os pesos a serem atribuídos às diferentes situacões consideran
do os três casos possíveis, já mencionados, são ~s s~guintes: 
I Solos em horizonte extremamente salino e/ou alcalinol21 ao longo 

de todo o perfil 
- Não salinos, condutividade inferior a 4 milimhos/cm . 9 
- Ligeiramente salinos, condutividade entre 4 e 8 milimhos/cm 8 
- Moderadamente salinos, condutividade entre 8 e 1 2 
milimhos/cm 6 
- Acentuadamente salinos, condutividade entre 1 2 e 1 6 
milimhos/cm 6 

f 1 l 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+ /T x 100 > 15 

- Fortemente salinos, condutividade entre 16 e 20 
milimhos/cm 
- Muito fortemente salinos, condutividade entre 20 e 24 
milimhos/cm 

3 

11 Solos com horizonte extremamente salino e/ou alcalino após os 
primeiros 50 em 
Não salinos 5 

- Ligeiramente salinos 3 
- Moderadamente salinos 2 

- Acentuadamente salinos ou mais o 
111. Solos com horizonte extremamente salino e/ou alcalino nos pri

meiros 50 em de profundidade 
Não salinos 3 
Ligeiramente salinos 2 
Moderadamente salinos ou mais O 

Bl Drenagem 

No sentido dinâmico, a drenagem diz respeito à rapidez e à extensão 
com que a água é removida do solo, especialmente através do es
coamento superficial e do fluxo em direção às correntes subterrâ
neas. Porém esta remoção também se dá através da evaporação e 
da transpiração das plantas. 

Como atributo intrínseco do solo, se refere à frequência e dura
ção do período durante o qual permanece por debaixo do ponto de 
saturação 

A drenagem, como aqui considerada, em seu sentido amplo, 
abrange a drenagem superficial ou runoff, a drenagem interna e a 
permeabilidade 

A primeira é expressa pela relação percentual entre o influxo 
(água de chuva e drenagem de outros solos) e a água que é removi
da pelo fluxo superficial Tem-se, assim, forte influência da topogra
fia, embora solos da mesma declividade possam apresentar diferen
ças sensíveis imputáveis às suas características físicas 

A permeabilidade, que é a propriedade do solo que permite à 
água (ou ar) circular através de sua massa, pode ser medida em ter
mos de relação de fluxo através de um corte transversal de solo sa
turado, na unidade de tempo, sob condições hidráulicas e de tempe
ratura padronizadas 

A drenagem interna é o fluxo descendente do excesso de água 
que também, como a permeabilidade, sofre influências de textura, 
estrutura 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 
simples e certamente que, para trabalhos detalhados, é necessário 
separar seus componentes e efetuar medições apropriadas No en
tanto, para os propósitos aqui visados, considera-se suficiente 
pesá-los em conjunto. 

Devido a esta complexidade julga-se conveniente adotar uma 
conceituação, a fim de garantir um mínimo de uniformidade nos tra
balhos Na falta de determinações específicas, recomenda-se o uso 
da seguinte: 

Muito mal drenado - Drenagem extremamente lenta A água é 
removida do solo tão vagarosamente que o lençol freático permane
ce na superfície ou sobre ela a maior parte do ano (mais de 9 
meses) De modo geral encontra-se sobre relevos planos ou depres
sões e suas cores, no horizonte superficial, são cinza-escuro ou pre
to (values até 4,5 e cromas 1 ou 0) e nos horizontes subjacentes 
cinza-claro (cromas 1 ou 0). Assim, nestes solos, são comuns pro
cessos de gleização e horizontes orgânicos, do tipo muck quando a 
vegetação natural é composta, predominantemente, de gramíneas 

Mal drenado - A remoção da água é acentuadamente lenta a 
ponto de o solo permanecer saturado, ou o lençol freático permane
cer perto da superfície durante uma boa parte do ano (6 a 9 meses) 

É devido à presença do lençol freático alto, ou à existência de 
um horizonte impermeável, ou a contribuições de água subsuperfi
cial ou a diferentes combinações destas causas. 

As cores são, geralmente, acinzentadas, mais escuras no hori
zonte A, porém de croma 2, apresentando ou não mosqueado 

Imperfeitamente drenado - A água é removida lentamente, a 
ponto de o solo permanecer saturado durante parte do ano (3 a 6 
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meses). Geralmente apresenta uma camada de pouca permeabilida
de no perfil, ou lençol freético alto durante parte do ano, contribui
ções de égua subsuperficial ou combinações destas causas. 

As cores s!io acinzentadas, brunadas ou amareladas (cromas su
periores a 2). freqüentemente mosqueado na parte inferior do hori
zonte A e nos horizontes B e C. 

Nas regiões de vegetaç!io natural predominantemente composta 
de gtamineas, o horizonte A apresenta alto conteúdo de matéria or
gânica e os outros horizontes, inicio de gleizaçl!o. 

Moderadamente drenado (por falta) - A égua é removida com 
moderada lentidão. O solo permanece saturado durante curtos pe
riodos de tempo (menos de 3 meses) . Os impedimentos são da 
mesma natureza que os mencionados para os imperfeitamente dre
nados, porém, presentes em menor grau. As cores s!io uniformes 
no horizonte A, e na parte superior do horizonte B. com mosqueado 
evidente só no C. 

Bem drenado - A âgua é removida porém não rapidamente. 
Apresenta, geralmente, texturas médias e cores uniformes (cromas 
3 ou mais) com mosqueado apenas no horizonte C ou após os pri
meiros 100 em de profundidade. Esta drenagem é caracter!stica 
dos perfis modais correspondentes aos solos zonais das classifica
ções pedológicas anteriores. 

Moderadamente drenado (por excesso) - A âgua é removida 
com rapidez moderada, especialmente do primeiro horizonte, que 
geralmente apresenta textura leve. O restante do perfil apresenta as 
mesmas caracterlsticas dos bem drenados. 

Acentuadamente drenado - A âgua é removida com rapidez ao 
longo de todo o perfil. Geralmente, as texturas em todos os horizon
tes são leves ou médias e suas cores uniformes, com mosqueado 
ausente ou presente só após 120 em de profundidade. 

Fortemente drenado - A âgua é removida com rapidez acentua
da. São, geralmente, solos Litólicos ou Regossólicos. e. em alguns 
casos, Areias. Apresentam cores uniformes, sem mosqueado, nos 
primeiros 1 20 em, pelo menos. 

Excessivamente drenado - A água é removida com extrema ra
pidez. São solos geralmente classificados como Areia ou Litossolos 
de declividades lngremes ou muito porosos. 

Os pesos para a ponderação desta caracterlstica são os seguin
tes: 
- muito mal drenado . . . . . . . . . . . • • . . . • . • . . . . . • . • . . O 
- mal drenado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
- imperfeitamente drenado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
- moderadamente drenado (por falta) . . . . . • . . . . . . . . . . . . 8 
- bem drenado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
- moderadamente drenado (por excesso) . . . . . . . . . . . . . . . 8 
- acentuadamente drenado • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
- fortemente drenado . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
- excessivamente drenado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

C) Textura e estrutura do horizonte "B" 

A textura e a estrutura são, de fato, duas características que estão 
intimamente relacionadas. A primeira reflete o percentual com que 
participam na constituição do solo, as frações areia, limo ou silte e 
argila. A segunda diz respeito à forma como as partículas individuais 
estão agregadas entre si. No entanto, nem sempre esta relação está 
clara e diretamente estabelecida, pois a estrutura, além de estar con
dicionada pela quantidade de argila presente na composição flsica 
do solo, também o estâ pelo tipo da mesma, pela quantidade e qua
lidade da matéria orgânica e por outros aspectos flsico-qulmicos. 

A própria textura, apesar de sua conotação eminentemente flsi
ca e a arbitrariedade com que foram estabelecidos os tamanhos de 
suas frações, tem a ela ligados claros e definidos comportamentos 
quimicos, como a pobreza potencial e a atual em nutrientes da fra
ção areia e a capacidade de troca catiónica 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 ferti
lidade e produtividade dos solos. 

Assim sendo. seria conveniente discriminar em tipo, forma, ta
manho e grau, conforme seja o caso, todas as texturas e estruturas 
de cada um dos horizontes e suborizontes do perfil pedológico, para 
inferir, por este ponto de vista, sua influência sobre a capacidade de 
uso dos solos. Obviamente, há dificuldades práticas para se proce-
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der desta maneira, sobretudo quando se pretende realizar estudos 
que abranjam áreas mais ou menos amplas. Hé, portanto, necessi
dade de aceitar meios-termos desde que estes não comprometam 
os resultados aos nlveis visados. 

Aqui, tem-se preferido ponderar a textura e a estrutura por sepa
rado para depois aceitar a média geométrica de seus valores como 
um dos oito pesos que, finalmente, definirão as restrições inerentes 
ao solo. 

A textura foi dividida em sete grupos que, com suas correspon
dentes equivalências na nomenclatura internacional, são os seguin
tes (Fig. 5. 7): 
- textura muito leve . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . areia 
- textura leve ..... .... ..•.. . .. ... ....... areia franca 
- textura moderadamente leve .•. ... .• ....• franco-arenosa 
- textura média .... ... ...... .... • franca, franco-argilosa, 
franco-siltosa e silte 
- textura moderadamente pesada .... . .. franco-argilo-arenosa, 
franco-argilo-siltosa 
- textura pesada . . .. . .... argila, argilo-arenosa e argilo-siltosa 
- textura muito pesada .••..•. .... ...... .. muito argilosa 

lllome Lmi\8$ 100 o 
Areia g<ossa 2.0.2mm 
AJéla lina 0.2-o.osmm 
Sllre o.OS.0.002mm 
Argila < 0.002mm 

I 

_ Pon:entavem de areia 

~ ~ I 

' 
Muito leve 

í§ffiJ 

[:=J 
Leve Moderadamente 

leve 

~ 
L:...:...:...:. [[[[l 

Média 

Moderadamente 
Pesada 

Pesada Muito Pesada 

Fig. f>. 7 - Cla$SeS textUrais do sOlo. 

Por sua vez, foram considerados os cinco tipos básicos de estru
tura (laminoidal, prismoidal, esferoidal, cuboidal e inestrutural). 
através 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 al
guns casos, são meramente teóricos. Note~se que apenas para a 
granular, a prismética e a colunar reconhecem-se dois graus de es· 
truturação e que em apenas um caso se fez diferenciação por tama
nho julgando-se que assim procedendo se obtém a exatidão neces
séria com um mfnino de complexidade. 

Como já afirmado, o mesmo racioclnio induz a optar pelo hori
zonte aluvial tfpico como o representante das camadas subsuperfi· 
cials, restringindo-se as observações ao horizonte B ou ao subori-



Granular Grumosa Bloco Bloco Pnsmâtica CoiUila( Prismâtica Coluna r Grão Maciça Laminar Subangular Angular Moderada Moderada Forte Forte Simples 

2 

Muito leve ! 2 

Leve 5 7 3 2 

Mod. leve 8 8 8 .. 3 

Média 9 9 9 8 

Mod. pesada 8 8 8 8 

Pesada 6 7 7 7 6 5 5 3 3 2 2 

Muito Pesada 5 7 7 6 5 5 5 3 3 2 2 

~Combinações nlio regis
~ traclas na prática D Combinações pouco 

lreqOentes 
r---:-l Combinações muito 
L_.:...J lreqOentes 

Fig. 5.8 - P .. os dos grupos texturais e estruturai• e vtloru adotados para as diferentes combinaçOu. 

zonte 82, quando subdividido, e, na ausência destes, ao suborizon
te mais próximo da cortceituaçiio do B ou ao suprajacente do hori
zonte C. 

Caso a profundidade efetivam tenha abrangido. total ou parcial
mente, o horizonte C (solos Aluviais, Regossolos e Vertissolos) 
aplicar-se-Ao os critérios seguintes: 
- nos solos Aluviais, a estrutura da camada que abrange a profun
didade de 50,5 em ou a mais profunda se o solo niio atingir essa 
profundidade efetiva; 
- nos Regossolos, por definição solos jovens, conseqüentemente 
de horizontizaçiio fraca, a estrutura do B, se f~r posslvel diferenc~é
lo e estiver incluldo na profundidade efet1va. Caso contréno, 
proceder-se-á como se fosse Aluvial; e 
- nos Vertissolos, a última camada ou horizonte componente da 
profundidade efetiva considerada. 

A inda mais, no caso especial de solos classificados como Areias 
e UtOiícos (classificação brasileira), considerar como estrutura de 
grãos simples e de textura arenosa toda e qualquer estrutura fraca 
granular. 

DI Capacidade de troca catiOnica 

·A capacidade de troca catiOnica está intimamente relacionada com 
o comportamento coloidal dos solos, que é exercido por suas fra
çOes argila e húmus da parte mineral e da orgênica, respectivamen
te. 

A rigor, tem-se estabelecido que nem toda a fraçiio argila é res
ponsável por esta propriedade, mas, para efeitos práticos, pode-se 
assim considerar. Esta simplif icaçiio, por outro lado, é meramente 
formulativa pois não influi na sua quantificaçiio analltica. 

Um problema de maior relevancia advém do fato de se obterem 
resultados, às vezes, significativamente diferentes segundo o mé
todo usado. Experiências neste sentido (Pearson & Adams, 1 967) 
têm demonstrado que determinaçOes efetuadas através de três mé
todos, no mesmo solo, têm resultado em valores bastante discor
dantes. Assim, por exemplo, as conseguidas através do método 
BaCI2 - Trietanolamina, soluçAo regulada a pH 8,2, foram invaria
velmente superiores aos obtidos pelo método NH4 0Ac a pH 7 . Já 
os resultados obtidos com aplicação de soluçOes salinas niio regula
das IKCII variaram de acordo com o pH do solo, isto é, foram maio
res ou menores conforme o solo tenha sofrido calagem ou nllo. 

Obviamente que também silo obtidos resultados diferentes se 
há remoçAo prévia da matéria org&nica, pois seus coiOides, como é 
sabido, apresentam capacidade de troca catiOnica consideravel
mente mais alta que qualquer coiOide inorg&nico. 

Assim sendo, dever-se-é verif icar se todos os dados anallticos 
foram obtidos sob o mesmo método ou sob métodos equivalentes 

I 1 I Ver par.grafos pertinentes. 

nos seus resultados. No entanto, freqüentemente, é conveniente 
aproveitar todos os resultados disponlveis. Neste caso é aconselhá
vel o uso de fatores de ajuste para homogeneizar os resultados. 

Como já referido, o pH dos solos tem influência nos valores da 
capacidade de t roca catiOnica. No intuito de quantif icar esta in
fluência. têm-se feito mediçOes em solos com teores de matéria or
g&nica de O, 7 a 1 5% (Helllng et alii, 1964 spud Pearson & A~ams, 
19671 fazendo oscilar seu pH entre 3 e 8. Os resultados veneram 
de 3 a 6 miliequivalentes 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 silo atribui das tanto a variaçOes no 
teor e tipo de matéria org&nica quanto a variaçOes na mineralogia 
das argilas. O problema para o ajuste de valores. quando estes fo
rem obtidos a pH diferentes. é discriminar a parte atribulvel à maté
ria orgllnica da parte atribulvel à fraçiio inorg&ncia, para, a seguir, 
fazer os cálculos correspondentes segundo os teores destes com
ponentes. Isto, naturalmente, pode ser realizado através da anál ise 
de alguns solos representativos. seguida de manipulação estatlstica 
de seus resultados, segundo métodos de correlação múltipla. 

No entanto, para efei tos práticos, poder-se-é considerar que as 
partes atribulveis às fraçOes mencionadas, dentro da amplitude de 
varlaçllo normal do pH, estilo dadas pelas relaçOes: 
Yc = - 59 + 51 x 
Ya = 30 + 4.4 X 
onde: 
Yc = capacidade de troca catiOnica por cada 1 00 g de carbono or
gênico 
Ya = capacidade de troca catiOnica por cada 100 g de argila 
x = pH 

A tabela será aplicada diretamente para a média ponderada dos 
primeiros 1 00 em de profundidade ou para a profundidade efetiva 
quando esta for interior. 

No caso dos solos classificados como Areias é conveniente con
siderar os valores da capacidade de troca catiOnica após correlação 
para a matéria orgAnica. Isto poderá ser feito diminuindo 1, 5 mE por 
cada 1 % de conteúdo de matéria org&nica. Esta recomendação é 
feita considerando que os solos assim classificados na área tropical 
apresentam, sob condiçOes naturais, conteúdos de matéria orgAni
ca comparativamente altos que, sob cultivo, se esgotam rapida
mente, a ponto de terem que ser abandonados se. após um ou dois 
ciclos de culturas anuais, nllo sllo seguidas pela implantação de 
uma cultura permanente adaptada a essas condiçOes. Desta manei
ra, a consideração pura e simples desses valores poderá induzir a 
atribuir a essas áreas uma capacidade que, na realidade, nllo é per
manente. Contudo, em cada caso, um exame especifico deste pro
blema poderá melhor definir se este procedimento é ou niio o mais 
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correto. Estas mesmas considerações são válidas para o caso dos 
solos Podzólicos. 

Os pesos adotados para a ponderação desta característica pede
lógica são os seguintes: 
- igual ou menor a 2 miliequivalentes por cada 1 00 g de solo 3 
- entre 2 e 4 miliequivalentes 5 
- entre 4 e 8 miliequivalentes 6 
- entre 8 e 1 6 miliequivalentes 8 
- maior que 1 6 miliequivalentes 9 

E) Bases trocáveis 

Refere-se à soma dos íons Ca + +, Mg + +, K + e Na+, expressos 
em miliequivalentes por cada 1 00 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 
catiOnica 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 16 mE/1 00 g de solo seria o mínimo admissí
vel para um solo ser considerado como de grau de restrição 001, se 
esta classificação dependesse apenas deste fator. 

Como quase todos os perfis estão sub-divididos em horizontes e 
suborizontes, cujas somas de bases trocáveis diferem entre si, 
obter-se-á, de preferência, a média ponderada em relação às suas 
correspondentes espessuras e a observação limitar-se-á aos hori
zontes A e B ou aos primeiros 1 00 em de profundidade quando esta 
for superior. 

Novamente os Regossolos, Vertissolos e Solos Aluviais consti
tuirão exceções quando a profundidade efetiva abranger total ou 
parcialmente o horizonte C que, sob estas circunstâncias, será con
siderado. 

Lembre-se que os horizontes extremamente salinos e/ou alcali
nos 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 hori
zontes estejam presentes, reconhecem-se três situações que, com 
os respectivos pesos adotados na ponderação da característica em 
foco, são as seguintes: 

I. Solos sem horizonte extremamente salino e/ou alcalino ao longo 
de todo o perfil 

- menos de 2 mE/1 00 g de solo 3 
- de 2 a 4 mE/1 00 g de solo 5 
- de 4 a 8 mE/1 00 g de solo 6 
- de 8 a 16 mE/1 00 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 
1 00 em de profundidade 

- menos de 2 mE/1 00 g de solo 1 
- de 2 a 4 mE/1 00 g de solo 2 
- de 4 a 8 mE/1 00 g de solo 3 
- de 8 a 16 mE/1 00 g de solo 5 

mais de 16 mE/1 00 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/1 00 g de solo 2 
- de 4 a 8 mE/1 00 g de solo 3 
- mais de 8 mE/1 00 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 profundi
dade do solo pode ser considerada como efetiva. Na realidade esta 
deveria ser determinada em cada caso, porém, considerando-se o 
tipo e a escala de trabalho a ser realizado, este rigor na exatidão é 
perfeitamente dispensável 
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Assim, em trabalhos de cunho regional, poder-se,á considerar 
como tal a abrangida pelos horizontes A e B. 

Este critério elimina sumariamente todo horizonte C No entan
to, 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 ela
boração, 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 efeti-
v a 

Já no caso dos Regossolos e Vertissolos, é mister uma avaliação 
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 x 
1 00 igual ou superior a 1 5 e/ou condutividade elétrica superior a 24 
milimhos/cm Da mesma maneira todo horizonte "Giei" totalmente 
desenvolvido também interrompe a profundidade sob consideração 

Os pesos adotados, para cada uma das situações possíveis, são 
os seguintes: 
-nula O 

bolsões com afloramentos 2 
menos de 30 em 3 
31 a 60 em 5 
61 a 90 em 6 

- 91 a 120 em 8 
- mais de 1 20 em 9 

G) Textura e estrutura do horizonte superficial 

Praticamente todo o afirmado com respeito à textura e à estrutura 
do horizonte B (vide 5.1 3.4.3 - Condicionantes inerentes ao so
lo, alínea C) pode ser aplicado ao horizonte superficial. 

Naturalmente que, no caso especial de se apresentar um hori
zonte superficial orgânico, terá que se considerar se a tabela se 
ajusta ou não à situação específica e, em cada caso, adaptar-se-á a 
solucão mais recomendável. 

Não se trata apenas de definir se o percentual de matéria orgâni
ca é ou não suficiente para caracterizar um horizonte orgânico 
Dever-se-á considerar sua espessura e os possíveis efeitos das ope
rações normais do preparo do solo sobre ela. É também relevante in
ferir a qualidade da mesma, porém, as manchas sob estas condi
ções em um mapeamento regional são tão pouco expressivas que 
qualquer preocupação adicional é preferível que seja canalizada a 
um exame do caso, pois as generalizações"pouco contribuiriam para 
a análise do problema. 

A tabela de pesos a ser considerada é também a utilizada para o 
horizonte B (Fig 5.8) 

H) Matéria orgânica 

Considerar-se-á unicamente a percentagem do horizonte A 1 . Quan
do estiver subdividido, determinar-se-á a média ponderada de seus 
componentes 

Normalmente este valor é calculado através dos percentuais de 
N ou C e faz parte dos resultados analíticos A fim de evitar possí
veis distorções com o emprego de um fator único, recomenda-se 
aplicar o critério seguinte: 
- quando a relação C/N for superior a 1 5 multiplicar o valor de N 
por 20; 
- quando a relação C/N estiver entre 9 e 1 5 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 

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 con
veniente diminuir os pesos citados em dois pontos 

5 1 . 3 5 - Conceituação das classes, subclasses e séries do siste-
ma 

Observe-se que a sistemática proposta agrupa todas as resultantes
de-interação, antes consideradas como identidades indivisíveis de 
capacidade, em um sem-número de unidades que, individualmente, 
comportam os que apresentam igual capacidade de influência sobre 
a produção e produtividade, quando submetidas ao mesmo sistema 
de manejo 

Estas unidades são, por sua vez, agrupadas em séries, que reú
nem as que apresentam homogeneidade no que ao grau de restrição 
dos fatores clima, relevo e solo diz respeito, independente das ca
racterísticas físico-químico-morfológicas que interferem na determi
nação de sua capacidade. 

Similarmente, as séries são agrupadas em subclasses e estas 
em classe 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 nÍalizado com 
maior ou menor profundidade. Obviamente, o grau de abstração de 
suas generalizações não será o mesmo e, correspondentemente, 
deverá ser aceito com maiores ou menores restricões. 

Nos parágrafos seguintes é oferecida a concéituacão dos dife
rentes componentes do sistema, com exceção das ~nidades que 
por seu grande número de combinações teoricamente possíveis não 
são aqui incluídas 

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, ex
presso o primeiro pela média geométrica de sua precipitação pluvial 
e de sua evapotranspiração real e o segundo por sua evapotranspi
ração potencial Adicionalmente, contam com um período de cres
cimento vegetativo ininterrupto de mais de 21 O dias, considerando 
um tempo de recorrência de cinco anos 

Normalmente, fazem parte de superfícies estruturais tabulares, 
terraços e patamares, embora também sejam comuns sobre super
fícies de acumulação fluviais e lacustres e, ainda, sobre formas ero
sivas tabulares 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-la, em termos modais, da seguinte maneira: 
- não são salinos (condutividade elétrica sempre inferior a 4 
mmhos/cm) nem alcalinos ao longo de todo o perfil; 
- têm boa capacidade de retenção de umidade com boa a modera
damente 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 
texturas médias e correspondentemente suas estruturas são granu
lares ou em blocos subangulares; 
- tanto sua fertiljdade atual como a potencial, considerando-se a 
soma de bases trocáveis e a capacidade total de troca catiOnica co
mo medida dessas características, são altas. Com efeito ambas são 
sempre superiores a 16 mE/1 00 g de solo. Contribui também para 
esta situação o alto conteúdo de matéria orgilnica que atinge níveis 
superiores a 5% com relação carbono/nitrogênio inferior a 20; e, 
- por outro lado, a profundidade efetiva é, freqüentemente, supe
rior a 1 20 em, contribuindo, ainda mais, com a fertilidade natural, 
principalmente por sua influência na capacidade de retenção de 
umidade. 

As variações em torno da descrição moda! que, como já afirma
do, caracterizam as diferentes unidades, incluem: período de cresci
mento vegetativo reduzido até 1 80 dias; condutividade elétrica de 
até 8 mmhos/cm; drenagem acentuada; texturas moderadamente 
pesadas ou moderadamente leves e suas correspondentes estrutu
rais; capacidade de troca e soma de bases de até 12 mE/1 00 g de 
solo, matéria orgilnica superior a 1 %; e profundidade efetiva não in
ferior a 60 em. 

A) Subclasse 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 po" 
derem ser reconhecidas subclasses Conseqüentemente, não exis
tem agrupamentos diferenciados a este nível. 

B) Séries na Classe Plenater 

Sendo série uma categoria onde todos os três tipos gerais de condi
cionantes são homogêneos e sendo excluída na Classe Plenater 
qualquer diferenciação ao nível de subclasse, só é possível a exis
tência de uma série onde todos os seus tipos gerais de fatores con
dicionantes se apresentam em um nível praticamente não restritivo 
Esta série toma a denominação de 111 e corresponde, em sua defi
nição, ao conceito central de sua classe 

5 1 3 5 2 - Classe Lavoter 

Climatologicamente, apresenta-se em áreas onde a média geomé
trica da precipitação pluvial e da evapotranspiração real representa 
não menos de 70% de sua correspondente evapotranspiração po
tencial e, adicionalmente, conta com um período de crescimento 
vegetativo ininterrupto de pelo menos 1 80 dias, com um tempo de 
recorrência de 5 anos 

Normalmente faz parte do mesmo tipo das unidades geomorfo
lógicas da classe anterior, porém com declividades de até 1 5% É, 
consequentemente, plenamente mecanizável 

Como em todas as outras classes, suas resultantes-de"interação 
apresentam variações pedológicas, porém sempre com expressão 
média de suas características físicas, químicas e morfológicas den
tro da amplitude de variação admissível para a classe, isto é, índice 
pedológico entre 7,0 e 8,5. 

No entanto, em seu conceito central, seus solos podem ser ca
racterizados assim: apresentam ligeira ou nenhuma salinidade; são 
moderadamente ou bem drenados; com combinações de texturas 
moderadamente leves a moderadamente pesadas com estrutura 
granular, grumosa e em blocos angulares e subangulares; por outro 
lado, o conteúdo de bases trocáveis e sua capacidade total de troca 
catiOnica são superiores a 1 2 mE/1 00 g de solo, sendo ainda consi
derados de boa fertilidade, mesmo situando-se na parte inferior des
sa faixa; são também moderadamente profundos a profundos, com 
mais de 90 em de profundidade efetiva; e seu conteúdo de matéria 
orgilnica é superior a 2% 

O conceito central acima descrito, como já manifestado, com
porta 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 varia
ções incluem: período de crescimento vegetativo reduzido até 
1 50 dias; salinidade moderada; drenagem acentuada; texturas de 
moderadamente leves a moderadamente pesadas (e até pesadas no 
horizonte "B"), combinadas com estruturas que vão de granular até 
colunar moderada; capacidade de troca catiOnica e soma de bases 
reduzidas até 8 mE/1 00 g de solo; profundidade efetiva de até 
60 em e matéria orgilnica inferior a 1 % 

Ocasionalmente podem registrar"se valores inferiores aos anota
dos, porém são aceitos com muita reserva e, naturalmente, quando 
compensados por outras características que possibilitem o compor
tamento médio adequado à classe 

A) Subclasse na Classe Lavoter 

Respeitados os limites impostos para a conceituação da classe, é 
possível diferenciar nas resultantes-de-interação da Classe Lavoter 
três agrupamentos a nível de subclasse, segundo o tipo geral do fa
tor co·ndicionante dominante: Lavoter"por-Ciima, Lavoter-por
Relevo e Lavoter-por-Solo 

É oportuno lembrar que no caso de existirem dois tipos gerais do
minantes ou mesmo quando não há dominilncia entre os três tipos 
aceitos, isto é, eles limitam a capacidade com igual intensidade, 
respeitar-se-á a ordem de prioridade clima, relevo, solo para a defini
ção sistemática ao nível hierárquico sob análise 
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A Subclasse Lavoter-por-Ciima engloba todos os componentes 
da classe que apresentam índice agroclimático superior a 70 e infe
rior 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 
naturalmente, inferior a 15%, independente de suas condições de 
solo e clima. 

Estes componentes são comuns sobre superfícies estruturais e 
sobre o topo das formas erosivas tabulares e convexas. Já nas for
mas erosivas agudas são praticamente inexistentes. São, obvia
mente, menos freqüentes sobre as formas fluviais e lacustres, bem 
como nas vertentes das convexas, pois as primeiras tendem a apre
sentar 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 orien
tacão de seus sulcos e/ou faixas de cultivo 

·Normalmente são de boa capacidade de produção, especialmen
te os classificáveis nas séries não limitadas por fatores pedológicos, 
caso em que quase se equivalem aos componentes da Classe Plena-
ter 

Finalmente, a Subclasse Lavoter-por-Solo agrupa os componen
tes 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, quan
do ponderadas segundo a metodologia já explicitada, apresentam 
média geométrica superior a 7,0 e inferior a 8,5, denotando, com 
isto, possuírem limitações simples, facilmente superáveis ou con
tornáveis. 

B) Séries na Classe Lavoter 

Por definição, série é o conjunto que, além de apresentar a homoge
neidade exigida por suas respectivas classes e subclasses, se mos
tra também 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 Lavoter-por-Relevo e uma à Lavoter-por-Solo, segun
do a relação constante da Tabela 5.VIII. 

Tanto a Série 211 como a 212 apresentam em comum, além do 
clima que caracteriza sua subclasse, relevo com declividades infe
riores a 5% Diferenciam-se, porém, pelos seus solos: índice pede
lógico superior 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 den
tro dos limites da classe. Também neste caso, a diferença entre es
tas duas séries é dada pelo solo, que tem grau de restrição 001 na 
primeira e 002 na segunda. 

Por clima 

211 
212 
221 
222 

TABELA 5 VIII 
Séries na Classe Lavoter 

Subclasses 

Por relevo 

121 
122 

Por solo 

112 

Os componentes da Série 1 21 são classificados nesta classe 
apenas por apresentarem declividades entre 5 e 15%, pois agrupam 
resultantes-de-interação excelentes, tanto do ponto de vista climá
tico como do pedológico. 

Já a Série 122, que apresenta componentes com clima ótimo, 
está limitada, tanto pedologicamente como do ponto de vista do re
levo, no grau próprio da classe. 

Finalmente, são classificáveis na Série 112 todas as resultantes 
da Classe Lavoter que não foram enquadradas na Plenater apenas 
porque o solo de suas resultantes-de-interação apresenta restrições 
de segunda grandeza. 
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5.1.3.5.3 - Classe Agriter 

Climatologicamente encontra-se em áreas onde a média geométrica 
da precipitação pluviométrica e da evapotranspiração real represen
ta não menos de 55% de sua correspondente evapotranspiração 
potencial e, adicionalmente, contam com um período de crescimen
to vegetativo ininterrupto de pelo menos 1 50 dias, considerando-se 
um tempo de recorrência de 5 anos. 

Do ponto de vista geomorfológico, podem fazer parte de todas 
as formas estruturais, das unidades tabulares e convexas, das for
mas erosivas e dos terraços fluviais ou lacustres das formas de acu
mulação, porém, em todos os casos, quando as declividades forem 
inferiores a 25% Assim sendo, são ainda mecanizáveis, 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 
geométrica de seus pesos, de acordo com a metodologia proposta, 
é superior a 5, 5 

Seus solos são, conseqüentemente, variados. Em termos de 
conceituacão moda I, podem ser descritos da maneira seguinte: não 
salinos a ~oderadamente salinos, condutividade elétrica de até 8 
milimhos/cm; drenagem de ligeiramente lenta a acentuadamente rá
pida; textura de moderadamente leve até pesada, combinada com 
estrutura em blocos, prismática ou colunar moderada e granular; 
apresentam capacidade de troca catiônica, bem como soma de ba
ses trocáveis, superior a 8 miliequivalentes por cada 1 00 g de solo, 
denotando, com isto, regular a boa fertilidade potencial e atual; são 
moderadamente profundos a profundos; conteúdos de matéria or
gânica normalmente superiores a 1% 

Variações, para menos, dos valores acima descritos podem ser 
aceitas desde que devidamente compensadas, de forma a manter a 
capacidade dentro dos limites 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-de-interação da classe que 
apresentam índice agroclimático superior a 55 e inferior a 70%, in
dependente de suas condições de relevo e de solo Desta maneira, 
abrange também todos os componentes com limitações geomorfo
lógicas e pedológicas com grau equivalente ao índice agroclimático 
citado e que, conseqüentemente, poderiam também ser classifica
dos nas outras duas subclasses, mas que, respeitando a prioridade 
metodológica, são aqui incluídos. 

A Subclasse Agriter-por-Relevo agrupa os componentes que, 
apresentando índice agroclimático superior a 70, e por isto não in
cluídos 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
de-interação que, não sendo classificáveis nas subclasses anterio
res, por apresentarem índices agroclimáticos superiores a 70% 
e/ou declividade inferior a 1 5%, apresentam índice pedológico não 
menor que 5,5. 

B) Série na Classe Agriter 

A combinacão dos três tipos gerais de fatores condicionantes, cli, 
ma, relevo~ solo, com seus respectivos graus de restrição possíveis 
a este nível determina a ocorrência das 1 9 séries relacionadas na 
Tabela 5 IX 

Destas séries, nove pertencem à primeira subclasse (clima), seis 
à segunda (relevo) e quatro à terceira (solo) 

Por outro lado, a mesma tabela mostra que, a este nível do siste
ma, os componentes podem ainda ser agrupados em conjunto que 
guarda homogeneidade no que diz respeito ao grau de restrição e ti
po de dois dos três fatores condicionantes gerais 
· Assim, as Séries 311, 31 2 e 31 3 da Subclasse Agriter-por
Ciima apresentam em comum, além do índice agroclimático supe
rior a 55%. solos com relevo praticamente plano, com O a 5% de 
declividade. Diferenciam-se porém porque seus índices pedológi· 
cos refletem condições restritivas de graus 001, 002 e 003 que, 
em última instância, determinam capacidades diferenciadas para 
seus componentes. De forma similar, as Séries, 321, 322 e 323 



Por clima 

311 
312 
313 
321 
322 
323 
331 
332 
333 

TABELA 5 IX 
Séries na Classe Agriter 

Subclasses 

Por relevo 

131 
132 
133 
231 
232 
233 

Por solo 

113 
123 

213 
223 

que também são climatológica e geomorfologicamente equivalen
tes diferenciam-se entre si pelo grau de limitações pedológicas re
fletidas 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 de
clividade de seus componentes que, neste caso, vai de 15 a 25% 

Já o grupo das Séries 1 31, 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. Dife
rem, no entanto, sob o aspecto pedológico, pois as médias geomé
tricas dos pesos atribuídos a suas características físico-químico
morfológicas vão de 5,5 a 1 0,0, havendo, assim, capacidade dife
renciada também neste caso 

A mesma situação é representada pelas Séries 231, 232 e 233, 
porém neste caso a demanda hídrica ideal, expressa pela evapo
transpiração 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 
apresentam índices pedológicos de 5,5 e 7,0 tem dois grupos 113, 
123 e 213, 223, diferenciados pelo clima, ótimo no primeiro e ligei
ramente limitado no segundo Entre as séries de cada grupo, porém, 
é o relevo que varia, sendo plano nas mencionadas em primeiro lu
gar 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 en
contram em áreas onde a média geométrica da precipitação pluvio
métrica e da evapotranspiração real representa não menos de 40% 
do valor de sua correspondente evapotranspiração potencial, e, adi
cionalmente, contam com um período de crescimento vegetativo de 
pelo menos 1 20 dias, considerando um tempo de recorrência de 5 
anos. 

Geomorfologicamente, fazem parte das unidades tabular, terra
ço e patamar das formas estruturais e das tabulares, convexa e agu
da das formas erosivas, porém restritas aos lugares onde a declivi
dade é inferior a 40%. 

Suas características pedológicas são de tal natureza que seu 
correspondente índice, obtido segundo os critérios estabelecidos na 
metodologia, é igual ou superior a 4,0. 

Modalmente, seus atributos físicos, químicos e morfológicos va
riam na amplitude seguinte: não a acentuadamente salinos; drena
gem de acentuadamente lenta a acentuadamente rápida; todas as 
texturas, com exceção das muito leves, e praticamente todas ases
truturas; tanto a capacidade de troca catiônica como a soma de ba
ses trocáveis superior a 4 miliequivalentes por cada 1 00 g de solo e 
profundidade efetiva não inferior a 30 em 

A) Subclasses na Classe Mesater 

Como todas as outras classes, esta também admite três subclas
ses, segundo o tipo geral de fator condicionante presente. 

A Subclasse Mesater-por-Ciima abrange a parte cujo índice agro
climático é superior a 40 e inferior a 55%, independente de suas 
condições de relevo e solo. 

A Subclasse Mesater-por-Relevo inclui os componentes que, 
apresentando índice agroclimático superior a 55, apresentam decli
vidade de 25 a 40%, independente de suas condições pedológicas 
Note-se que, desta maneira, não são mecanizáveis embora ainda 
possa ser possível, neles, o uso de tração animal 

A Subclasse Mesater-por-Solo está integrada pelas resultantes 
que não sendo classificáveis nas subclasses anteriores têm índices 
pedológicos de 4,0 a 5,5·, mostrando, assim, que seus solos apre
sentam características que limitam fortemente sua capacidade Es
ta limitação, porém, não é imputável a suas condições climáticas 
e/ou geomorfológicas. 

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 
caracteriza a subclasse, seu relevo que é plano (0 a 5%). A qualida
de do solo, porém, que na 411 é excelente, torna-se fortemente li
mitativa na 414, passando por situações intermediárias na 41 2 e 
41 3 Esta variação 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 cli
mático e pedológico, ser definidas nos mesmos termos que as ante
riores, pois ocupam posição equivalente. No entanto, neste caso, o 
relevo não se apresenta plano, atingindo declividades de até 1 5% 
com limitações à mecanização que embora simples estão um grau 
acima das correspondentes às séries mencionadas anteriormente. 

TABELA 5 X 
Séries na Classe Mesater 

Subclasses 

Por clima Por relevo Por solo 

411 141 114 
412 142 124 
413 143 134 
414 144 
421 241 214 
422 242 224 
423 243 234 
424 244 
431 341 314 
432 342 324 
433 343 334 
434 344 
441 
442 
443 
444 

De maneira semelhante se comportam os últimos dois grupos da 
subclasse em consideração, porém, com diferenças no relevo, che
gando, no caso dos componentes do último grupo, a limitar total
mente a mecanização das operações A este respeito, salienta-se 
que estas séries não são classificadas na subclasse seguinte, ape
nas por critérios metodológicos. 

Com efeito, todas as séries da Mesater-por-Relevo estão forte
mente limitadas pela declividade, de tal forma que sua mecanização 
é praticamente 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 moderada
mente no terceiro As condições pedológicas, porém, diferem de sé
rie a série, dentro de cada grupo, indo de ótimas nas primeiras a for
temente limitantes nas últimas (graus de restrição 001, 002, 003 e 
004 respectivamente) 

Por último, as séries da Mesater-por-Solo 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 limita
cão atribuível ao relevo lntergrupalmente, porém, existem diferen
Ças no que diz respeito ao clima de seus componentes, refletidas 
por seus índices que são maiores que 85, de 70 a 85 e menor que 
70, respectivamente 
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5.1.3.5 5 - Classe Agroster 

Os componentes desta classe se encontram sob clima onde a rela
ção percentual entre o atendimento efetivo, expressa pela média 
geométrica entre a precipitação pluvial e a evapotranspiração real 
da demanda hidrica ideal, expressa pela evapotranspiração poten
cial, é, pelo menos, de 25% e, adicionalmente, conta com um perío
do de crescimento vegetativo ininterrupto de, no mínimo 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 pla
nícies inundáveis, desde que respeitado o condicionamento do pe· 
ríodo vegetativo 

O índice pedológico de seus componentes é igual ou superior a 
2,5 e, assim, inclui uma ampla variedade de solos que apresentam, 
modalmente, as características seguintes: condutividade elétrica 
de até 16 milimhos/cm podendo, desta maneira, ser até fortemente 
salinos; drenagem de acentuadamente lenta a fortemente rápida; 
qualquer textura ou estrutura, devendo, porém, ser feitas restrições 
à maciça e à laminar; capacidade total de troca catiônica, soma de 
bases trocáveis e conteúdo de matéria orgânica praticamente não 
restritivos a praticamente qualquer profundidade, desde que esta 
não possa ser definida como nula ou como de bolsões com aflora
mentos 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%, inde
pendente de suas condições de relevo e solo. Assim sendo, en
contram-se em áreas onde, no melhor dos casos, são atendidas me· 
nos de 40% das necessidades de umidade considerada ideal, repre
sentada pelo seu correspondente valor de evapotranspiração potencial. 

A Subclasse Agroster-por-Relevo envolve todos os componen
tes não classificáveis na anterior, que apresentam declividade entre 
40 e 50% Consequentemente, todas suas resultantes-de
interação não são mecanizáveis 

A Subclasse Agroster-por-Solo agrupa as resultantes que, tendo 
índice agroclimático superior a 40% e declividades inferiores a 
40%, apresentam índice pedológico entre 2,5 e 4,0, denotando 
com isto que seus solos têm características fortemente limitativas. 

8) Séries na Classe Agroster 

Do total das séries desta classe, 25· pertencem à Subclasse 
Agroster-por-Ciima, 20 à Agroster-por-Relevo e 1 6 à Agroster-por
Solo, conforme a Tabela 5.XI. 

As correspondentes à primeira poderiam ainda ser sistématiza
das 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 51 5, a de
clividade é inferior a 5%, denotanto, com isot:o, que seus relevos têm 
características bem próximas das consideradas ideais No entanto, 
do ponto de vista do solo, há diferencas 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 r&
sultantes seriam classificáveis na Classe Plenater. Já a última, 51 5, 
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) abran
ge componentes que contam com relevo menos favorável em rela
ção ao do grupo anterior (grau de restrição 002), porém são equiva
lentes nos outros aspectos 

Iguais considerações podem ser tecidas em torno dos outros 
gru~os quando relacionados com seus anteriores, pois seus percen
tuais de declividade vão crescendo até atingir no último (Séries 
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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, 
também, ser classificadas na subclasse por solo. Não o são, ape
nas, por critérios metodológicos que estabelecem a ordem de priori
dade 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 25"4 245 
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 
tabela já mencionada, apresentam-se, sem exceção, muito forte
mente limitadas 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 ra
ciocínio similar ao desenvolvido para a subclasse anterior 

Finalmente os componentes da última subclasse estão muito 
fortemente limitados pela qualidade de seus solos (a Série 555 não 
é aqui classificada por restrições metodológicas, como já 
explicado), variando ora nos aspectos geomorfológicos ora nos cli
matológicos 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 geomé
trica da precipitação pluviométrica e da evapotranspiração real re
presenta menos de 1 O% de sua correspondente evapotranspiração 
potencial e/ou contam com período de crescimento vegetativo con
tínuo inferior a 80 dias por ano, com tempo de recorrência de 5 
anos 

Geomorfologicamente se excluem, apenas, as áreas onde a de
clividade é superior a 70%, as planícies marinhas e as dunas de mo
do geral. 

Seu índice pedológico chega até 1 ,O ficando exdufdos, apenas, 
os solos muito fortemente salinos, com mais de 20 milimhos/cm de 
condutividade elétrica no seu extrato de saturação e os que apre
sentam drenagem extremamente lenta. Todas as outras caracterís
ticas são, praticamente, não restritivas para as resultantes-de
interação serem classificadas nesta classe. 

Al Subclasse na Classe Silvater 

A Subclasse Silvater-por-Ciima é constituída pelas resultantes cuja 
demanda ideal de umidade, representada por sua evapotranspira-



ção potencial, é satisfeita apenas em 1 O a 25%, consubstancian
do, deste modo, condições agroclimáticas extremamente limitati
vas, dificilmente detectáveis no Brasil 

A Silvater-por-Relevo abrange as que, não sendo classificáveis 
na subclasse anterior, têm declividades entre 55 e 70%, indepen
dente das condições pedológicas. 

Por seu lado, a Silvater-por-Solo inclui as resultantes que apre
sentando índice agroclimático superior a 25 e relevo com declivida
de inferior a 55%, consequentemente não sendo classificáveis nas 
subclasses anteriores, têm índice pedológico inferior a 2,5 e, natu
ralmente, superior a 1 ,0. 

B) Séries na Classe Silvater 

Respeitadas as condicionantes dos níveis superiores, as séries re
presentam as diferentes combinações possíveis dos graus e tipos 
de limitação próprios a cada subclasse Estas séries estão relaciona
das na Tabela 5.XII. 

A totalidade das séries correspondentes à primeira é praticamen
te impossível no Brasil, dadas as condições que lhe são peculiares. 

As correspondentes à segunda subclasse podem ser sistemati
zadas, como acontece nas outras classes, em cinco grupos de seis 
componentes cada, que, além da declividade própria à subclasse, 
apresentam índices agroclimáticos homogêneos Dentro de cada 
grupo, porém, diferenciam-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 apresentam solos de ótima qualidade e que, conse
quentemente, 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 classificacão 
é devida tanto a essa condição como à declividade Naturalme~te, 
as séries intermediárias apresentam também situacões intermediá-
rias no que diz respeito a seu índice pedológico · 

TABELA 5 XII 
Séries na Classe Silvater 

Subclasses 

Por clima Por relevo Por solo 

611 161 116 
612 162 126 
613 163 135 
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 

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 e 565 

Generalizacões semelhantes podem ser feitas com respeito às 
séries da Sub~lasse Silvater-por-Solo Todos os seus componentes 
estão, obviamente, limitados por características pedológicas O cli
ma, porém, transita de ótimo a extremamente limitativo, e segundo 
suas resultantes passam 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 con
dições de relevo 

5.1.3 5 7 - Classe Silvester 

Climatologicamente pode se apresentar sob, praticamente, qual
quer tipo de clima, incluindo a faixa onde a média da precipitação 
pluvial com a evapotranspiração real representa menos de 10% de 
sua correspondente evapotranspiração potencial e as áreas onde o 
período de crescimento vegetativo é interior a 80 dias, com tempo 
de recorrência de 5 anos 

Da mesma maneira, do ponto de vista geomortológico, a ampli
tude das unidades e declividade sob as que podem se apresentar é 
muito grande, embora sejam típicas as formas agudas com declivi
dades superiores a 70%, quando fazem parte de uma subclasse es
pecial, como se verá posteriormente 

Também pedologicamente as características físico-químico
morfológicas são as mais variadas, de forma que seu corresponden
te índice pode ocupar qualquer lugar da amplitude de variação esta
belecida metodologicamente, embora esta afirmativa seja mera
mente conceitual, pois na prática são extremamente improváveis 
solos de ótima qualidade sob, digamos, climas e relevos extrema
mente limitativos 

A) Subclasse na Classe Silvester 

Como em todas as outras classes, exceto na Plenater, também nes
ta são reconhecidas três subclasses, Silvester-por-Ciima, Silvester
por-Relevo e Silvester-por-Solo 

Pertencem à primeira todas as resultantes-de-interação que, in
dependente de suas condições de relevo e solos, apresentam índice 
agroclimático inferior a 1 O e/ou período de crescimento vegetativo 
inferior a 80 dias (grau de limitação 700) 

A subclasse mencionada em segundo lugar abrange as resultan
tes 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 metodologia, nela classificadas 

A terceira subclasse, Silvester-por-Solo, está consf1tuída pelas 
resultantes com média geométrica das oito características pedoló
gicas, inferior a 1 ,O 

Não são incluídas nesta ultima subclasse, mesmo quando satis
feitas as condicões mencionadas, as resultantes que apresentam 
relevo com mai·s de 70% de declividade, quando são incluídas na 
anterior e/ou índice agroclimático inferior a 10%, quando são classi
ficadas na Silvester-por-Ciima 

B) Séries na Classe Silvester 

As séries possíveis nesta classe, distribuídas de acordo com a t:las
se a que pertencem, estão incluídas na Tabela 5 XIII 

As correspondentes à Subclasse Silvester-por-Ciima são impro
váveis no âmbito do território nacional 

As séries da Silvester-pÇJr-Relevo podem ainda ser sistematiza
das em seis grupos, de acordo com sua homogeneidade climatológi
ca, comportando análise semelhante à realizada para as outras clas
ses, guardando, naturalmente, suas diferenças no grau das limita
ções que apresentam 

Da mesma maneira, os componentes da Subclasse Silvester
por-Solo podem ser agrupados também em seis grupos que compor
tam análise semelhante à das outras subclasses. 
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TABELA5 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 

5.1 4- LEVANTAMENTO E CLASSIFICACÃO DA CAPACIDADE 
DE USO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 

5.1.4 1 - Classe Lavoter 

Com uma área aproximada de 4 352 km2 e representando 3,3% da 
Folha estudada, localiza-se a nordesté, na Depressão do Rio Para
guai e no Planalto da Bodoquena; no centro-oeste no Planalto da Bo
doquena; a sudoeste na Depressão do Rio Paraguai e nas Planícies e 
Pantanais Mato-Grossenses; e aproximadamente no centro da fo
lha, na Depressão do Rio Paraguai, no limite do Planalto de 
Maracaju-Campo Grande 

Climaticamente a área apresenta média geométrica da precipita
ção e da evapotranspiração real maior que 70% e menor que 11 5% 
de sua correspondente evapotranspiração potencial. Nesta classe 
estão englobadas áreas de graus de restrição inferiores a 200; por
tanto, não apresenta impedimentos quanto a fatores climáticos 

Geomorfologicamente esta classe ocorre em áreas de relevo pla
no a ondulado, com declives inferiores a 15%, apresentando algu
mas áreas secas e outras alagáveis durante um período do ano, con
forme as características hidrológicas anuais 

. Pedologicamente os solos da área, apesar das variações pedoló
glcas, apresentam a média de suas características físicas, químicas 
: n:orfológicas dentro das variações admissíveis para a classe, com 
1nd1ces pedológicos que variam de 7,8 a 8.4 (Tabs 5.XV, 5.XVI e 
5.XVII) 

A Classe Lavoter representa para a área em estudo a classe de 
menor grau de restrição ao uso Segundo a natureza do tipo de res-
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trição dominante dos componentes da interação, esta classe 
desdobra-se nas Subclasses Lavoter-por-Ciima, Lavoter-por-Relevo 
e Lavoter-por-Solo (Tab. 5.XIV) 

Classe 

La vote r 

TABELA 5.XIV 
Subdivisão da Classe 2 - Lavoter 

Caracterfsticas pedológicas 
Subclasse Série definidoras das unidades 

Lavoter-por-Ciima 212 eb, ep 
lavoter-por-Relevo 122 eb 
Lavoter-por-Solo 112 eb, e 

5 1 4. 1 1 - Subclasse Lavoter-por-Ciima 

Área 
(km2) 

727 
682 

2 943 

O clima na área não apresenta grandes variações e a média geomé
trica das precipitações pluviométricas e de suas respectivas evapo
transpirações reais representa mais de 70% e menos de 85% de sua 
correspondente evapotranspiração potencial O índice pluviométri
co nesta área situa-se em torno de 1 300 mm anuais e as chuvas 
são distribuídas de maneira irregular durante o período de doze me
ses. As médias mensais das temperaturas, registradas, oscilam en
tre 21 e 27°C nos meses mais quentes. 

Sua geomorfologia abrange áreas incluídas na Depressão do Rio 
Paraguai e no Planalto da Bodoquena, cujas altitudes estão com
preendidas entre 1 00 e 200 m, apresentando-se sob formas erosi
vas pediplanadas. 

As características do relevo apresentam um grau de restrição 
01 O, ou seja, tem declividades menores que 5% o que não impede 
a utilização de maquinário agrícola. Nas áreas próximas do limite su
perior de declividade da classe devem-se tomar medidas conserva
cionistas para que nelas não ocorram problemas de erosão. 

Os solos desta subclasse, com índices pedológicos variando de 
7,8 a 8,3 apresentam graus de limitação 002, possuem uma boa 
drenagem e profundidade efetiva em torno de 1 00 a 140 em As 
restrições dos solos referem-se às suas características físicas, que 
estão restritas a sua profundidade, estrutura e textura, aliadas em 
alguns casos às características químicas, como capacidade de tro
ca de cátions, que varia de 10,9 a 38 mE/1 00 g de solo, e a soma 
de bases, que encontra 7,6 e 38,0 mE/1 00 g de solo, de acordo 
com a Tabela 5.XV 

A) Série 212 

Está representada por duas unidades, 21 2/eb e 21 2/ep, situadas 
na Depressão do Rio Paraguai e norte do Planalto da Bodoquena, 
respectivamente, incluídas no domínio das formas erosivas, com 
superfícies pediplanadas, onde a declividade se apresenta inferior a 
5%, sem apresentar restrições à mecanização 

As terras abrangidas por esta série, dada a boa fertilidade natural 
dos solos, apesar das limitações geradas pelas propriedades físicas, 
foram consideradas aptas à agricultura; produzem colheitas de bom 
rendimento de culturas adaptadas à localidade. Estão ocupadas por 
uma vegetação diversificada, na área dos Planaltos da Bodoquena e 
de Maracaju-Campo Grande, encontra-se uma região de Savana 
O seu aproveitamento agrícola está sendo feito com pastagens ex
tensivas e plantio de arroz e milho. 

A Unidade 212/eb abrange uma área com cerca de 660 km2, 
com declividades entre O e 5%. Está representada por solos cujo ín
dice pedológico é de 7, 8% Dentre as características pedológicas 
destacam-se a boa drenagem, horizontes A e 8 de textura argilosa, 
profundidade efetiva em torno de 140 em e um percentual de 2, 7% 
de matéria orgânica, sendo que os fatores mais limitativos dizem 
respeito à textura pesada e ao teor na soma de bases (Tab 5 XV) 

A Unidade 212/ep está compreendida em uma pequena área 
com cerca de 67 km2, com o mesmo percentual de declividade da 
unidade anterior. O solo de maior ocorrência é a Terra Roxa Estrutu
rada eutrófica latossólica, com índice pedológico de 8,3%. É uma 
unidade com solo de boa drenagem, suas características químicas 
são melhores que as da unidade anterior, possuindo capacidade de 
troca de cátions e soma de bases iguais a 38,0 mE/1 00 g de solo, 
com 3,2% dematéria orgânica, não apresentando problemas de sa
linidade (condutividade elétrica inferior a 4 mmhos) 

A utilizacão atual observada nas unidades é com pastos melho
rados e lavo.ura de arroz, com ocorrência de práticas de preservação 
do solo (Tab 5 XV). 



5 1 4 1.2 - Subclasse Lavoter-por-Relevo 

Esta subclasse caracteriza-se por apresentar relevo plano a suave 
ondulado, com declives entre 5 e 15% (grau de restrição 020), e 
não é considerada de grande impedimento ao emprego de máquinas 
agrícolas, porém sujeita a forte erosão do solo, quer pela água, quer 
pelo vento. 

A subclasse é representada apenas por uma série, a 1 22, que 
ocorre em duas pequenas áreas, urua próxima do rio Tereré e outra 
próxima da Serra da Bodoquena, perfazendo um total aproximado 
de 682 km2 

A) Série 122 

Situada nos municípios de Porto Murtinho e Bonito, uma área na De
pressão Meridional do Rio Paraguai e outra no extremo sul do Planal
to da Bodoquena O modelado do relevo destas áreas é suave, com 
o grau de restrição 020, dentro do limite máximo de 15%, o que 
não impede a mecanização da lavoura São capazes de produzir 
boas colheitas desde que corrigidos os impedimentos químicos, co
mo a soma de bases, através de calagens e adubações O principal 
fator limitante dos solos desta unidade são as propriedades físicas, 
que apresentam textura muito pesada (Tab. 5.XVI) 

Pode-se observar que nestes municípios as precipitações, de 
1 2 50 a 1 . 500 mm anuais, são mal distribuídas, o maior índice plu
viométrico na estação de verão, nos meses de janeiro, fevereiro e 
março As temperaturas registradas no período chuvoso variam de 
21 °C a 28°C 

Quanto à cobertura vegetal, a área apresenta uma região de Sa
vana que aos poucos vai se tornando área de pastagem 

5.1.4 1 3 - Subclasse Lavoter-por-Solo 

Agrupa os componentes da classe que apresentando índice agrocli
mático superior a 85%, isto é, área onde a demanda hídrica anual 
das plantas está quase ou plenamente satisfeita, tem, concomitan
temente, declividades inferiores a 5% e apresenta como fator mais 
limitante as suas propriedades físicas Na Folha SF 21 Campo Gran
de é composta por apenas uma série, que por sua vez constitui duas 
unidades, cujo solo representativo, quando ponderado pelo sistema 
adotado, oferece índices pedológicos iguais a 7,8 e 8,4, de acordo 
com a Tab 5 XVII 

Ocupa uma área total de 2 943 km2, e as unidades estão distri
buídas pelas Planícies e Pantanais Mato-Grossenses, Depressão do 
Rio Paraguai e Planalto da Bodoquena, todas com uma superfície 
aplainada 

O clima é homogêneo, com precipitações pluviométricas anuais 
em torno de 2 100 mm, que não são distribuídas igualmente no de
correr do ano, possuindo uma deficiência hídrica de quatro meses, 
no período de inverno 

A) Série 112 

As unidades encontradas nesta série localizam-se nos municípios 
de Bela Vista, Bonito, Miranda e Nioaque, em áreas que geomorfolo
gicamente já foram referidas anteriormente 

Nesta série estão compreendidas duas unidades, a 11 2/eb e a 
112/e. A drenagem varia de moderada a boa, com solos profundos, 
sem problemas quanto à salinidade e de alta fertilidade. 

Estão compreendidas terras de culturas que podem ser explora
das 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. 

A Unidade 112/eb ocupa uma área de 2 590 km2, o solo repre
sentativo tem como fatores restritivos a textura e a estrutura no ho
rizonte A, aliados à textura argilosa e à estrutura em blocos suban
gulares no horizonte B Quanto às características químicas, apre
senta valores de 10,9 mE/1 00 g de solo para a capacidade de troca 
de cátions e 7,6 mE/1 00 g de solo para a soma de bases, profundi
dade efetiva em torno de 140 em e 2,8% de matéria orgânica (Tab 
5 XVII). 

Foram observadas nesta unidade cobertura vegetal composta de 
Savana, que está cedendo lugar à implantação de pastagens culti
vadas, e lavouras de arroz e soja 

A Unidade 112/e, com uma área de 353 km2, tem como fator 
mais restritivo de seu solo a estrutura, possui uma drenagem mode
rada e as características químicas bem elevadas ITab 5 XVII) 

A cobertura vegetal e a utilização agrícola são as mesmas da uni
dade anterior 

TABELA 5 XV 
Caracterização das unidades (Subclasse Lavoter-por-Ciima) 

Caracterlsticas ffsico-qufmicas do perfil de solo 

Área Decli-
lndiee 

Salini- Horizonte B Pro f Horizonte A Mat Cap troca Soma Unidade (km2) vidade pedo-
da de efe- orgâ-

lógico Drenagem de cátions de bases 
o/o (mmhos/ 

Estrutura Textura (mE/100g) (mE/100g) ti v a Textura Estrutura nica 
em) (em) o/o 

212/eb 660 0-5 7,8 <4 Boa Blocos Pesada 10,9 7,6 140 Pesada Blocos 2.7 
subangulares subangulares 

212/ep 67 0-5 a,3 <4 Boa Blocos Pesada 38,0 38,0 100 Média Granular 3,2 
angulares 

TABELA 5 XVI 
Caracterização das unidades (Subclasse Lavoter-por-Relevo) 

Caracteristicas fisico-quimicas do perfil de solo 
lndiee 

Área Decli- pedo- Salini- Horizonte B 
Cap troca Soma 

Pro f Horizonte A Mat 
Unidade 

(km2) v idade dade efe- orgã-lógico Drenagem de cátions de bases 
o/o (mmhos/ 

Estrutura Textura (mE/100g) (mE/100g) 
tiva Textura Estrutura nica 

em) (em) o/o 

122/eb 682 5-15 7.4 <4 Moderada Maciça Muito pesada 9,6 2,7 140 Pesada Granular 3,2 

TABELA 5 XVII 
Caracterização das unidades (Subclasse Lavoter-por-Solo) 

Caracterlsticas frsico-quimicas do perfil de solo 

Área Decli- (ndice Salini- Horizonte B Cap troca Soma Prof Horizonte A Mat 
Unidade 

(km21 vidade pedo- da de de cátions de bases efe- orgã-
o/o lógico (mmhos/ 

Drenagem 
(mE/100g) (mE/1 OOgl tiva nica 

Estrutura Textura Textura Estrutura 
em) (em) o/o 

112/eb 2 590 0-5 7,8 <4 Boa Blocos Pesada 10,9 7,6 140 Pesada Blocos 2,8 
subangulares subangulares 

112/e 353 0-5 8,4 <4 Moderada Blocos Pesada 26,8 26,8 120 Moderadamente Granular 9,1 
subangulares pesada 
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5.1.4.2- Classe Agriter 

É a classe mais representativa do ponto de vista de extensão da 
área mapeada. Abrange aproximadamente 65.613 km2, o que 
equivale a 48% da área total da Folha em estudo 

Abrange áreas de características muito variadas, heterogêneas 
dos pontos de vista geomorfológico e pedológico, diferenciação que 
é usada como critério para sua subdivisão em duas subclasses, que 
por sua vez são formadas por dez séries e trinta unidades (Tab 
5.XVIII) 

Classe 

A gritar 

TA BELA 5 XVIII 
Subdivisão da Classe 3 - Agriter 

Subclasse Série 
Caracterfsticas pedológicas 

definid_oras das unidades 

132 eb 
Agriter-por-Relevo 133* eb 

133 ep, et, bt 

113 de, eb, ei, -c&, bt 
113* eb 
123 eb, ep, et, cb, bt 

Agriter-por-Solo 123* eb 
213 sb, de, dp, dm, eb, et, cb, 

bt 
213* eb 
223 ep, et, cb, bt 

* Série definida por excesso de concreção e/ou cascalho e/ou pedregosidade 

Área 
(km2) 

537 
2.044 
2 048 

32 802 
2 179 
9 452 
4 129 

10 043 
193 

1 012 

Climatologicamente, a área em estudo não possui muita diversi
dade hídrica, pois, como foi exposto anteriormente, a precipitação 
concentra-se mais no período de verão, sendo que no mverno tem
se o período de estiagem, que às vezes prolonga-se por mais de três 
meses 

Encontram-se estas áreas na região onde a média geométrica da 
precipitação pluviométrica e da evapotranspiração real apresenta 
não menos de 55% de sua correspondente evapotranspiração po
tencial e adicionalmente contam com um período de crescimento 
ininterrupto de pelo menos 1 50 dias, considerando um tempo de re
corrência de 5 a nos 

Geomorfologicamente, abrange áreas 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 
restricões 

Pedologicamente, apresenta grande variação quanto aos fatores 
de restrição, mas quanto à caracterização das unidades físico
químicas e morfológicas, esta variação torna-se pequena Abrange 
solos de nenhuma salinidade, de drenagem variável, apresentando 
situações extremas, por excesso e por deficiência; com estrutura ti
picamente granular, ocorrendo algumas variações e texturas mé
dias nos horizontes superficiais e moderadamente pesada a pesada, 
com estrutura normalmente granular ou subangular nos subsuperfi
ciais São de baixa a média fertilidade atual e potencial, necessitan
do de adubação relativamente pesada, com algumas exceções, pa
ra seu bom manejo. Podem ser considerados de fracos a regulares, 
por seus conteúdos de matéria orgânica, e bons, por suas profundi
dades efetivas, com algumas exceções, conforme mostra a Tab 
5.XIX 

Grande parte da vegetação das áreas pertencentes a esta classe 
já não existe; são áreas de pastagem, lavouras de arroz, soja e mi
lho, e reflorestamento Condicionadas pelo maior ou menor grau de 
umidade, e mesmo por seus solos, ocorrem as seguintes formações 
vegetais: Savana Arbórea Oensa e Floresta Estacionai Semidecidual 
Submontana 

5 1 .4 2 1 - Subclasse Agriter-por-Relevo 

Ocupa uma área de 4.989 km2, equivalente a aproximadamente 
4% da área total 

O relevo constitui a maior limitação para as áreas desta subclas
se, com declividades variando de 15 a 25% Suas terras ainda não 
oferecem restrições à mecanização, mas existe uma perda sensível 
no desempenho das máquinas e possibilidades de erosão, caso não 
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sejam adotadas práticas de conservação do solo, além do uso de 
corretivos, rotações de culturas e adubação verde 

Dentro dos limites da subclasse em apreço, reconhecem-se ao 
longo da Folha objeto deste relatório três séries: 132, 133 * e 133, 
as quais encontram-se na Tabela 5 XIX 

Pedologicamente, foram mapeadas áreas com graus de restrição 
002 e 003, cujas características físico-químicas serão abordadas 
posteriormente nas descrições das séries. Vale no entanto ressaltar 
que muitos solos com deficiências em bases trocáveis apres~ntam
se ácidos e com altos valores de alumínio trocável no seu complexo 
sortivo, o que deve ser corrigido para sua utilização agrícola. 

Os valores do alumínio trocável superiores a 1 ,O mE/1 00 g de 
solo (90 ppm) foram estabelecidos como tóxicos à maioria das plan
tas comerciais por Goodland, 1971; Wutke, 197 5 "a" e "b" e Ma
lavolta, Sarruge e Bittencourt 1977 O emprego de calagem, para a 
insolubilizacão do alumínio, e de adubaÇão simples, para correção 
de sua fertiÍidade, aumentará bastante as possibilidades de aprovei
tamento agrícola dos solos que apresentam este tipo de condicio
nante. 

A) Série 132 

Abrangendo cerca de 537 km2 da área em estudo, encontra-se em 
três regiões diferentes na Depressão do Rio Paraguai, mas em altitu
des que variam de 100 a 200m e 200 a 350m, e na parte sudeste 
do Planalto da Bodoquena, cujas terras encontram-se a 300 e 400 
m de altitude Mesmo ocorrendo em regiões e altitudes diferentes, 
esta série possui as mesmas formas de dissecação, isto é, formas 
convexas e relevo de topo convexo 

Esta série é representada por uma única unidade, a 132/eb, e es
tá localizada nos municípios de Bela Vista e Bonito 

Pedologicamente, pode ser considerada de boa fertilidade, pois 
os valores correspondentes à capacidade de troca de cátions e à so
ma de bases são altos (Tab 5 XIX) 

O solo predominante desta unidade é a Terra Roxa Estruturada 
eutrófica de textura argilosa É bem drenado, possui boa profundi
dade e apresenta valor médio para a matéria orgânica Ocorre em 
relevos plano e suave ondulado e apresenta uma erosão laminar li
geira 

É necessária a aplicação de corretivo nos solos para a insolubili
zacão do alumínio trocável, o que permitirá uma melhoria de suas 
pr~priedades para a exploração agrícola 

B) Série 1 33 * 

Esta série é formada pela Unidade 133 * /eb e possui uma área com 
cerca de 2 044 km2 localizada na parte nordeste da Depressão do 
Rio Paraguai, no município de Bonito 

A cobertura vegetal é formada de Floresta Caducifólia com algu
mas espécies de Cerrado Quanto ao uso atual da terra, verificou-se 
a formacão de pastagem 

O soÍo que caracteriza esta unidade é o Regossolo Distrófico, é 
raso, com profundidade em torno de 35 em, apresentando drena
gem acentuada e relevo ondulado, com pendentes convexas de 
centenas de metros e topos arredondados (Tab 5.XIX) 

Climatologicamente, está caracterizada por um clima quente e 
úmido, com 1 a 2 meses secos 

A média anual de temperatura oscila entre 18 e 20°C e a varia
ção pluviométrica anual é de 1 250 a 1 500 mm 

Cl Série 133 

Esta série ocupa uma área de 2 408 km2, distribuída em pequenas 
manchas pelo Planalto de Maracaju-Campo Grande, Depressão do 
Rio Paraguai e Planalto da Bodoquena 

Climatologicamente, caracteriza-se por um clima subqüente 
úmido, com 1 a 2 meses secos, temperatura média anual entre 21 e 
24°C, com variação pluviométrica de 1.250 a 1 500 mm Em al
guns casos verificou-se um período prolongado de seca, o que po
derá vir a ser prejudicial à agricultura. 

O relevo desta série tem uma variação no seu percentual de de
clividade entre 1 5 e 25%, oferecendo alguma restrição à mecaniza
ção 

* Série definida por excesso de concreçâo e/ou cascalho e/ou pedregosidade 



TABELA 5 XIX 
Caracterização das unidades (Subclasse Agriter-por-Relevo) 

Caracterfsticas ffsico-qufmicas do perfil de solo 

Decli- (ndice 
Are a pedo- Salini- HorizonteS Prol Horizonte A Mat 

Unidade (km21 vida de da de Cap troca Soma 
efe- orgâ-

% lógico Drenagem decátions de bases 
(mmhos/ Estrutura Textura (mE/100gl (mE/100g) 

ti v a Textura Estrutura nica 
em) (em) % 

132/eb 537 15-25 7,B <4 Boa Blocos Pesada 11,0 7,6 120 Pesada Blocos 2,B 
subangulares subangulares 

133•/eb 2 044 15-25 5,9 <4 Acentuada Granular Moderadamente 6,6 2.7 35 Moderadamente Granular 2,2 
pesada leve 

133/ep 9B7 15-25 6.7 <4 Boa Granular Média 25,0 25,0 30 Média Granular 5,2 
133/et 217 15-25 6.4 <4 Moderada Granular Pesada 10,2 6,6 150 Pesada Blocos 3.4 

subangulares 
133/bt 1 204 15-25 5,7 <4 Boa Blocos Moderadamente 3,2 0,7 310 Leve Grãos 0,9 

angulares pesada 

* Unidade definida por excesso de concreção e/ou cascalho e/ou pedregosidade 

Os principais solos que ocorrem na área são: Podzólico 
Vermelho-Amarelo distrófico, Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófi
co, Latossolo Roxo eutrófico e Rendzina (vide 3 - Pedologia) 

Esta série subdivide-se nas seguintes unidades: 133/ep, 1 33/et 
e 1 33/bt 

A Unidade 133/ep ocupa uma área de 987 km2 aproximada
mente Está localizada nos municípios de Bonito e Miranda As ca
racterísticas pedológicas mais importantes desta unidade, assim 
como da 1 33/et, estão descritas na Tabela 5 XIX 

A cobertura vegetal primitiva é de Floresta Submontana Com o 
desenvolvimento da região, está sendo derrubada para ceder lugar à 
formação de pastagens 

A Unidade 133/bt ocupa uma área de 1 204 km2, abrangendo 
parte da região da Depressão do Rio Paraguai Está localizada nos 
municípios de Caracol e Bela Vista · 

O solo predominante nesta unidade é o Podzólico Vermelho
Amarelo distrófico e possui características físicas e químicas propí
cias à utilização agrícola, cuja descrição encontra-se na Tabela 
5 XIX 

O relevo é suave ondulado, apresentando uma cobertura vegetal 
de Floresta Caducifólia 

5 1 4 2 2 - Subclasse Agriter-por-Solo 

Dentre as subclasses mapeadas na Folha em estudo, esta é a que 
apresenta maior área, com cerca de 59 81 O km2 distribuídos em 
grandes e pequenas manchas, por toda a extensão da Folha, com 
exceção das áreas de acumulação e inundação permanentes nas 
Planícies e Pantanais Mato-Grossenses 

Seus componentes oferecem, de modo geral, boas condições 
climáticas, com atendimento de mais de 70% de suas necessida
des hídricas resultando da interação temperatura, evaporação e 
transpiração das plantas, bem como das condições topográficas, 
com declives nunca superiores a 25%, possibilitando dessa manei
ra sua plena mecanização 

Grande parte dos solos que caracterizam as séries desta sub
classe possui ótimas propriedades físicas de textura e profundida
de São, por outro lado, solos fracos em bases trocáveis e algumas 
vezes em matéria orgânica. Requerem, assim, práticas de adubacão 
mineral e orgânica, visando à correção da fertilidade natural, b.em 
como faz-se necessária a aplicação de calcário dolomítico, para 
contornar os efeitos negativos da acidez 

Os principais solos encontrados nesta subclasse são: Vertisso
los, Latossolo Vermelho-Escuro álico, Latossolo Roxo distrófico, La
tossolo Roxo álico, Podzólico Vermelho-Amarelo álico e Regossolo 
álico (vide 3 - Pedologia) 

Estão presentes nesta subclasse sete séries: 11 3, 11 3 *, 1 2 3 *, 

123, 213 *, 213 e 223, as quais encontram-se na Tabela 5.XX 

A) Série 113 

Acha-se disseminada por diversas unidades geomorfológicas, com
posta pelas Unidades 113/de, 11 3/eb, 113/et, 113/cb e 11 3/bt 
Seu índice agroclimático varia de 85 a 11 5% e a drenagem varia de 

* Série definida por excesso de concreção e/ou cascalho e/ou pedregosidade 

simples 

má a acentuada, sua declividade é menor que 5%, não apresenta 
problemas de sais; a textura em suas diferentes unidades 
apresenta-se de moderadamente pesada a pesada, dificultando o 
manejo dos solos que são profundos 

Situada nos municípios de Miranda, Bonito e Porto Murtinho, 
com uma área de 1 1 52 km2, sobre as Planícies e Pantanais Mato
Grossenses, encontra-se a Unidade 11 3/de O alagamento tempo
rário de no mínimo 3 meses no ano, as propriedades físicas de dre
nagem e a estrutura são os principais fatores limitantes desta unida
de O solo de maior ocorrência é o Vertissolo Carbonático, com uma 
profundidade em torno de 100 em, cujas características físicas es
tão relacionadas na Tabela 5 XX 

A cobertura vegetal original foi em grande parte desmatada para 
a implantação de pastagens, era formada por Savana Gramíneo
Lenhosa, Floresta Estacionai Semidecidual Aluvial 

Maior unidade mapeada dentro desta série, perfazendo um total 
de cerca de 23 143 km2, a Unidade 113/eb distribui-se pelo Planal
to de Maracaju-Campo Grande sob as formas erosiva, pediplanada 
e tabular. ' 

A cobertura vegetal é composta por Savana, Floresta Aluvial, 
Floresta Estacionai Semidecidual e Savana Arbórea Aberta 

Os solos representativos possuem drenagem moderada, estru
tura granular e textura muito pesada no horizonte B, baixo valor na 
capacidade de troca de cátions e na soma de bases e médio teor de 
matéria orgânica 

Compreende terras de cultura que podem ser exploradas conti
nuadamente Não são inundáveis. Apresentam fácil mobilizacão e 
proporcionam boas colheitas e culturas adaptadas à região desde 
que corrigida a fertilidade natural com corretivos e fertilizantes, 

Estas áreas são utilizadas para pastagens e lavouras diversas, 
com a predominância do arroz e da soja 

Localizada nos municípios de Guia Lopes, Jardim e Nioaque, sob 
formas dissecadas tabulares, a Unidade 11 3/et apresenta como fa
tores mais limitantes a estrutura e a textura pesada Pedologica
mente, é a melhor unidade dentro da série, devido às suas boas pro
priedades químicas, onde é menor a necessidade do uso de insumos 
(Est 5 I 8) 

A Unidade 113/cb, com extensão de 5 695 km2, abrange áreas 
do Planalto de Maracaju-Campo Grande, em altitudes variando de 
350 a 500 m, e também aparece em uma pequena área na Depres
são do Rio Paraguai (localizada ao norte da Folha em estudo). em al
titudes variando de 1 00 a 200 m, 

O solo predominante nesta unidade apresenta-se bem drenado, 
é profundo, de textura leve no horizonte superficial e moderada
mente pesada no subsuperficial, não apresenta problemas de salini
dade (condutividade elétrica menor que 4 mmhos/cm) e seus fato
res limitantes são químicos, onde a capacidade de troca de cátions 
e a soma de bases limitam a produção, devido à baixa fertilidade na
tural 

Ocorre num relevo plano e suave ondulado, não havendo, por
tanto, nenhuma restrição quanto à mecanização das lavouras. 
Constataram-se algumas áreas com erosão laminar ligeira, sem 
grandes riscos à agricultura, devendo-se tomar as precauções bási
cas de conservação do solo, 
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TABELA 5.XX 
Caracterização das unidades (Subclasse Agriter-por-Solo) 

Caracterfsticas frsico-qufmicas do perfil de solo 

Are a 
De e/i- Indica Salini- Horizonte B Prol. Horizonte A Mat. 

Unidade 
(km21 vidade pedo- dada 

Cap troca Soma 
ele- orga-

Drenagem de cátions de bases % lógico (mmhos/ tiva nica 
Estrutura Textura (mE/100g) (mE/100gl Textura Estrutura 

(em) % cml 

113/de 1.152 0-5 5,7 <4 Má Maciça Pesada 4,6 4,6 100 Pesada Blocos 3,5 
angulares 

113/eb 23.143 0-5 6,2 <4 Moderada Granular Muito 8,8 1,9 280 Muito Blocos 4,8 
pesada pesada subangulares 

113/et 2 171 0-5 6.4 <4 Moderada Granular Pesada 10,2 6,6 150 Pesada Blocos 3.4 
subangulares 

113/cb 5 695 0-5 5,8 <4 Boa Blocos Moderadamente 2,5 1,6 120 Leve Granular 1,2 
subangulares pesada 

113/bt 641 0-5 6,7 <4 Boa Blocos Moderadamente 4,1 1.4 120 Moderadamente Granular 2,5 
subangulares pesada leve 

113*/eb 2 179 0-5 5,9 <4 Acentuada Granular Moderadamente 6,6 2,6 35 Moderadamente Granular 2,2 
pesada leve 

123*/eb 4 129 0-5 5,9 <4 Acentuada Granular Moderadamente 6,6 2,6 35 Moderadamente Granular 2,2 
pesada leve 

123/eb 3.132 5-15 6,2 <4 Moderada Granular Muito 8,8 1,9 280 Muito Blocos 4,8 
pesada pesada subangulares 

123/ep 26 5-15 6,7 <4 Boa Granular Média 25,0 25,0 30 Média Granular 5,2 
123/et 468 5-15 6.4 <4 Moderada Granular Pesada 10,2 6,6 150 Pesada Blocos 3.4 

subangulares 

123/cb 2 799 5-15 5,8 <4 Boa Blocos Moderadamente 2,5 1,6 140 Leve Granular 1,2 
subangulares pesada 

123/bt 3 007 5-15 6,7 <4 Boa Blocos Moderadamente 4,1 1.4 120 Moderadamente Granular 2,2 
subangulares pesada leve 

213*/eb 193 0-5 5,9 <4 Acentuada Granular Moderadamente 6,6 2,6 35 Moderadamente Granular 2,2 
pe~ada leve 

213/sb 26 0-5 7,0 <4 Moderada Granular Média 23,7 23,7 140 Moderadamente Granular 9,3 
pesada 

213/de 586 0-5 5,7 <4 Má Maciça Pesada 4,6 4,6 100 Pesada Blocos 3,5 
subangulares 

213/dp 588 0-5 6,5 <4 Imperfeita Blocos Pesada 12,0 12,0 35 Moderadamente Granular 2.7 
angulares pesada 

213/dm 229 0-5 6,6 <4 Imperfeita Blocos Pesada 7,8 6,7 120 Moderadamente Blocos 0,8 
subangulares pesada angulares 

213/eb 3 859 0-5 6,2 <4 Moderada Granular Muito B,8 1,9 280 Muito Blocos 4,8 
pesada pesada subangulares 

213/et 109 0-5 6.4 <4 Moderada Granular Pesada 10,2 6,6 150 Pesada Blocos 3.4 
subangulares 

213/cb 3 062 0-5 5,8 <4 Boa Blocos Moderadamente 2,5 1,6 120 Leve Granular 1,2 
subangulares pesada 

213/bt 1 584 0-5 7,0 <4 Boa Blocos Moderadamente 6,7 4,1 120 Moderadamente Granular 1,8 
subangulares pesada leve 

223/ep 14 5-15 6,7 <4 Boa Granular Média 25,0 25,0 30 Média Granular 5,2 
223/et 474 5-15 6.4 <4 Moderada Granular Pesada 10,2 6,6 150 Pesada Blocos 3.4 

subangulares 

223/cb 221 5-16 5,8 <4 Boa Blocos Moderadamente 6,7 4,1 120 Moderadamente Granular 1,8 
subangulares pesada leve 

223/bt 303 5-15 6,1 <4 Boa Blocos ModeradamtJnte 4.4 1,7 120 Moderadamente Granular 2,3 
angulares pesada 

* Unidade definida por excesso de concreção e/ou cascalho e/ou pedregosidade 

A cobertura natural da região era constituída de Floresta Caduci
fólia Com o desenvolvimento da área foi sendo desmatada e ceden
do lugar às áreas de pastagens e culturas de mandioca, arroz e soja. 

A Unidade 113/bt ocupa a menor área mapeada nesta subclas
se, com cerca de 641 km2, e ocorre em área de acumulacão inun
dável nas Planícies e Pantanais Mato-Grossenses O prin~ipal solo 
encontrado na área está situado em relevo plano e suavemente on
dulado, com percentual de declividade inferior a 5%, e apresenta 
erosão laminar ligeira Não há restrição à mecanização da lavoura A 
cober):ura vegetal da área é Floresta Caducifólia, que cedeu espaço 
para as pastagens A caracterização desta unidade está evidencia
da na Tabela 5.XX 

8) Série 113* 

Esta série, com área de aproximadamente 2 179 km2, ocorre em 
regiões do Planalto da Bodoquena e Depressão do Rio Paraguai, lo
calizadas em áreas dos municípios de Anastácio, Miranda e Bonito 
O relevo apresenta-se plano e suave ondulado. 

. 'Os solos representativos apresentam-se sem problemas de sali
nrdade, com drenagem acentuada, baixa fertilidade e baixo teor de 
matéria orgânica. O principal impedimento nesta unidade é a textu
ra casca~he.nta, provocando assim impedimentos à mecanização e 
um uso lrmrtado ao cultivo econômico 
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leve 

A cobertura vegetal natural é de Savana Arbórea Densa, Flores
ta Submontana e áreas de Savanas, que cederam lugar para pasta
gens. 

A temperatura média anual varia de 21 o a 28 ° C, de acordo com 
as altitudes, o mesmo acontecendo com o índice pluviométrico, que 
geralmente é de 1.250 a 1 500 mm anuais. 

C) Série 1 23 * 

Ocupando uma área com cerca de 4.129 km2 distribui-se em re
giões da Depressão do Rio Paraguai, em altitudes em torno de 1 50 
a 350 m, cujas formas de dissecação são convexas, com relevo de 
topo convexo em diferentes ordens de grandeza e aprofundamento 
de drenagem 

O solo de maior predominância na área é o Regossolo álico, com 
drenagem acentuada e profundidade em torno de 100 em. Ocorre 
em regiões onde a declividade situa-se entre 5 e 15%, apresentan
do relevo suave ondulado com pendentes convexas de centenas de 
metros e topo convexo, não apresentando impedimentos à mecani
zação. 

* Série definida por excesso de concreção e/ou cascalho e/ou pedregosidad.e 



A vegetação da região é de Floresta Caducifólia com algumas 
espécies de Cerrado, sendo que em muitas áreas já foi derrubada 
para a formação de pastagens. 

Foi observada na área uma erosão laminar ligeira e moderada, 
que com certas precauções e práticas de conservacionismo não 
oferecerá risco maior de perda de solos quando as terras forem utili
zadas racionalmente. Nesta série ocorre uma unidade, 123 * /eb, 
que apresenta como características mais restritivas a estrutura e a 
soma de bases, além do solo representativo ser cascalhento e pe
dregoso, causando problemas à mecanização e agravamento dos 
processos erosivos, se não usadas convenientemente. Suas carac
terísticas físico-químico-morfológicas poderão ser verificadas na 
Tabela 5.XX 

D) Série 123 

Seus componentes desenvolvem-se sobre formas de relevo que 
apresentam declividades de 5 a 15%, assemelhando-se nesse res
peito aos componentes geomorfológicos e climáticos da Série 
1 23 *. Pedologicamente, porém, diferencia-se por apresentar, com
parativamente, restrições na pouca profundidade quando constitui 
a Unidade 123/ep 

Além desta, ocorrem áreas com restrições quanto a estrutura e 
textura, baixos níveis na capacidade de troca de cátions e na soma 
de bases, daí sua subdivisão a nível hierárquico mais especificado 
nas Unidades 123/eb, 1 23/et, 123/cb e 1 23/bt, conforme caracte
rização na Tabela 5.XX. 

E) Série 213 

Apresenta como característica principal a diminuição no suprimento 
hídrico, onde se situa entre 70 e 85% de sua demanda ideal 

Situada nos municípios de Corumbá, Porto Murtinho, Miranda e 
Aquidauana, seus componentes desenvolvem-se sobre formas de 
relevo com declividade menor que 5%. 

Geomorfologicamente, distinguem-se várias sub-regiões, que se 
caracterizam por diferenças morfogenéticas e hidrográficas A su
perfície inundável, bem como a permanência de inundação, varia 
conforme as características hidrológicas anuais; por isto, nesta sé
rie, algumas zonas são inundáveis no mínimo 6 meses e outras não 
são inundáveis São áreas planas com cobertura arenosa, estando 
representadas pelas Planícies e Pantanais Mato-Grossenses, for
mas erosivas sedimentares no Planalto de Maracaju-Campo Gran
de e formas dissecadas tabulares na Depressão do Rio Paraguai 

O período de deficiência hídrica concentra-se normalmente no 
inverno-primavera, pois é quando ocorrem as épocas mais secas e 
os índices pluviométricos mais baixos, com até 2 meses sem chu
vas 

Os solos representativos das unidades desta série são Vertisso
los, Latossolo Vermelho-Escuro álico, Latossolo Roxo, Latossolo 
Roxo distrófico e Podzólico Vermelho-Amarelo álico Os valores cor
respondentes a capacidade de troca de cátions e soma de bases ge
ralmente são baixos e suas profundidades oscilam de 35 a 280 em 
(Tab. 5.XX). 

A cobertura vegetal das áreas desta série é de Savana Arbórea 
Densa e Floresta Estacionai Semidecidual Muitas destas áreas, 
principalmente as da região do Planalto de Maracaju-Campo Gran
de, já foram transformadas em áreas de pastagens e agricultura 

F) Série 21 3 * 

Caracteriza-se esta série por apresentar uma superfície cascalhenta 
e pedregosa, com relevo plano e declividades inferiores a 5% Ocor
re na Depressão do Rio Paraguai, no município de Porto Murtinho, 
sob formas dissecadas convexas, separada por vales de fundo pla
no e/ou em "V" 

Os solos representativos apresentam-se sem problemas de sali
nidade, com drenagem acentuada no perfil. Não se prestam à cultu
ra, mas são pouco suscetíveis de sofrerem danos, podendo ser usa
dos para pastagens e conservacão da vida silvestre 

A vegetação natural da regiã~ é a Floresta Caducifólia com algu
mas espécies de Cerrados. 

" Série definida por exceso de concreção e/ou cascalho e/ou pedregosidade 

Os aspectos físico-químicos da unidade desta série podem ser 
vistos na Tabela 5 XX. 

G) Série 223 

Apresenta-se sob o mesmo regime climático da série anterior e sua 
área corresponde a 1 012 km2 Está presente em parte do Planalto 
de Maracaju-Campo Grande e numa pequena área na Depressão 
do Rio Paraguai. 

Geomorfologicamente, encontra-se sobre relevo ligeiramente 
mais movimentado, de declividades superiores a 5% e inferiores a 
15%, de formas convexas. 

Seus solos não são salinos, variam de rasos a profundos, de mé
dia a boa fertilidade Os processos erosivos após uso sem práticas 
de conservacionismo poderão causar sérios danos à agricultura 

As unidades encontradas nesta série, são: 223/ep, 223/et, 
223/cb e 223/bt, cujas propriedades físicas e químicas podem ser 
vistas na Tabela 5.XX 

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 domi
nante, seus componentes desdobram-se nas Subclasses Mesater
por-Relevo e Mesater-por-Solo (Tab 5 XXII 

Classe 

Mesa ter 

TABELA 5 XXI 
Subdivisão da Classe 4 - Mesater 

Subclasse Série 
Características pedológicas 

definidoras das unidades 

143 ep 
144. ep 

Mesater-por-Relevo 243 sb, ep, bt 
244 de 
244• ep 

114 sb, de, db, dp 
124. ep 
124 sb, db, dp 

Mesater-por-Solo 134. ep 
214 sb, de, db, dp, eb 
234· ep 

* Série definida por excesso de concreção e/ou cascalho e/ou pedregosidade 

Área 
(km2) 

50 
527 
197 

25 
15 

22 682 
274 

9 751 
46 

7 719 
200 

Na Subclasse Mesater-por-Relevo o fator de restrição é de grau 
040 e refere-se à declividade do terreno, que podE; variar de 2 5 a 
40% (vide 5 1 3 - Sistemática e metodologia), o que impossibilita 
a utilização de máquinas, só admitindo a utilização de trabalho ani
mal ou braçal, para a formação de pastagens e pequenas e médias 
lavouras 

5 1 4 3 1 - Subclasse Mesater-por-Relevo 

Esta subclasse ocupa uma área de 81 4 km 2, distribuída em várias 
regiões da Folha em estudo, principalmente através do Planalto da 
Bodoquena, Planalto de Maracaju-Campo Grande e Depressão do 
Rio Paraguai 

Caracteriza-se por apresentar a limitação dominante de grau 
040 para o elemento-de-interação relevo e ter declividades que va
riam entre 25 e 40%, causando sério impedimento ao uso da meca
nização, sendo mais recomendável a tração animal ou o trabalho 
braçal É mais adequado usar estas áreas para formação de pastos 
ou, em alguns casos, para culturas permanentes 

Os solos têm capacidade de troca de cátions que varia de 4,4 a 
27,3 mE/1 00 g, soma de bases variando de 0,9 a 2 5,0 mE/1 00 g, 
matéria orgânica variando de 0,8 a 9,2% e profundidade efetiva, 
textura e drenagem bastante variáveis, conforme pode ser observa
do na Tabela 5 XXII 

A) Série 143 

Possui 50 km2 distribuídos em quatro pequenas áreas localizadas 
no Planalto da Bodoquena, com altitudes variando entre 400 e 650 
m, próximas do município de Miranda O solo predominante nestas 
áreas é a Rendzina que ocorre num relevo forte ondulado O índice 
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pedológico é de 6, 7, a capacidade de troca catiônica e a soma de 
bases é de 25 mE/1 00 g e a matéria orgânica tem uma percenta
gem de 5,1. A cobertura natural destas áreas é de Floresta Sub
monta na, que ainda não foi desmatada e deverá ser preservada para 
evitar a erosão 

Nesta série só foi mapeada a Unidade 143/ep, que tem como 
principais fatores restritivos a textura, a estrutura e a profundidade 
dos solos representativos (Tab 5.XXII). 

B) Série 144 * 

A única unidade constante nesta série é a 144 * /ep. Localiza-se em 
áreas dispersas, do Planalto da Bodoquena e da Depressão do Rio 
Paraguai, nos municípios de Caracol, Jardim e Porto Murtinho, per
fazendo um total de 527 km2 

O clima é subquente úmido. Apresenta precipitação média anual 
em torno de 1 250 mm. As temperaturas médias no mês mais frio 
chegam a 18 o C e no mês mais quente as médias alcançam 31 o C 

Os solos predominantes nesta série são os Litólicos eutróficos 
com cascalho e pedregosidade. A Unidade 144 * /ep tem como fato
res restritivos, além dos já citados, a textura, a estrutura, a profun
didade e drenagem (Tab 5 XXII) 

A cobertura vegetal desta unidade é de Savana Arbórea Aberta, 
que atualmente é usada como pastagens naturais 

C) Série 243 

Esta série localiza-se ao norte da área, nos municípios de Corumbá, 
Miranda e Aquidauana, e está distribuída em pequenas manchas no 
Planalto da Bodoquena, com altitudes de 400 a 650 m, e no Planal
to de Maracaju-Campo Grande, com 350 e 500 m de altitude 

As terras localizadas no Planalto da Bodoquená têm formas de 
dissecacão de relevo de topo convexo, enquanto as localizadas no 
Planalto. de Maracaju-Campo Grande possuem formas tabulares 

A temperatura está relacionada com a altitude e apresenta uma 
média anual em torno de 23 o C, possuindo deficiência hídrica no pe
ríodo de inverno-primavera. 

Os solos apresentam problemas bem diversos, tais como salini
dade, soma de bases e textura arenosa no horizonte superficial. No 
horizonte subsuperficial, possuem textura média, são pouco pro
fundos e relevo forte ondulado 

A série está constituída por terras que não se prestam para culti
vo por serem muito inclinadas, fortemente erodidas e altamente 
suscetíveis a desgaste, devendo portanto ficar sob proteção perma
nente. 

A principal utilização atualmente é de pastagens extensivas. 
A avaliação das características físico-químicas dos solos destas 

unidades encontra-se na Tabela 5.XXII. 

D) Série 244 * 
Possui as mesmas características da Série 1 44 * no que se refere a 
relevo e solo, só se diferenciando quanto ao grau de restrição refe
rente ao clima, que é 200 

Esta série ocupa uma pequena área, com cerca de 15 km2, loca
lizada ao sul do município de Corumbá e ao norte do município de 
Porto Murtinho 

Está caracterizada pela unidade 244 * /ep, que tem como maio
res restricões a estrutura e a profundidade. Seus solos são rasos, 
cascalhe~tos e pedregosos na superfície, a drenagem é acentuada e 
o relevo com declividade que varia de 25 a 40%, portanto com res
trição à mecanização, sendo a sua utilização, por isto, recomendada 
para pastagem 

A vegetação presente nesta série está constituída por Savana 
Parque e Savana Arbórea Aberta 

E) Série 244 

É representada pela Unidade 244/de, localizada nos municípios de 
Terenos e Anastácio, constituída por duas pequenas áreas que per
fazem um total de 2 5 km2. Essas áreas encontram-se ao norte da 
Folha em estudo, no Planalto de Maracaju-Campo Grande, cujas 
formas erosivas são de relevo residual de topo aplainado, provavel
mente testemunho de superfície aplainada e geralmente limitada 
por escarpas, com declividade entre 25 e 40% 

Os solos apresentam boa capacidade de troca de cátions e boa 
soma de bases, ausência de salinidade e ótima percentagem de ma
téria orgânica (Tab 5 XXII). 

A vegetação encontrada nas áreas desta série é constituída de 
Savana Arbórea Densa 

TABELA 5 XXII 
Caracterização das unidades (Subclasse Mesater-por-Relevo) 

Caracterfsticas ffsico-qufmicas do perfil de solo 
Decli- Indica 

Prol Horizonte A Mat. Área vidade pedo- Salini- Horizonte 8 Cap troca Soma Unidade 
(km2J da de efe- orgâ-% lógico Drenagem de cátions de bases (mmhos/ Estrutura Textura (mE/100gJ (mE/100gJ 

tiva Textura Estrutura nica 
em) (em) % 

143/ep 50 25-40 6,7 <4 Boa Granular Média 25,0 25,0 30 Média Granular 5,1 
144 • /ep 527 25-40 5,2 <4 Acentuada Granular Média 7,0 4,8 40 Média Granular 2,0 
243/sb 56 25-40 7,0 <4 Moderada Granular Média 23,7 23,7 140 Moderadamente Granular 9,2 

pesada 
243/sp 88 25-40 6,7 <4 Boa Granular Média 25,0 25,0 30 Média Granular 5,1 
243/bt 53 25-40 5,6 <4 Boa Blocos Moderadamente 4,4 0,9 100 Leve Grãos 0,8 

subangulares pesada 
244 • lep 15 25-40 5,2 <4 Acentuada Granular Média 
244/de 25 25-40 5,5 <4 Imperfeita Blocos Pesada 

subangulares 

Unidade definida por excesso de concreção e/ou cascalho e/ou pedregosidade 

5 1 4 3 2 - Subclasse Mesater-por-Solo 

Esta subclasse engloba séries onde o elemento de interacão solo 
constitui a maior limitacão ao seu uso, não sendo esta limit~cão im
putável aos fatores de Ínteração clima e relevo, por ambos e'starem 
sempre em condições de uso mais favoráveis e, conseqüentemen
te, de menor grau de restrição. 

Observa-se a ocorrência de grupos de séries, nesta subclasse, 
onde existe uma uniformidade climática, sendo este fator muito 
bom nas Séries 114, 124 e 134 e bom nas Séries 214 e 234 

Abrange todas as unidades geomorfológicas existentes na pre
sente área, com o relevo apresentando declividades que variam de 
O a 25% e 40 672 km2 de extensão 
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simples 
7,0 4,8 40 Média Granular 2,0 

27,3 24,7 20 Pesada Blocos 7,8 
subangulares 

Os perfis de solos representativos das séries obtiveram índices 
pedológicos de 4,3 a 5,2, resultantes da avaliação das suas carac
terísticas físico-químicas, conforme a Tabela 5 XXIII 

Os solos de maior ocorrência são Solonetz Solodizado, Latossolo 
Vermelho-Escuro álico, Gley Pouco Húmico eutrófico, Laterita Hi
dromórfica eutrófica solódica e Litólicos eutróficos A soma de ba
ses apresenta valores que variam de 0,4 a 25,1 mE/1 00 g, sendo 
que os valores mais baixos são os predominantes, a capacidade de 
troca catiônica, varia de 3, 5 a 25,1 mE/1 00 g, mas sempre que es
te aumento é significativo observam-se elevados níveis de hidrogê
nio e de alumínio no complexo sortivo e conseqüentemente eleva
ção de acidez 

* Série definida por excesso de concreção e/ou cascalho e/ou pedregosidade 



A) Série 114 

Apenas as Unidades 11 4/sb, 114/de, 114/db e 114/dp estão re
presentadas nesta série, que está explorada com pecuária extensi
va no pantanal e prática de culturas de ciclo curto na área não inun
dável 

As áreas desta série estão distribuídas em todas as regiões da 
Folha em estudo e abrangem todas as áreas geomorfológicas, exce
to a região do Planalto da Bodoquena 

A superfície inundável e a permanência de inundação variam 
conforme as características hidrológicas anuais. Por isto nesta série 
algumas zonas do pantanal são inundadas com o mínimo de 6 me
ses, outras no mínimo de 3 meses e ainda outras não são inundá-

veis São áreas planas com cobertura arenosa, estando representa
das pelas Planícies e Pantanais Mato-Grossenses(Est. 5.11 A). 

O relevo apresenta declividades inferiores a 5% e tem grau de 
restrição 01 O, portanto sem impedimentos à mecanização agrícola, 
mas, mesmo tratando-se de um relevo com declividades pequenas, 
é aconselhável tomar precauções de conservacionismo do solo para 
evitar erosão 

Pedologicamente, pode-se observar que o fator de maior restri
ção é a drenagem, seguido de bases trocáveis e matéria orgânica. 
As demais características físico-químico-morfológicas podem ser 
verificadas na Tabela 5 XXIII 

Atualmente a cobertura vegetal é composta de Vegetação Cha
quenha, Floresta Estacionai Decidual e Semidecidual 

TABELA 5 XXIII 
Caracterização das unidades (Subclasse Mesater-por-Solo) 

Caracterlsticas ffsico-qufmicas do perfil de solo 

Decli- lndice 
Pro f Horizonte A 

Are a vidade pedo- Sa\ini- Horizonte B Cap troca Soma 
Mat, 

Unidade efe-
(km 21 % lógico da de Drenagem de cátions de bases 

orga-
nica (mmhos/ Estrutura Textura (mE/100gl (mE/10091 

ti v a Textura Estrutura 
(cml % cml 

114/sb 9 460 0-5 4,3 <4 Imperfeita Colunar Média 6,1 3,1 70 Média Granular 1,0 

114/de 1 350 0-5 4,3 <4 Má Maciça Muito pesada 25,1 25,1 50 Média Maciça 0,8 

114/db 10 270 0-5 5,2 <4 Fortemente Granular Moderadamente 3,5 0,4 320 Moderadamente Granular 1,2 
pesada leve 

114/dp 1 602 0-5 5,1 <4 Má Prismática Pesada 13,2 6,6 22 Média Granular 4,9 

124*/ep 274 5-15 5,2 <4 Acentuada Granular Média 7,0 4,8 40 Média Granular 1,9 

124/sb 106 5-15 4,3 <4 Imperfeita Colunar Média 6,1 3,1 70 Média Granular 1,0 
124/db 8 056 5-15 5,2 <4 Fortemente Granular Moderadamente 3,5 0,5 320 Moderadamente Granular 1,2 

pesada leve 

124/dp 1 589 5-15 5,1 <4 Má Prismática Pesada 13,2 6,6 22 Média Granular 4,9 
134 */ep 46 15-25 5,2 <4 Acentuada Granular Média 7,0 4,8 40 Média Granular 1,9 
214/sb 279 0-5 4,3 <4 Imperfeita Coluna r Média 6,1 3,1 70 Média Granular 1,0 
214/de 4 535 0-5 4,3 <4 Má Maciça Muito 25,1 25,1 50 Média Maciça 0,8 

pesada 
214/db 1 508 0-5 5,2 <4 Fortemente Granular Moderadamente 3,5 0,4 320 Moderadamente Granular 1,2 

pesada leve 
214/dp 1 079 0-5 5,1 <4 Má Prismâtica Pesada 13,2 6,6 22 Média Granular 4,9 
214/eb 318 0-5 4,6 <4 Imperfeita Maciça Moderadamente 4,2 0,7 50 Leve Granular 0,5 

pesada 
234 */ep 200 15-25 5,2 <4 Acentuada Granular Média 

* Unidade definida por excesso de concreção e/ou cascalho e/ou pedregosidade 

B) Série 1 24 * 

O índice agroclimático está compreendido entre 85 e 11 5%, o que 
indica boa disponibilidade hídrica para grande parte das culturas O 
índice pluviométrico está em torno de 1 .400 mm anuais, com tem
peraturas variando de 18 a 20°C 

A área mapeada desta série abrange 274 km2 Está situada a su
doeste da Folha na Depressão do Rio Paraguai, nos municípios de 
Caracol e Porto Murtinho. O relevo tem declividades que variam de 
5 a 15% 

Predominam nesta série os solos Litólicos eutróficos com pre
sença de cascalho e pedregosidade, o que dificulta o uso agrícola 
com máquinas. A unidade que foi mapeada nesta série é a 
1 24 * /ep, cujos solos têm como características mais restritivas a 
estrutura, a textura e a profundidade, esta em torno de 40 em, 
apresentando uma erosão laminar ligeira 

Quanto à cobertura natural, predomina a Floresta Caducifólia, 
não tendo sido verificada nenhuma área de pastagem e lavoura 

C) Série 124 

Esta série tem 9 7 51 km2 mapeados na Falhá, abrangendo diversas 
áreas do Planalto de Maracaju-Campo Grande e da Depressão do 
Rio Paraguai As terras localizadas no Planalto de 
Maracaju-Campo Grande, possuem formas dissecadas tabulares e 
convexas com altitudes superiores às da Depressão do Rio Para
guai, onde o relevo é de topo aplanado, com diferentes ordens de 
grandeza e de aprofundamento de drenagem, separados por vales 
de fundo plano 

Essas áreas têm uma variação de temperatura devido às diferen
ças de altitude Existe uma deficiência hídrica que ocorre no trimes
tre julho-agosto-setembro, podendo atingir apenas dois meses 

A cobertura vegetal destas áreas é de Floresta Estacionai Semi
decidual, Savana, Savana Arbórea Densa e Savana Parque Atual
mente grandes áreas já cederam lugar a lavouras e pastagens 

7,0 4,8 40 Média Granular 1,9 

Ocorrem nesta série as Unidades 124/sb, 1 24/db e 1 24/dp, cu
jos fatores de maior restrição dos seus solos são a drenagem e a so
ma de bases A capacidade de troca de cátions possui um índice su
perior ao da soma de bases A profundidade efetiva da maioria dos 
solos é pequena, exceto a da Unidade 1 24/db, que é grande, com 
predominância de Latossolo Vermelho-Escuro álico As demais ca
racterísticas físico-químicas destas unidades podem ser consulta
das na Tabela 5 XXIII 

A adubação e a correção adequada dos solos são necessárias 
para melhorar a produtividade, bem como práticas conservacionis
tas nas áreas mais declivosas, onde o manejo inadequado pode cau
sar erosão 

D) Série 134 * 

Possui uma área mapeada de 46 km2 e ocorre na borda noroeste do 
Planalto de Maracaju-Campo Grande sobre uma superfície tabular, 
limitada por escarpas e localizada ao norte do município de Maraca
ju 

Climatologicamente, é semelhante à série 124, diferenciando
se desta pela declividade que vai de 15 a 25%, pela ocorrência de 
cascalho e pedregosidade em seus solos, assim como pela drena
gem acentuada 

A única unidade mapeada nesta série foi a 1 34 • /ep, cujas ca
racterísticas do solo representativo são estrutura, textura e profun
didade efetiva, em torno de 40 em Foi observada uma erosão lami
nar ligeira na parte onde o relevo se apresenta suave ondulado 

A vegetação natural é de Floresta Caducifólia Quanto ao uso 
atual não foram observadas na região implantações de lavouras e 
pastagens 

Série definida por excesso de concreção e/ou cascalho e/ou pedregosidade 
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E) Série 214 

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 

O índice pluviométrico anual destas áreas de um modo geral está 
compreendido em torno de 1 2 50 mm e o clima é quente e úmido, 
ocorrendo 1 a 2 meses secos, na época do inverno, com temperatu
ras médias nos meses mais frios entre 1 8 e 20 o C 

Geomorfologicamente, dentro da área deprimida do Pantanal 
distinguem-se duas áreas, sendo uma de acumulacão inundável e 
outra formada por uma planície fluvial São planas.' com cobertura 
arenosa, formando as Planícies e Pantanais Mato-Grossenses 
Encontram-se também na Depressão do Rio Paraguai e no Planalto 
de Maracaju-Campo Grande 

A Série 214 é representada pelas Unidades 214/sb, 214/de, 
214/db, 214/dp e 214/eb Ocupam uma área de 7 71 9 km2 

É representada na sua maior parte por solos hidromórficos, com 
graves problemas de drenagem e, em alguns casos, até com proble
mas de salinidade O percentual em matéria orgânica dos solos é 
baixo De um modo geral estas séries ocorrem em relevo plano, cu
jas declividades não ultrapassam 5% 

A cobertura vegetal destas áreas é bem diversa As principais 
formações existentes são: regiões de Savana Parque, Vegetação 
Chaquenha e Floresta Estacionai Semidecidual 

O uso atual das áreas desta série baseia-se principalmente na 
produção-pecuária através de pastagens nativas, exceto a área do 
município de Campo Grande, que está sendo aproveitada para a 
agricultura. 

F) Série 234 * 

Esta série é representada por uma única unidade, a 234 * /ep, que 
abrange uma área de 200 km2, localizada no Planalto de 
Maracaju-Campo Grande, com altitudes compreendidas entre 200 
e 350m, com relevo de topos convexos, com diferentes ordens de 
grandeza e de aprofundamento de drenagem, separados por vales 
de fundo plano 

O relevo da unidade tem declividade de 1 5 a 25% o que restrin
ge a mecanização plena e propicia riscos à erosão, caso não sejam 
adotadas técnicas conservacionistas, quando os solos forem usa
dos para a agricultura 

5 1 4 4 - Classe Agroster 

Abrange metodologicamente todo e qualquer elemento da interação 
clima-relevo-solo, cujo grau correspondente a seu tipo geral de con
dicionante dominante é de quinta magnitude, independente da na
tureza do mesmo 

Suas terras ocupam cerca de 1 2% da área total, o equivalente a 
16473km2 

O índice pedológico de seus componentes é igual ou superior a 
3,3 incluindo assim uma ampla variedade de solos Dadas suas ca
racterísticas gerais, a sua vocação natural restringe-se à pecuária e 
ao recobrimento florestal 

Segundo a natureza de seus fatores condicionantes gerais, 
subdivide-se nas Subclasses Agroster-por-Relevo e Agroster-por
Solo, conforme expressa a Tabela 5 XXIV 

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 

5 1 4 4 1 - Subclasse Agroster-por-Relevo 

Acha-se localizada em manchas esparsas, no Planalto de 
Maracaju-Campo Grande, Depressão do Rio Paraguai e Planalto da 
Bodoquena 

As áreas mapeadas localizadas na Depressão do Rio Paraguai 
possuem altitudes que variam de 100 a 200m e 200 a 350m As 
primeiras compreendem uma superfície de aplainamento elaborada· 
por processos de pediplanação, posteriormente recoberta por sedi
mentos quaternários, e a segunda área, cujas altitudes são superio-
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Classe 

Agroster 

TABELA 5 XXIV 
Subdivisão da Classe 5 - Agroster 

Série 
Caracterfsticas pedológicas 

Subclasse definidoras das unidades 

153 sb, ep 
154• ep 
154 de 

Agroster-por-Relevo 253 sb, ep 
254. ep 
254 de 
255 de 

115 de, db 
125 de, ec 

Agroster-por-Solo 215 de, db, ec 
225 de, ec 
245 de 

• Série definida por excesso de concreção e/ou cascalho e/ou pedregosidade 

Área 
(km21 

509 
1 415 

47 
339 

4 
14 
65 

3 010 
3 749 
6 967 

256 
94 

res a 200 m, são de formas de dissecação de relevo de topo conve
xo, com diferentes ordens de grandeza e de aprofundamento de 
drenagem, separadas por vales de fundo plano 

O fator relevo é o maior condicionante e caracteriza-se por apre
sentar declividades que variam de 40 a 55% em relevo montanhoso 
usualmente constituído por morros, montanhas e alinhamentos 
montanhosos Apenas nas áreas de declividades menos íngremes é 
possível o uso de maquinário simples de tração animal 

O aproveitamento econômico mais racional destas áreas 
restringe-se à pecuária extensiva e ao recobrimento florestal. Devi
do aos fortes declives que ocorrem nestas terras, tornam-se neces
sárias práticas intensivas de controle à erosão e proteção do solo, 
além de ações limitadas para a manutenção e melhoria das condi
cães de uso 
· Do ponto de vista climático, fitológico e pedológico, esta sub
classe também se apresenta heterogênea Foram detectadas aí no
ve séries, que estão descritas na Tabela 5 XXV 

A) Série 153 

As áreas mapeadas desta série encontram-se no Planalto da Bodo
quena, com altitudes que variam de 300 a 400 m, e localizam-se 
nos municípios de Bonito e Miranda, sendo que a área total mapea
da abrange 509 km2 

Ocorre em relevos com declividades em torno de 40 a 50%, isto 
é, em terrenos ondulados a forte ondulados 

Nesta série foram mapeadas duas unidades, que são a 1 53/sb e 
a 1 53/ep, sendo as características mais restritivas dos seus solos a 
soma de bases, a estrutura, a textura e a profundidade 

Estas unidades detêm os melhores solos, com relação à fertilida
de natural, apesar dos fatores restritivos descritos As demais ca
racterísticas estão descritas na Tabela 5 XXV 

Quanto à cobertura vegetal, a de maior ocorrência na região é a 
Floresta Caducifólia, que após sua exploração cedeu lugar às forma
ções de pastagens naturais 

B) Série 1 54* 

É a maior série em extensão nesta subclasse, com 1 415 km2, nor
malmente compreendendo relevos montanhosos inseridos no limite 
de 40 a 55% de declividade, portanto não mecanizáveis 

No tocante ao clima, é semelhante à série anterior O clima pre
dominante é quente, com 1 a 2 meses secos e temperaturas de 1 8 
a 20 o C nos meses mais frios, e o índice pluviométrico anual em tor
no de 1 300 mm Ocorre um período de deficiência hídrica nos me
ses de junho e julho 

A série ocorre na Depressão do Rio Paraguai, em áreas com alti
tudes de 200 e 350m, situadas no município de Porto Murtinho e 
numa pequena área do município de Jardim, que abrange parte do 
Planalto de Maracaju-Campo Grande 

O solo de maior ocorrência é Litólico eutrófico, com cobertura 
cascalhenta e pedregosa. Foram observados nas partes íngremes 
processos erosivos devidos à drenagem acentuada. Apresenta baixa 
fertilidade natural e baixo teor de matéria orgânica E aconselhável 

* Série definida por excesso de concreção e/ou cascalho e/ou pedregosidade 



TABELA 5 XXV 
Caracterização das unidades (Subclasse Agroster-por-Relevo) 

Caracterfsticas ffsico-qufmicas do perfil de solo 
Decli- [ndice 

Área vidade pedo- Salini- Horizonte B Cap troca Soma Prol Horizonte A Mat 
Unidade 

lkm2i da de % lógico Drenagem 
(mmhos/ Estrutura 

em) 

153/sb 401 40-55 7,0 <4 Moderada Granular 

153/ep 108 40-55 6.7 <4 Boa Granular 
154 * /ep 1 415 40-55 5,2 <4 Acentuada Granular 
154/de 47 40-55 5,5 <4 Moderada Blocos 

subangulares 
253/sb 11 40-55 7,0 <4 Moderada Granular 

253/ep 328 40-55 6.7 <4 Boa Granular 
254/de 14 40-55 5,2 <4 Acentuada Granular 
254 */ep 4 40-55 5,6 <4 Acentuada Granular 
255/de 65 40-55 3,3 <4 Excessiva Blocos 

subangulares 

* Unidade definida por excesso de concreção e/ou cascalho e/ou pedregosidade 

para maior proteção do solo seguir normas intensivas de conserva
ção. 

Esta série é formada pela Unidade 1 54* /ep, cujo solo tem como 
fatores restritivos a estrutura,,a textura, a profundidade, de 40 em 
com cascalhos, e drenagem acentuada As características físico
químicas podem ser melhor verificadas na Tabela 5.XXV 

C) Série 154 

A área mapeada desta série abrange somente 4 7 km2 Está com
preendida na parte do município de Anastácio, na borda do Planalto 
de Maracaju-Campo Grande, em altitudes que variam de 350 a 
500 m, e cujas formas de dissecação são de relevo de topo conve
xo 

Nesta série há predominância dos solos Litólicos eutróficos, que 
representam a Unidade 1 54/de Na Tabela 5.XXV pode-se verificar 
que a drenagem, a estrutura e a textura são os fatores de maiores 
restrições 

Quanto ao uso recomenda-se o aproveitamento com pastagens 
melhoradas devido à alta fertilidade natural e à quantidade de maté
ria órgânica, sendo desaconselhável o uso com fruticultura devidó à 
pouca profundidade dos solos representativos desta unidad·e A co
bertura vegetal natural predominante é a Floresta Caducifólia 

Di Série 253 

Esta série tem uma área em torno de 339 km2 e localiza-se ao sul do 
município de Miranda, no Planalto da Bodoquena 

O clima predominante na região é subquente úmido, com 1 a 2 
meses secos A temperatura média do ano é de 22 o C e o índice plu
viométrico em torno de 1 .400 mm anuais. 

A declividade dos terrenos nesta área está entre 40 e 55%, o 
que permite apenas as formações de pastagens e reflorestamentos 
e só é possível com o uso de pequenos implementas agrícolas ma
nuais Foi verificada uma erosão laminar ligeira e moderada, mas 
implantando-se práticas de conservação não oferecerá conseqúên
cias drásticas para a sua utilização 

Esta série é representada pelas Unidades 253/sb e 253/ep, cu
jos solos têm como principais características restritivas sais solú
veis, bases trocáveis, estrutura e profundidade A Unidade 253/ep 
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 pedológico, conforme mostra a Tabela 5 XXV 

E) Série 254 

Localizada no município de Anastácio, com uma área de aproxima
damente 18 km2, a presente unidade tem um relevo com forte de
clividade e um clima caracterizado por pluviosidades em torno de 
1 300 a 1 500 mm anuais, o que possibilita um atendimento hídri
co de 70 a 85% 

de cátions de bases 
efe- orgê-

Textura lmE/100g (mE/100gl tiva Textura Estrutura nica 
(em) % 

Média 23,7 23,7 120 Moderadamente Granular 9,2 
pesada 

Média 25,0 25,0 30 Média Granular 5,1 
Média 7,0 4,8 40 Média Granular 2,0 
Pesada 27,3 24.7 20 Pesada Blocos 7,8 

subangulares 
Média 23,7 23.7 120 Moderadamente Granular 9,2 

pesada 
Média 25,0 25,0 30 Média Granular 5,1 
Média 7,0 4,8 40 Média Granular 1,9 
Média 7,0 4,8 40 Média Granular 2,0 
Moderadamente 3,0 0,5 45 Moderadamente Granular 0,7 
pesada leve 

O clima é do tipo subquente úmido, com um período seco de 1 a 
2 meses, e a temperatura nos meses mais frios (junho-julho) é me
nor que 1 8 o C. É costume oaorrerem geadas nesta região. Há um 
período dê deficiência hídrica nos meses frios devido à estiagem 

Geomorfologicamente, está situada no Planalto de 
Maracaju-Campo Grande, entre 300 e 500 m de altura. 

Pedologicamente, está composta por solos de textura média e 
estrutura granular, drenagem acentuada, rasos e de fraca fertilidade 
natural, de tal maneira que a unidade pode ser considerada limitada 
para a atividade agrícola, além da forte declividade de seus compo
nentes 

A cobertura natural é de Floresta Caducifólia, que ainda não ce
deu lugar à implantação de pastagens 

As características pedológicas da Unidade 254/de representan
te desta série, encontram-se detalhadas na,Tabela 5 XXV. 

FI Série 254 * 

Está localizada no município de Corumbá, com uma área aproxima
da de 4 km2, localizada ao sul do município em área de transição en
tre as Planícies e Pantanais Mato-Grossenses e a Depressão do Rio 
Paraguai 

O clima é subquente úmido com um período seco de 1 a 2 me
ses, sendo que a maior ocorrência de chuvas é no trimestre de 
novembro-dezembro-janeiro, quando a média anual é de aproxima
damente 1 250~1 500 mm 

A unidade mapeada nesta série é a 2 54* /ep, que é representa
da pelos solos Litólicos eutróficos, cujas características de maior 
restrição, além da forte declividade de seus componentes geomor
fológicos, são a estrutUia, a textura, a profundidade, de 40 em com 
cascalhos, e drenagem acentuada Apresenta baixa fertilidade na
tural e baixo teor de matéria orgânica (Tab 5 XXVI 

Recomenda-se para esta unidade a utilização com pastagens na
tivas, devido à sua pouca profundidade e fertilidade natural 

G) Série 255 

Esta série apresenta uma área mapeada de 65 km2, em uma região 
situada a nordeste do Planalto de Maracaju-Campo Grande, entre 
200-350 m de altitude, no município de Anastácio 

Apresenta um relevo fortemente ondulado e com afloramentos 
rochosos, o que restringe o seu uso É uma região com tendências à 
erosão, devido ao tipo de solo e ao relevo íngreme 

A única unidade mapeada foi a 255/de, cujo solo representativo 
apresenta como características mais restritivas a drenagem, a es
trutura, textura e a profundidade, em torno de 45 em A capacidade 
de troca de cátions e soma de bases é baixa; o teor de matéria orgâ
nica é baixo, com cerca de 0,7% As outras condições tfsico
químicas podem ser verificadas na Tabela 5 XXV 

A cobertura vegeta[ da área é homogênea e predomina a região 
de Savana, utilizada como pastagens naturais 

Série definida por excesso de concreção e/ou cascalho elou pedregosidade 
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5.1 4.4 2 - Subclasse Agroster-por-Solo 

A maior limitação das terras pertencentes a esta subclasse diz res
peito a seus solos, que têm como grau de restrição 005. Ocupa a 
subclasse uma área de 14 076 km2, que equivale a aproximada
mente 11% da área total da Folha em estudo Sua distribuição geo
gráfica está diretamente relacionada à ocorrência dos solos de bai
xa qualidade que a caracterizam, os quais possuem limitações pre
dominantes a capacidade de troca de cátions, soma de bases, dre
nagem, estrutura e textura, características que os definem como de 
baixa fertilidade atual e potencial, criando assim condicões muito 
difíceis para seu aproveitamento, que na maior parte dos ~asos se li
mita a uma exploração pecuária de caráter extensivo 

Os solos que possuem restrições na drenagem e estrutura repre
sentam as Séries 115, 125, 215, 225 e 245, que estão distribuí
das por pequenas áreas e se localizam em diversas regiões da Folha 
em estudo 

Muitas das áreas da subclasse ocorrem em regiões planas e 
inundáveis, com cobertura arenosa, periodicamente alagadas (Pla
nícies e Pantanais Mato-Grossenses) 

Foram encontrados todos os graus de declividade abaixo de 
40% Até 25% não há impedimento à mecanização, embora haja 
uma diminuição no rendimento das máquinas à medida que se acen
tuam as pendentes Esta subclasse ocorre em duas faixas de graus 
limitativos ao clima 100 e 200 e a cobertura destas áreas possui 
espécies de formações variadas como: Regiões de Savanas Arbórea 
Densa e Parque, Regiões de Savana Estépica Arbórea Aberta, áreas 
antrópicas de Savanas e Floresta Estacionai Semidecidual 

A) Séries 1 1 5 e 1 2 5 

São séries que pedologicamente correspondem bem à definicão da 
subclasse e que salientam, na nomenclatura de suas Unidades 
115/de, 115/db, 125/de e 125/ec, as restrições de drenagem, es
trutura, soma de bases e capacidade de troca catiõnica, que lhe são 
inerentes 

Abrangem um total de 6 759 km2, que se distribuem em áreas 
das Planícies e Pantanais Mato-Grossenses, com áreas sujeitas a 
inundações, áreas do Planalto de Maracaju-Campo Grande e Pla
nalto da Bodoquena, onde predominam as formas erosivas e disse
cadas Estão distribuídas nos municípios de Porto Murtinho, Campo 
Grande, Ribas do Rio Pardo, Amambaí, Nioaque e Anastácio 

A área apresenta clima subquente e úmido, com 1 a 2 meses de 
seca, sendo o trimestre de novembro-dezembro-janeiro a época de 
máxima precipitação, com média anual alcançando até 1 500 mm, 
e temperatura mínima absoluta do ano alcançando até 4 o C, com 
ocorrência de geadas 

O relevo destas séries é de plano a suave ondulado e as declivi
dades não ultrapassam os 15%, não havendo restrições portanto à 

mecanizacão, mas devido ao tipo de solo, muito arenoso, esta práti
ca agrícol~ é bastante prejudicada devido ao grande desgaste que 
causa aos implementas 

O clima e relevo não oferecem nenhuma restrição à lavoura e à 
criação de gado; o fator de maior restrição é, como foi mencionado 
anteriormente, o solo As unidades de maior expressão nesta área 
são a 115/de e a 125/de, que abrangem um total de 6.169 km2. 

Os solos de maior ocorrência nestas áreas são de Areias Quart
zosas álicas, com um baixo índice de capacidade de troca catiõnica 
e soma de bases, apresentando uma profundidade em torno de 1 20 
em e índices pedológicos variando de 3,6 a 4,1 (vide Tab 5.XXVI) 

B) Séries 215, 225 e 245 

Estas séries perfazem um total de 7 31 7 km2 e localizam-se em 
áreas distintas, uma nas Planícies e Pantanais Mato-Grossenses, 
cuja altitude não ultrapassa os 200m, constitui-se de uma área pla
na, periodicamente alagada; a outra situa-se ao norte do Planalto de 
Maracaju-Campo Grande, abrangendo áreas dos municípios de 
Aquidauana, Anastácio, Terenos e Sidrolândia, onde o relevo 
apresenta-se de topo convexo. 

Quanto ao clima, a única variação que se verifica é na pluviome
tria, com um maior acréscimo na região da Planície e Pantanais 
M<!to-Grossenses, se comparado às áreas do Planalto de Maracaju
Campo Grande O clima é subquente úmido, com um período de 1 a 
2 meses secos (junho-julho) A época de maior índice pluviométrico 
ocorre no trimestre novembro-dezembro-janeiro, que é dê 1 450 
mm. A temperatura média no período de inverno oscila entre 1 O e 
12°C 

Os solos de maior ocorrência são as Areias Quartzosas álicas, 
vindo após os Litólicos distróficos de textura indiscriminada. 

As unidades mapeadas nesta série são: 21 5/de, 21 5/db, 
21 5/ec, 225/de e 225/ec, cujos solos apresentam como caracte
rísticas de maior restricão a estrutura, a textura, a drenagem, a so
ma de bases e a troca de cátions (vide Tabela 5.XXVI) Apresentam 
uma erosão moderada a forte em algumas partes de encostas, pos
suem o seu material originário de sedimentos de natureza arenosa e 
são excessivamente drenados 

A Série 245 é representada apenas por uma unidade, a 245/de, 
com relevo escarpado e fortemente ondulado, possuindo ainda aflo
ramentos rochosos Quanto ao relevo, encontra-se classificado, se
gundo a metodologia, no grau de restrição 040, o que restringe o 
uso da mecanização Nesta série o fator de maior restrição é o solo, 
por ser excessivamente drenado, ter pouca profundidade (±45 em) 
e baixos níveis de nutrientes para as plantas 

A cobertura vegetal predominante é o Cerrado, a Savana Arbó
rea e a Floresta Subcaducifólia, sendo que grande parte foi derruba
da para implantação de pastagens 

TABELA 5 XXVI 
Caracterização das unidades (Subclasse Agroster-por-Solo) 

Caracterfsticas ffsico-qu[micas do perfil de solo 
Decli- Índice 

Horizonte A Área vidade pedo- Salini- Horizonte B Cap troca Prof Mat 
Unidade (km2) da de Soma efe- orga-% lógico Drenagem de cátions de bases (mmhos/ tiva nica 

Estrutura Textura lmE/100g) lmE/10Qg) Textura Estrutura em) (em) % 

115/de 2 451 0-5 3,6 <4 Excessiva Grãos Muito leve 1.5 0,2 120 Muito leve Grãos 0,7 
simples simples 

115/db 559 0-5 3,8 <4 Má Colunar Moderadamente 6,6 5,0 35 Moderadamente Grãos 1,5 
pesada leve simples 

125/de 3 718 5-15 3,6 <4 Excessiva Grãos Muito leve 1,5 0,2 120 Muito leve Grãos 0,7 
simples simples 

125/ee 31 5-15 4,1 <4 Acentuada Maciça Leve 2,0 0,1 150 Muito leve Grãos 1,5 
simples 

215/de 3 960 0-5 3,6 <4 Excessiva Grãos Muito leve 1,5 0,2 120 Moderadamente Granular 0,7 
simples leve 

215/db 2 773 0-5 3,8 <4 Má Coluna r Moderadamente 6,6 5,0 35 Moderadamente Granular 0,7 
pesada leve 

215/ee 234 0-5 4,1 <4 Acentuada Maciça Leve 2,0 0,1 150 Muito leve Grãos 1,5 
simples 

225/de 154 5-15 3,6 <4 Excessiva Grãos Muito leve 1,5 0,2 120 Muito leve Grãos 0,7 
simples simples 

225/ec 102 5-15 4,1 <4 Acentuada Maciça Leve 2,0 0,1 150 Muito leve Grãos 1,5 
simples 

245/de 94 25-40 3,3 <4 Excessiva Blocos Moderadamente 3,0 0,5 45 Moderadamente Granular 0,7 
subangulares pesada leve 
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5.1 4 5 - Classe Silvater 

Esta classe, com um total de 2. 741 km2, apresenta sérias limita
ções ao pleno aproveitamento econômico das terras, tendo o relevo 
como o fator mais limitante, ocorrendo sempre em declives situa
dos entre 55 e 70%. Essas áreas pertencem à Subclasse Silvater
por-Relevo, a !Jnica que ocorre nesta classe (Tab. 5 XXVII). 

Classe 

Silvater 

TA BELA 5 XXVII 
Subdivisão da Classe 6 - Silvater 

Subclasse Série 
Caracterfsticas pedológicas 

definidoras das unidades 

163 sb 
164* ep 
165 de 

Silvater-por-Relevo 263 ep 
264* ep 
264 de 
265 de 

* Série definida por excesso de concreção e/ou cascalho e/ou pedregosidade 

Área 
(km2) 

12 
2.320 

243 
11 
21 
11 

366 

Devido às suas características restritivas ambientais, as áreas 
mapeadas requerem um cuidadoso estudo local para que sejam es
tabelecidas as espécies de vegetação mais indicadas para o uso das 
terras. 

A interação dos fatores climáticos faz-se de modo a possibilitar 
o atendimento de 70 a 115% da demanda hídrica, considerada co
mo ideal ao crescimento e ao desenvolvimento das plantas 

Como resultantes dessas limitações, suas áreas apresentam-se 
inaptas ao uso com culturas anuais, possibilitando, embora com li
mitações, o uso da fruticultura São no entanto de aptidão regular 
para o uso com pastos, boas para silvicultura e muito boas para a 
preservação permanente. 

5 1 4 5 1 - Subclasse Silvater-por-Relevo 

Compreende séries cuja característica principal é a de possuírem re
levo montanhoso e estão classificadas metodologicamente no grau 
de restricão 060, a maior dentre os elementos de interacão 

Localiza-se em áreas situadas geralmente nas bordas d.issecadas 
dos planaltos, correspondendo aos domínios geomorfológicos dos 
Planaltos de Maracaju-Campo Grande e da Bodoquena, e na De
pressão do Rio Paraguai. 

As séries componentes da subclasse estão presentes nos muni
cípios de Porto Murtinho, Miranda, Aquidauana, Campo Grande, 
Antonio João e Bela Vista. 

A interação de seus fatores de formação destaca o relevo como 
o fator de maior homogeneidade, enquanto o solo e o clima 
apresentam-se variáveis, conforme mostra a Tabela 5 XXVIII 

A) Série 163 

Abrange uma área de 12 km2 localizada no município de Miranda, 
situada no Planalto da Bodoquena em altitudes oscilando entre 300 
e 400 m e com formas de dissecação convexas com ordens varia
das de grandeza e aprofundamento de drenagem, separadas por va
les de fundo plano. 

Está representada pela Unidade 163/sb e apresenta clima sub
quente úmido, com 1 a 2 meses secos (julho-agosto). sendo que a 
maior concentração pluviométrica ocorre no trimestre de novem
bro, dezembro e janeiro Nos meses mais frios (junho e julho) as 
temperaturas são inferiores a 1 8 o C, ocasionando às vezes geadas 

O solo predominante é a Rendzina, cuja drenagem é moderada, 
possui altos teores de matérias orgilnicas e alta fertilidade natural, 
conforme a Tabela 5.XXVIII. 

A cobertura vegetal é composta de Floresta Subcaducifólia, 
ocorrendo muito bacuri O uso atual é de pastagens com capim
colonião 

8) Série 1 64 * 
No que se refere ao clima é igual à Série 163 

A Série 1 64 * está situada em três unidades geomorfológicas: 
Depressão do Rio Paraguai, onde as terras não ultrapassam 200 m 

de altitude, localizada no município de Porto Murtinho, e outras 
áreas que estão ao norte, no mesmo município, onde as altitudes 
estão compreendidas entre 400 e 650 m, e, finalmente, no Planalto 
de Maracaju-Campo Grande, localizando-se ao sul do município de 
Campo Grande, onde as altitudes estão compreendidas entre 300 e 
500 m 

O solo predominante é o Litólico eutrófico, textura arenosa, que 
ocorre em relevo forte ondulado Possui como características mais 
restritivas a estrutura e a profundidade, além da capacidade de tro
ca, soma de bases e presenças de cascalho no perfil do solo As de
mais características da Unidade 1 64 * /ep, única representante da 
série, estão na Tabela 5 XXVIII 

C) Série 165 

Representada pela Unidade 165/de está localizada no limite supe
rior da Folha, próximo à cidade de Rochedo 

Suas condições climáticas estão influenciadas pela altitude da 
serra de Maracaju, onde a altitude varia de 500 a 700 m O efetivo 
atendimento da umidade, representado pela média da precipitação 
e da evapotranspiração real, possibilita o atendimento de 8 5 a 
115% da demanda hídrica considerada como ideal para o cresci
mento e desenvolvimento das plantas 

Geomorfologicamente ocorre sobre formas e relevos de topo 
convexo, com declividade situada entre 55 e 70%, sobre o Planalto 
de Maracaju- Campo Grande 

Os perfis de solo representativos desta unidade apresentam res
trições de fertilidade, drenagem, estrutura, profundidade e matéria 
orgânica (Tab 5.XXVIII) 

Tais restrições, no entanto, não constituem impedimento para 
muitas das culturas permanentes, nem a silvicultura, que é a explo
ração mais indicada, em vista do relevo montanhoso 

A vegetação natural das áreas faz parte da Região Florística da 
Savana, substituída, algumas vezes, por pastagens 

Terras encomendadas para fruticultura, silvicultura e a preserva~ 
ção, desde que corrigidas suas deficiências químicas através da 
correção da acidez e adição de fertilizantes, necessitando de práti
cas especiais de conservação do solo e da água 

D) Série 263 

Esta série está ao norte do município de Porto Murtinho numa área 
de 11 km2, localizada na unidade geomorfológica do Planalto da Bo
doquena, onde a altitude está compreendida entre 400 e 600 m 

Quanto ao clima, é quente úmido com dois meses secos (julho
agosto), com temperaturas médias de 21 o a 23 o C; o índice pluvio
métrico está em torno de 1 300 a 1 500 mm 

O solo predominante nesta série é a Rendzina cujo relevo de 
ocorrência é forte ondulado, em algumas áreas 

A única unidade mapeada nesta série é a 263/ep, cujos princi
pais fatores restritivos são a profundidade em torno de 30 em, a es
trutura e a textura granular no horizonte A. Apresenta uma drena
gem boa, índice pedológico de 6.7 (Tab 5.XXVIII) 

A cobertura vegetal natural é de Floresta Submontana, que em 
grande parte foi preservada Foi observado que, em alguns lugares, 
ocorrem lavouras com culturas de subsistência 

E) Série 264 * 
Esta série ocorre numa área localizada ao norte do município de Por
to Mu•tinho e está compreendida geomorfologicamente na Depres
são do Rio Paraguai, cujas altitudes estão entre 200 e 350m O to
tal da área mapeada desta série é de 21 km2 Suas características 
morfológicas e climáticas assemelham-se às já descritas para a Sé
rie 263, excetuando-se as características físico-químicas dos solos 

Q solo representativo da Unidade 264 * /ep, cujas características 
principais estão apresentadas na Tabela 5.XXVIII, tem como restri
ção a profundidade de 40 em e a textura granular cascalhenta (Est 
5.11 8). 

A formação vegetal que predomina na região é a Savana (Cerra
do), que é utilizada para pastagem em campo limpo ou natural 

i> Série definida por excesso de concreção e/ou cascalho e/ou pedregosidade 
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TABELA 5.XXVIII 
Caracterização das unidades (Subclasse Silvater-por-Relevo) 

Caracterfsticas trsico-qufmicas do perfil de solo 

Área 
Decli- lndice Salini- Horizonte B Cap troca Soma 

Prol Horizonte A Mat 
Unidade vidade pedo-(km21 da de 

Drenagem o/o lógico (mmhos/ Estrutura 
em) 

163/sb 12 55-75 7,0 <4 Moderada Granular 

164*/ep 2 320 55-75 5,2 <4 Acentuada Granular 
165/de 243 55-75 3,3 <4 Excessiva Blocos 

subangulares 
263/ep 11 55-75 6,7 <4 Boa Granular 

264*/ep 21 55-75 5,2 <4 Acentuada Granular 
264/de 11 55-75 5,5 <4 Imperfeita Blocos 

subangulares 
265/de 366 55-75 3,3 <4 Excessiva Blocos 

subangulares 

* Unidade definida por excesso de concreção e/ou cascalho e/ou pedregosidade 

F) Série 264 

Esta série apresenta uma área mapeada de 11 km2, que se localiza 
nos contrafortes do Planalto de Maracaju-Campo Grande a nordes
te do município de Aquidauana 

O clima desta área é semelhante ao da Série 263 O relevo é 
montanhoso e apresenta declividades nunca superiores a 70% 

O solo representativo da Unidade 264/de única nesta série é o 
Litólico Álico, que apresenta um índice pedoló,gico de 5,5 e altas ca
pacidades de troca de cátions e soma de bases As demais caracte
rísticas podem ser observadas na Tabela 5 XXVIII 

A cobertura vegetal natural predominante na região é a Floresta 
Caducifólia. Não foi observada na área implantação de lavouras e 
pastagens. 

G) Série 265 

Está representada pela Unidade 265/de, que abrange uma área de 
366 km2 Localizada a nordeste do município de Aquidauana está 
compreendida geomorfologicamente pelos contrafortes do Planalto 
de Maracaju-Campo Grande, com altitudes de 500 a 700 m 

O clima desta série não difere das Séries 263 e 264 O que ocor
re é uma pequena variação quanto ao índice pluviométrico, entre as 
áreas altas e as áreas baixas O relevo também não difere das duas 
séries já mencionadas anteriormente O solo predominante nesta 
área é o Litólico distrófico, que apresenta uma erosão laminar seve
ra, em um relevo forte ondulado a montanhoso É um solo com uma 
estrutura franco-arenosa no horizonte A, lndice pedológico de 3,3, 
drenagem excessiva e capacidade de troca catiõnica 3,0 mE/1 00 
g. A unidade 265/de está caracterizada na Tabela 5.XXVIII 

A cobertura vegetal natural da região é de Savana (Cerrado), que 
é utilizada como pastagem natural 

5 1 4 6 - Classe Silvester 

Esta classe abrange uma área mapeada de 1 706 km2 e ocorre em 
duas unidades geomorfológicas da Folha em estudo: a primeira, na 
parte meridional do Planalto da Bodoquena, está compreendida pe
lo município de Porto Murtinho e nordeste do mesmo planalto que 
abrange parte dos municípios de Miranda e Bonito A segunda uni
dade está compreendida pelo Planalto de Maracaju-Campo Gran
de, com duas pequenas áreas a noroeste nos seus contrafortes com 
a Depressão do Rio Paraguai 

As áreas desta classe, localizadas no Planalto de 
Maracaju-Campo Grande, estão compreendidas a 500-700 m de 
altitude e as situadas no Planalto da Bodoquena a 400-650 m de al
titude. 

Climatologicamente, verifica-se uma diferenca entre estas duas 
áreas que diz respeito ao índice pluviométrico qu.e é maior nas áreas 
localizadas no Planalto da Bodoquena, cuja variação pluviométrica é 
de aproximadamente 300 mm anuais 

Assim, esta classe apresenta uma dispersão espacial, que lhe dá 
uma variação dos seus componentes de interacão Ocorrem nesta 
classe climas e solos favoráveis e desfavoráveis: formação de vege
tação exuberante que consegue sobreviver ao período de estiagem, 
mas é nesta classe que são encontrados os mais altos graus de limi-
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de câtions de bases 
efe- orgll-

Textura (mE/100gl (mE/100g) 
tiva Textura Estrutura nica 
(em) o/o 

Média 23,7 23,7 120 Moderadamente Granular 9,3 
pesada 

Média 7,0 4,8 40 Média Granular 2,0 
Moderadamente 3,0 0,5 45 Moderadamente Granular 0.7 
pesada leve 

Granular Média 25,0 25,0 30 Média 5,1 

Média 7,0 4,8 40 Média Granular 2,0 

Pesada 27,3 24,7 20 Pesada Blocos 7,8 
subangulares 

Moderadamente 3,0 0,5 45 Moderadamente Granular 0,7 
pesada leve 

tação, tanto por relevo como por solo; a aptidão natural destas ter
ras são condicionadas à preservação da vida silvestre (Est. 5 111 A) 

O relevo muito dissecado com vertentes íngremes, onde as de
clividades são sempre superiores a 70%, forma a Subclasse 
Silvester-por-Relevo, e o solo, com o grau de restrição 007, consti
tui a Subclasse Silvester-por-Solo 

Na Folha em estudo, foram mapeadas as duas subclasses que 
por sua vez englobam 4 séries (Tab 5.XXIX) com as unidades que 
serão descritas a seguir 

Classe 

Silvester 

TABELA 5 XXIX 
Subdivisão da Classe 7 - Silvester 

Subclasse Série 
Caracterfsticas pedológicas 

definidoras das unidades 

173 sb 
Sitvester-por-Relevo 174* ep 

275 de 
Silvester-por-Solo 117 de 

* Série definida por excesso de concreção e/ou cascalho e/ou pedregosidade 

5.1 4 6 1 - Subclasse Silvester-por-Relevo 

Área 
(km2) 

4'51 
831 
40 

384 

Nesta subclasse a maior condicionante é o relevo, que se caracteri
za por apresentar declividades abruptas e superiores a 70% 

A presente subclasse ocupa uma área de 1 322 km2, dispersa 
em pequenas áreas que se localizam no Planalto da Bodoquena e 
Planalto de Maracaju-Campo Grande 

Os riscos de depauperamento dessas áreas agravam-se devido à 
pouca profundidade de seus solos, situados sob condicões de altas 
pluviosidades, além da drenagem superficial ser maior.que a drena
gem interna 

O relevo é o fator de maior restrição e até mesmo nas áreas de 
solos e clima favoráveis a aptidão natural destas terras se reduz à 
preservação da vida silvestre 

A) Série 173 

A área mapeada desta série é de 451 km2 localizada na parte norte 
da Folha em estudo e está compreendida pelo Planalto da Bodoque
na, com superfície de aplanamento elaborada por processos de pe
diplanação 

A série apresenta um clima quente úmido com três meses secos, 
(junho-julho-agosto) As precipitações médias no período de doze 
meses variam de 1 450 a 1 700 mm A média de temperatura nos 
meses mais frios, junho-julho, varia de 1 8 a 20 o C 

O solo de predominância nesta área é a Rendzina, representa a 
Unidade 1 7 3/sb, que apresenta como fatores mais restritivos sais 
solúveis e bases trocáveis Quanto às demais características físico
químicas pode-se verificar a Tabela 5 XXX. 

A cobertura vegetal predominante nesta unidade é a Floresta 
Submontana, não tendo sido verificados nesta área lavouras e pas
tos e, sim, áreas de preservação. 



TABELA 5 XXX 
Caracterização das unidades (Subclasse Silvester-por-Relevo) 

Caracteristicas flsico-qufmicas do perfil de solo 

Área Decli- Índice Salini- Horizonte B Soma Prol Horizonte A Mat 
Cap troca Unidade 

(km2) vidade pedo- da de Drenagem 
% lógico (mmhos/ Estrutura 

em) 

173/sb 451 >75 7,0 <4 Moderada Granular 

174*/ep 831 >75 5,2 <4 Acentuada Granular 
275/de 40 >75 3,3 <4 Excessiva Blocos 

subangulares 

* Unidade definida por excesso de concreção e/ou cascalho e/ou pedregosidade 

B) Série 174 * 

As áreas desta série localizam-se em duas unidades geomorfológi
cas: uma no extremo sul do Planalto da Bodoquena no município de 
Porto Murtinho e a outra nos contrafortes do Planalto de 
Maracaju -Campo Grande com a Depressão do Rio Paraguai no mu
nicípio de Nioaque A área mapeada desta série é de 831 km2 É re
presentada pela Unidade 1 7 4 * /ep 

O clima é semelhante ao da Série 17 3 
O solo representativo da unidade é o Litólico eutrófico casca

lhento, de textura arenosa Apresenta uma erosão que oferece 
grandes riscos à região, de relevo forte ondulado 

As características físico-químicas do solo desta unidade podem 
ser verificadas na Tabela 5 XXX 

A cobertura vegetal natural predominante na região é de Floresta 
Caducifólia, que foi preservada, não cedendo lugar para implanta
ção da agropecuária 

C) Série 275 

É formada por uma única unidade, 2 7 5/de, com 40 km2 de exten
são que está localizada na parte norte da Folha em estudo Está 
compreendida pelo Planalto de Maracaju- Campo Grande, localiza
da no município de Aquidauana 

Climatologicamente, é diferente em relação às demais áreas 
desta subclasse 

O relevo encontrado é bastante íngreme, com declividades supe
riores a 70%, sendo este o fator de maior restrição nesta unidade 

O solo predominante é o Litólico distrófico que possui drenagem 
excessiva e uma textura moderadamente pesada no horizonte B e 

de cátions de bases efe- orgã-

Textura (mE/100g) (mE/1 OOg) tiva Textura Estrutura nica 
(em) % 

Média 23,7 23,7 120 Moderadamente Granular 9,3 
pesada 

Média 7,0 4,8 40 Média Granular 1,9 
Moderadamente 3,0 0,5 45 Moderadamente Granular 0,7 
pesada leve 

baixo teor de matéria orgânica, apresentando uma erosão laminar 
severa nas encostas mais íngremes As demais características 
físico-químicas podem ser consultadas na Tabela 5.XXX 

A cobertura vegetal natural da região é de Savana (Cerrado), 
sendo que em algumas áreas de relevo menos desfavorável serve 
de pasto natural 

5 1 4 6 2 - Subclasse Silvester-por-Solo 

Abrange uma área de 384 km2 Geomorfologicamente, está repre
sentada pela Planície do Rio Paraná, onde aparece uma área plana 
resultante de acumulação fluvial, sujeita a inundações periódicas 

O clima dominante é o subquente úmido, com um período seco 
de um mês (julho) A precipitação pluviométrica-é superior a 1 500 
mm, e as temperaturas mínimas absolutas do ano são baixas, ocor
rendo geada 

A) Série 117 

É formada por apenas uma unidade, a 11 7 /de Está caracterizada 
pelos solos Gley Húmicos distróficos, que apresentam restrições 
muito fortes ao uso agrícola, devido à drenagem impedida. Apesar 
de apresentar um relevo plano onde as declividades não são supe
riores a 5%, o aproveitamento destas áreas requer um emprego de 
grandes técnicas o que acarretaria um alto investimento que não 
compensaria economicamente a implantação de lavouras Por isso, 
essas áreas são mais recomendáveis para a preservacão da vida sil
vestre A caracterização físico-químico-morfológica .desta unidade 
encontra-se descrita na Tabela 5 XXXI 

TABELA 5 XXXI 
Caracterização das unidades (Subclasse Silvester-por-Solo) 

Caracteristicas flsico-químicas do perfil de solo 

Área 
Decli- Índice Salini- Horizonte B 

Cap troca Soma 
Pro f Horizonte A Mat 

Unidade 
(km2) vidade pedo- da de 

% lógico (mmhos/ 
Drenagem 

Estrutura 
em) 

117/de 384 0-5 4,3 <4 Muito mâ Maciça 

5.1 5 - CONCLUSÃO 

Através das observações de campo feitas na área abrangida pores
ta Folha e das informações obtidas das demais divisões deste Proje
to bem como de órgãos públicos e privados, pôde-se elaborar o pre
sente mapeamento e relatório 

A área praticamente não apresenta limitação climática para a 
utilização agrícola das terras, tanto para cultivos de ciclos curtos 
como longos No tocante a solos, o fator restritivo mais importante 
é a drenagem deficiente na área compreendida pelo pantanal Nas 
partes altas, o solo apresenta maior aptidão agrfcola devido as suas 
melhores condições ffsicas aliadas em alguns locais a uma boa ferti
lidade natural 

Na região serrana, onde o relevo é movimentado com declivida
des próximas ou superiores a 40%, há necessidade de recomendar 
como melhor uso as pastagens, fruticultura, reflorestamento e pre
servação da flora e fauna. 

* Série definida por excesso de concrecão e/ou cascalho e/ou pedregosidade 

de câtions de bases 
efe- orgâ-

Textura (mE/100g) (mE/100g) 
ti v a Textura Estrutura nica 

Média 

(em) % 

23,6 0,8 30 Média Maciça 49,3 

A atividade principal nas áreas do pantanal e sudeste da Micror
região de Campos de Vacaria e Mata de Dourados é a pecuária ex
tensiva de corte, onde predomina a raça Nelore e mestiços desta. 
Encontram-se também na área rebanhos e mestiços de gado Gir e 
Guzerá Os pastos na sua maioria são formados por capins colonião 
(Panicum maximum), jaraguá (Hyparrhenia rufa) e brachiária (Bra
chiaria sp), Em geral há boa aclimatação do gado na área, o que se 
observa pelo bom desenvolvimento dos rebanhos. 

No setor agrfcola, as áreas utilizadas com cultivos cresceram de 
maneira notável, nesta última década, 1970/1980, como conse
qüência do surto migratório e da melhor tecnologia, empregada nas 
lavouras, bem como da tendência do migrante sulista a cultivar 
áreas cada vez maiores Contudo, o desmatamento indiscriminado 
de grandes concentrações florestais em algumas áreas, aliado à fal
ta de orientação conservacionista para o melhor uso da terra, provo
cou por vezes o desequilfbrio ecológico e a dizimação da fauna 

Com enorme área de campos naturais, áreas inundadas por 
grandes rios, uma fauna diversificada onde diversas espécies estão 
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em extinção, a região deprimida do pantanal carece de uma maior 
proteção para evitar danos desastrosos à fauna e à flora. 

Os migrantes que se estabeleceram no Mato Grosso do Sul, de
vido a sua tradição agrfcola, introduziram na área uma nova mentali
dade agropastoril principalmente pela introdução de culturas como 
a soja e o trigo e o melhoramento das pastagens na área. Além das 
culturas jâ mencionadas são encontradas as do feijão, milho, algo
dão, arroz, café, cana-de-açúcar, mandioca, girassol, amendoim e 
outras, de menor importância. 

Para um melhor aproveitamento agrfcola da grande maioria dos 
solos na Folha SF.21 Campo Grande, hâ necessidade de correção 
da acidez, através de calagens, e aumento no nfvel de nutrientes pe
la adição de fertilizantes. 

Em relação aos solos hidromórficos encontrados na área do pan
tanal, a exploração agricola pode ser tentada com sucesso em âreas 
restritas e com culturas adaptadas àquelas condições. 

Pela análise do Mapa de Capacidade de Uso dos Recursos Natu
rais Renováveis desta Folha, conclui-se que a área tem um bom po
tencial agropecuário, mas necessita ainda de uma melhor infra
estrutura para o armazenamento de grãos, indústrias de beneficia
mento e uma rede de frigorificos que possibilite um maior abate, 
evitando-se assim que o rebanho bovino saia do estado e desta for
ma haja evasão de divisas. 
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5.2 -RELAÇÕES USO ATUAL-USO POTENCIAL 

5 2 1 - INTRODUÇÃO 

A Folha SF.21 Campo Grande localiza-se entre os paralelos 20° e 
24° de latitude Sul e os meridianos 54° e 60°WGt., estando prati
camente contida no Estado de Mato Grosso do Sul. 

Duas realidades estão bem distintas nesta Folha concernentes 
aos aspectos flsico e sócio-econômico, onde as catacterfsticas do 
primeiro refletem, em grande parte, o comportamento do segundo. 

Na porção leste, salienta-se o Planalto de IVIaracaju-Campo 
Gtande, onde as altimetrias oscilam entre as cotas de 200 a 
650 m. Af. o relevo apresenta amplos interflúvios tabulares (t) e se
cundariamente formas convexas (vide 2 - Geomorfologia) Edafi
camente, esta área apresenta predominantemente Latossolo RDlw 
álico e distrófico, ocorrendo também manchas de Latossolo 
Vermelho-Escuro eutrófico, Latossolo Roxo eutrófico, Areias Quart
zosas e Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico (vide 
3 - Pedologia) 

Para oeste, destaca-se a Depressão do Rio Paraguai que circun
da o Planalto da Bcdoquena, cujas cotas altimétricas estão entre 
400 e 650 m. O Planalto da Bodoquena edaficamente apresenta, 
em dominância, a 1 erra Roxa Estruturada similar eutrófica latossóli
ca além de solos Litólicos e Rendzina (vide 3 - Pedologia) Na De
pressão do Rio Paraguai os solos são divetsificados, ocorrendo 
manchas de Latossolo Vermelho-Escuro, Podzólico Vermelho
Amarelo, Planossolos, Lateritas Hidromórficas eutróficas e solódi
cas e em pequena escala Areias Quartzosas. 

No extremo ocidental as Planfcies e Pantanais Mato-Grossenses, 
que também interpenetram setores da porção setentrional da Folha, 
se caractetizam como áreas depressionárias, onde predominam for
mas de acumulação, definidas como áreas de acumulação inundá
veis (vide 2 - Geomorfologia) Nestas áreas é dominante o Solo
netz Solodizado além do Regossolo, Planossolo eutrófico, Terra Ro
xa Estruturada similar latossólica, Vertissolo e Brunizém Averme
lhado (vide 3 - Pedologia). 

As microrregiões localizadas no Planalto de Maracaju-Campo 
Grande podem ser consideradas como as mais desenvolvidas does
tado devido à presença da Capital sul-mato-gtossense, além da 
infra-estrutura viária e de armazenagem existente em função da in
tensa atividade agrfcola que cat acteriza a átea 

Em contrapartida as microrregiões localizadas nas depressões 
encontram-se em condições precárias e à medida que se caminha 
para a porção ocidental nota-se que são desprovidas de uma infra
estrutura viária satisfatória É uma área cuja atividade predominan
te é a pecuária. 

A Folha em estudo apresenta uma densidade demográfica de 
4,0 hab./km2 e a concentração maior está na MRH 342 - Pastoril 
de Campo Grande e na MRH 344 - Campos de Vacaria e Mata de 
Dourados, localizadas no planalto. Na primeira localiza-se a capital 
do estado e na segunda a cidade de Dourados que possui a função 
de pólo regional, onde se concentra o setor terciário para atender as 
localidades vizinhas as quais possuem grande significado no setor 
agrfcola. 

Dernograficamente, Mato Grosso do Sul tem sido alvo de migra
ção, principalmente oriunda dos Estados do Paraná e Rio Grande do 
Sul, fenômeno este que lhe tem dado caracterfstica de uma área 
com população flutuante 

Também é caracterfstica marcante da Folha em estudo a sua es
trututa fundiária Na porção pertencente ao Pantanal Mato
Grossense e circunvizinhança predominam as grandes propriedades 
voltadas principalmente para a pecuária, e na parte pertencente ao 
planalto, principalmente na MRH 344 - Campos de Vacaria e Mata 
de Dourados, ocorre o predomfnio de pequenas propriedades. Uma 
das razões deste predomfnio está ligada aos projetos de colonização 
particulares e oficial 

Deve-se salientar ainda que nas proximidades do rio Paraguai e 
do rio Miranda encontram-se solos de fertilidade média para a agri
cultura e pasto plantado, porém há um fator restritivo para tal ativi-

dade. O solo sofre problemas de drenagem onde as cheias permane
cem num perfodo de 3 a 6 meses ao ano 

Em termos de infra-estrutura viária as principais rodovias exis
tentes na Folha são: BR-1 63 que corta o estado no sentido N-S li
gando Doutados-Campo Grande-Cuiabá; BR-262 que liga Campo 
Grande-Corumbá; BR-267, uma das principais rodovias que liga a 
Depressão do Paraguai ao Planalto de Maracaju-Campo Grande, 
sendo Porto Murtinho, Jardim e Maracaju as principais cidades ser
vidas por ela, dando acesso ainda ao Estado de São Paulo; BR-463 
que liga duas cidades importantes: Dourados e Ponta Porã; e BR-
419 que interliga a BR-267 à BR-262, passando por Nioaque e 
Aquidauana As principais rodovias pavimentadas estão situadas no 
planalto. 

A Folha em estudo conta também com uma ferrovia, a antiga EF
NOB (Estrada de Ferro Noroeste do Brasil). que liga o municfpio de 
Campo Grande a Corumbá, contando também com um ramal que li
ga a capital a Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai. O transporte 
fluvial também pode ser considerado de certa relevância, visto que 
o rio Paraguai, localizado a oeste da Folha, tem alguma importância 
nos embarques de gado bovino No rio Paraná a navegação af reali
zada converge principalmente para Porto Epitácio (Estado de São 
Paulo), fazendo conexões com a EFNOB e BR-267 de grande signifi
cado para a distribuição dos produtos a serem comercializados no 
sul do estado 

Na cobertura vegetal, de modo geral, predomina o Cerrado em 
quase toda a Folha, salvo nas proximidades de Grande Dourados on
de ainda se pode encontrar remanescentes de mata. 

Na condição de um estado novo, pois foi criado em 1977, o go
verno vem traçando metas para incrementá-lo em todos os sentidos 
tanto no aspecto social como econômico. 

Para efeito de análise, o presente relatório divide-se em duas 
partes: Uso Atual e Relações Uso Atual-Uso Potencial A primeira, 
é abordada integralmente inclusive para aqueles municfpios que es
tão parcialmente contidos na Folha com uma única microrregião es
tudada integralmente, a MRH 341 - Bodoquena. Nesta parte são 
abordados os aspectos demográficos, a utilização do espaço agro
pecuário e a estrutura fundiária Na segunda parte, o estudo é efe
tuado somente para as áreas contidas na Folha SF.21 Campo Gran
de como pode ser observado na Figura 5.9. O presente trabalho vi
sa a avaliar a nível microrregional as Relações Uso Atual-Uso Po
tencial através do parâmetro força de trabalho expressas pelos coe
ficientes de uso, de excesso e de saturação e, a partir destes resul
tados, dar alguma contribuição para um futuro planejamento regio
nal da área abrangida pela Folha SF 21 Campo Grande. 

A área em estudo conta com quatro microrregiões total ou par
cialmente localizadas na Folha, sendo estas analisadas através dos 
dados disponíveis do IBGE de 1970 e 1975, tendo como fonte bási
ca o Censo Agropecuário e o Censo Demográfico 

Este estudo visa a analisar a situação das microrregiões até o 
ano de 1975, mas deve-se salientar que a partir desta data muitos 
municfpios foram criados conforme pode ser observado na Figura 
5 1 O. A microrregião que sofreu maior desmembramento foi a de 
Campos de Vacaria e Mata de Dourados, que até 1975 continha 1 O 
municfpios e em 1 981 contava com o dobro. Na microrregião MRH 
338 - Pantanais foi criado o municfpio de Bodoquena. Assim, a 
área abrangida por este estudo caracteriza-se pela dinâmica 
político-administrativa bem como a populacional. 

5 2 2 - METODOLOGIA 

5.2.2.1 -Considerações gerais 

É fácil compreender que nem sempre um bom potencial de recursos 
naturais representa, necessariamente, um bom potencial econômi
co Bons solos, florestas e águas podem estar presentes e, no en
tanto, não gerarem riqueza ou bem-estar. Isto só será possfvel des
de que se aplique uma certa tecnologia, capaz de transformar estes 
recursos em alimentos ou matérias-primas que sejam comercializá
veis. 
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Fig 59- Divisão municipal e microrregional da Folha SF 21 Campo Grande até 1975 
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Fig 5 1 O - Divisão municipal e microrregional da Folha SF 21 Campo Grande até 1981 
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Em outras palavras, o potencial econômico está condicionado 
não só pela qualidade intrínseca dos recursos naturais, porém, tam
bém, pela tecnologia aplicável na sua transformação em bens de 
consumo, pela magnitude de uma demanda insatisfeita e pela exis
tência de uma infra-estrutura que permita a sua comercialização 
competitivamente. 

A possibilidade de o homem influenciar, em grande parte, sobre 
os componentes tecnologia, infra-estrutura e mercado faz com que 
a qualidade dos recursos naturais adquira importância capital, pois é 
muito diffcil sua modificação em termos permanentes, práticos e 
significativos. 

Assim, o potencial natural de um solo reflete a sua capacidade 
intrínseca de poder ou não produzir boas colheitas. Em contraposi
ção, seu potencial econômico indica a sua capacidade de gerar 
bem-estar ou riqueza, ca.pacidade que depende desta boa (ou má) 
produção a 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 variá
veis. 

A capacidade natural torna-se conhecida através de levanta
mentos que compreendem o delineamento das diversas manchas 
com potencialidades de produção diferentes, sobre mapas de esca
las adequadas Estes mapas vêm acompanhados de seus respecti
vos relatórios onde estão explicados os critérios que foram usados 
para a sua elaboração e o significado de cada um dos símbolos car
tográficos neles usados. Vê-se assim que, na sua elaboração, não 
há preocupação em determinar a capacidade do potencial econômi-
co. 

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, parametrica
mente, o verdadeiro potencial econômico da área considerada. 

Dadas as condições sob as quais atualmente o mundo se desen
volve, com um constante crescimento de sua população e contínua 
deterioração de seus recursos naturais, pode-se admitir como nor
mal a situação de mercado onde a demanda de alimentos e 
matérias-primas está permanentemente insatisfeita. Nestas condi
ções, o potencial econômico dos recursos naturais dependeria uni
camente de sua capacidade natural, da tecnologia aplicada e da 
infra-estrutura, componentes que através de um enfoque metodoló
gico podem ser expressos por um parâmetro único, satisfazendo a 
condição acima mencionada, que nos permite sua determinação e 
análise 

5.2.2.2- Enfoque teórico11l 

Em princípio, toda e qualquer tecnologia de exploração agrícola per
tence 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 herbi
cidas, entre outros 

Se o aumento de produção pela aplicação de tecnologias substi
tutivas de terra segue a lei de rendimentos decrescentes, a curva 
OJ do gráfico da Figura 5.11 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 mes
mo gráfico representa sua diminuição em função de aplicações de 
tecnologias substitutivas de mão-de-obra. 

Assim, se em uma região aplicam-se os montantes OA' em tec
nologias substitutivas de terra e 08' em tecnologias substitutivas 
de mão-de-obra, as forças de trabalho assimiladas e deslocadas cor
responderão às magnitudes AA' e 88', respectivamente. Nesta si
tuação, o resultado final das inversões nessa combinação de tecno
logias estará expresso pela soma dos vetores OA e 08, 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' 

11) Strauss 11969, p 12 a 19,40 e 41) 
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Fig 5 11 - Relações entre tecnologia, infra~estrutura e ocupação de mão-de-obra 

Já o gráfico da Figura 5.12 mostra, na curva OL, a relação exis
tente entre inversões em tecnologias substitutivas de terra e o pro
duto. 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 con
sideradas sob o ponto de vista do produto podem ser consideradas 
como substitutivas de mão-de-obra, isto é, se requer rnais ou me
nos força de trabalho para produzir a mesma quantidade do produ
to. 

Como sob condicões de abundância de mão-de-obra, as tecnolo
gias substitutivas d~ssa força de trabalho não influem sobre o pro
duto, esta função, no gráfico em questão, confunde-se com o eixo 
das abscissas. 

Se as funções apresentadas nos gráficos anteriores são combi
nadas com as respectivas funções OM correspondentes à infra
estrutura, tal como se mostra nos gráficos, verifica-se que a tan
gente do ângulo a (Fig. 5.11) 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 (Fig. 5. 12) representa a produti-
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Fig 5 1 2 - Relações entre tecnologia, infra-estrutura e o produto 



vidade dessas inversões. Naturalmente que a potencialidade dos re
cursos naturais determina a magnitude deste último ângulo. 

Tem-se visto que a resultante ocupacional imputável às inver
sões 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 
ODe OC, isto é, OE, que corresponde a um aumento de força de tra
balho da magnitude EE' e uma inversão total OE'. Similarmente 
(gráfico da Figura 5.12), o aumento do produto estará dado pela so
ma dos vetores OF e OG; isto é, HH' para a mesma inversão total 
OE' da Figura 5.11. 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 apli
cada 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, 
admitindo um certo nível tecnológico, ocupação que, estando em 
equilibrio com a dotação de recursos naturais definida tanto em ter
mos quantitativos (extensão) como qualitativos (unidade, série, 
subclasse e classe), expressaria seu verdadeiro potencial econômi
co. 

Por outro lado, o gráfico da Figura 5 13 expressa a relação exis
tente entre a população ocupada no setor agropecuário (P) e o pro
duto (Y) para uma certa dotação de terra {S). dados um certo nível 
tecnológico e uma certa estrutura de uso Nestas condições o pro
duto cresce, em um primeiro estágio, segundo a reta OA, e a inten
sidade de uso da terra está dada pela inclinação da reta OD, isto é, 
pelo ângulo y1, correspondente a uma população P1 Nestas condi
ções, a produtividade da população está dada pela tangente do ân
gulo {31, a produtividade da terra pela tangente do ângulo y1 e a rela
ção homem/terra pela tangente do ângulo a 1 
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Fig 5 1 3 - Relações entre população ocupada, produto e área cultivada 

Verifique-se porém que, segundo o mesmo gráfico, há um ponto 
A(P,, Y,) a partir do qual a mão-de-obra penetra na faixa de rendi
mentos decrescentes, representada pela curva AB que encontra 
seu rendimento marginal zero no ponto B. Aqui o produto (Y 2 ) atin
ge seu máximo possível com a tecnologia admitida, a relação 
homem/terra é dada pela tangente do ângulo a2; a produtividade 
por homem ocupado diminui da tangente de {31 à tangente de {33 e a 
intensificação do uso da terra aumenta da tangente de y1 à tangen
te de y2 

Para atingir o aumento do produto de Y 1 ao máximo possível Y 2 
há dois caminhos: o mencionado, passando de A para B com au-

G 

mento de absorção de população de P1 a P2, reduzindo a produtivi
dade da tgf31 a tgf33, ou passando de A para C, mantendo o nivel de 
ocupação, introduzindo tecnologias substitutivas de mão-de-obra e 
com aumentos da produtividade de mão-de-obra (de tgf31, a tg{32) e 
da terra como no caso anterior. 

Assim, dado um nivel tecnológico, o ponto A define a força de 
trabalho máxima (P 1) que pode ser absorvida no setor, com produti
vidade fora da faixa de rendimentos decrescentes que, quando rela
cionada com a superficie S, determina uma relação homem/terra 
(tangente do ângulo a1) que pode ser considerada como uma medi
da do potencial econômico dessa região, imputável a seus recursos 
naturais renováveis, pois é nesse ponto que se torna possivel, si
multaneamente, o má>cimo de produção com o máximo de produti
vidade por homem ocupado 

Ainda mais, fixado o nível tecnológico, pode-se admitir a exis
tência de duas estruturas de uso da terra: a estrutura de uso atual, 
determinada pela demanda de mercado, e a estrutura de uso poten
cial, determinada pela capacidade natural de uso. Conseqüente
mente, existem dois enfoques que nos permitem uma visão clara da 
situação atual e da potencialmente possível, corno se verá a seguir 

5.2.2.3 - Procedimento 

Do enfoque teórico apresentado podem ser destacadas duas con
clusões 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 econô
mica 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 mer
cado, e a estrutura de uso potencial, determinada pela capacidade 
natural de uso tecnicamente levantada com aplicação de metodolo
gia própria, como a apresentada na primeira parte destes estudos 
(vide 5.1 3 4 - Metodologia) A conjugação destas estruturas de 
uso com "índices tecnológicos", expressos em termos da relação 
homem/terra, já mencionada, representativos da tecnologia a ser 
aplicada, possibilita um duplo enfoque que, conjuntamente com a 
respectiva oferta atual de forca de trabalho ou população economi
camente ativa do setor, permite uma visão clara através das rel(l
cões entre elas existentes. 
· A rotina aplicável encontra-se resumida na Figura 5 14. Como 
podem ser nela visualizados, são quatro os insumos básicos proces
sados: censos agropecuários; sistema de produção por culturas; 
mapas de capacidade; e censos demográficos, cujo produto final 
está constituído por três coeficientes denominados de uso, de ex
cesso e de saturação 

Naturalmente que o insumo básico mencionado reflete apenas o 
que de substancial existe em cada um dos casos e que por este mo
tivo 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 me
nor grau de generalização, inclusive até por culturas, porém deverá 
guardar coerência com a possibilidade prática de poder acompanhar 
dito nível quando da determinação da estrutura de uso potencial 
que, por sua vez, depende do nível de detalhe do mapa de capacida
de disponível para a área, como se verá posteriormente 

Poderá, também, oferecer uma visão estática, analisando um 
momento específico ou dinâmico quando correspondente a uma sé
rie temporal Em termos gerais, para o País como um todo, à luz dos 
dados atualmente disponíveis, 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 superfície total 
dc,s municípios ou microrregiões Por este motivo, para 197 5os da
dos referentes a matas naturais foram gerados através de estimati
vas utilizando o Mapa Fitoecológico do Projeto RADAMBRASIL, 
anexo a este volume, e as imagens de radar de 1975 e 1976 Para 
1970, fizeram-se correções de acordo com o grau de ocupação e 
desenvolvimento do setor agropecuário da época Para as terras 
inaproveitáveis foram consideradas as áreas Silvester de Classes de 
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Fig 5 14 - Capacidade econômica dos recursos naturais renováveis - Determinação das relações uso atual-uso potencial 

Capacidade de Uso dos Recursos Naturais Renováveis do Mapa da 
Divisão de Uso Potencial da Terra do Projeto RADAMBRASIL. As 
terras produtivas não utilizadas resultaram da diferença entre a área 
total da microrregião e o somatório das outras variáveis, onde estão 
também incluídas as terras em descanso 

fndice tecnológico, como aqui conceituado, é a relação 
homem/terra (h/km2) que reflete a tecnologia e infra-estrutura apli
cadas na área sob consideração. Sua obtenção é facilitada pela in
terpretação dos Sistemas de Produção ou Pacotes Tecnológicos 
disponrveis para as diferentes microrregiões, no sistema nacional de 
extensão agrfcola Seu valor é correspondente à média ponderada 
em relação às suas respectivas superfícies dos coeficientes técni
cos correspondentes às culturas englobadas na generalização acei
ta Por sua vez, a determinação dos coeficientes técnicos das cultu
ras é, apenas, a soma dos requerimentos de mão-de-obra, por uni
dade de área, para cada uma das operações de cultivo, dividida pelo 
número de dias úteis do ano. 

Algumas peculiaridades deverão ser levadas em consideração, 
sobretudo quando se tratar de operações cujo efeito é duradouro. 
Neste caso é conveniente diluir seu peso pelo número de anos du
rante os quais se estende sua ação, para se trabalhar com médias as 
mais representativas possíveis. 

O somatório dos produtos da superffcie (km2) vezes seus corres
pondentes fndices tecnológicos (h/km2), para cada uma das catego
rias 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 
máximo de produtividade, dada 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, de
verá ser estabelecido com grau compatível ao da estrutura de uso 
atual, para possibilitar comparações válidas. Assim, por exemplo, 
para uma estruturação atual por culturas, seria aconselhável definir 
o potencial com base, por exemplo, nas "unidades de capacidade" 
(vide 5.1 .3 2 - Classificação por capacidade de uso), isto é, com 
base num zoneamento agrícola por culturas propriamente ditas. 
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A Figura 5.1 mostra a estrutura da classificação por capacidade 
de terras ao nfvel de classes e, ainda, na faixa diagonal, o uso ade
quado das diferentes manchas mapeáveis em uma área, com o grau 
de generalização permitido pelo nfvel de classificação mencionado. 
Estas manchas, devidamente quantificadas em termos de superff
cies, constituem, em resumo, o resultado do levantamento da capa
cidade agrícola, em termos técnicos. 

Note-se que a esta classificação pode ser sobreposta uma outra 
que, embora mais generalizante, fornece coerência total com os da
dos censitários, possibilitando uma maior familiaridade e um manu
seio mais amplo e útil dos dados contidos nos relatórios técnicos. 
Assim, verifica-se que as sete classes de capacidade podem ser sis
tematizadas em quatro categorias, segundo mostra a Tabela 
5.XXXII. 

O somatório dos produtos das superficies, correspondentes a 
cada uma destas categorias de uso, multiplicado pelos respectivos 
índices tecnológicos (h/km2), é igual, como já afirmado, ao requeri
mento máximo de mão-de-obra capaz de trabalhar fora da faixa de 
rendimentos decrescentes e, conseqüentemente, com o máximo de 
produtividade, dada a estrutura potencialmente possível permitida 

TABELA 5 XXXII 
Classes de capacidade e categorias de uso 

Classes de Categorias de uso 
capacidade 

Plenater Culturas temporárias 

La vote r Culturas temporárias 
Agricultável 

Culturas temporárias, semipermanentes e 
Agriter permanentes 

Mesa ter 
Culturas permanentes, pastos plantados e 
naturais 

Agrostável 

Agroster Pastos naturais 

Silvater Silvicultável 

Silvester Preservação e vida silvestre 



pela capacidade dos recursos naturais renováveis e a tecnologia 
considerada 

Finalmente, a oferta atual de mão-de-obra é a parte da popula
ção economicamente ativa que efetivamente depende do setor agrí
cola, incluindo sob esta denominação também pecuária, silvicultu
ra, extração 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 se
guir 

O coeficiente de uso está estabelecido pela relação requerimen
to atual- requerimento potencial É uma medida clara de adequabili
dade do uso atual á capacidade natural dos recursos e destaca se 
este uso está exercendo função social adequada Assim, desde es
te 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 típico de subutiliza
ção cujos efeitos são graves em situações de desemprego ou su
bemprego 

Da mesma maneira, a situação oposta também é indesejável O 
cuftivo intensivo de áreas apropriadas para silvicultura, por exem
plo, freqüentemente se dá com desequilíbrio ecológico, demandan
do por isto práticas intensivas de conservação, quando não existir 
outra alternativa 

Assim, um coeficiente de uso igual ou próximo da unidade deno
ta equilíbrio entre a capacidade natural e o seu uso. Ao contrário, 
quando menor ou maior que a unidade-significa desequilíbrio com 
sub ou sobreutilização, respectivamente. 

A relação oferta atual-requerimento atual define o coeficiente 
de excesso. Quando superior á 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 tecnologia 
aplicada. Obviamente, nestas circunstâncias, traduz uma situacão 
de desemprego e/ou subemprego · 

A relação oferta atual-requerimento potencial define o coefi
ciente de saturação que é também o produto dos dois coeficientes 
anteriormente mencionados 

De fato, um coeficiente de saturação igual ou superior á unidade 
denota uma situação de verdadeira saturação ou sobre-saturação, 
respectivamente, com a tecnologia atual e mesmo após a modifica
ção da estrutura de uso atual para a potencialmente possível É sob 
estas condições que certamente se dão as migrações internas, es
pecialmente da área rural á urbana, pois as alternativas possíveis 
são ou a mudança da tecnologia para uma outra, com maior absor
ção de força de trabalho, ou o desenvolvimento dos setores secun
dário e terciário na mesma área. 

O fato de o coeficiente de saturação (S) ser produto dos coefi
cientes de uso (U) e de excesso (E). isto é, existir a relacão: 
S = U x E ou logaritmicamente, · 
log S = log U + log E, 
demonstra que esta é linear e, conseqüentemente, pode ser repre
sentada graficamente em um diagrama estrelar a 1 20 o !1 l que é 
uma generalização do diagrama triangular que permite a representa
ção de relações lineares entre três variáveis do tipo geral: 
a + b + c = k 

De modo gerar 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 
1 20 o segundo mostra a Figura 5. 1 5 

(1 l Esta parte, pertinente à representação gráfica dos coeficientes, está escrita com base 
em uma nota técnica de Henri Méot, técnico do ILPES - Nações Unidas 
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Fig 5 1 5 - Diagrama estrelar a 1 20 o 

No terceiro caso, k i' O, se faz necessário deslocar a origem dos 
eixos, fazendo na equação: 
A + B + C = K têm-se: 
A - K/3 = a; B - 1</3 = b; e C - K/3 = c, obtendo-se consequen
temente a relação: 
a + b + c = O 
que enquadra o problema no segundo 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 corres
pondentes A Figura 5.16 mostra claramente esta situação 

Compreende-se assim que a relação dos coeficientes de uso, ex
cesso e saturação, 
log U + log E = log S, ou melhor, 
log U + log E - log S = O, 
se enquadra no segundo caso pois corresponde á 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 se
tor gráfico, poderá ser usada a forma simplificada que segue a cons
trução mostrada no gráfico da Figura 5 1 7 No entanto, deve-se 
considerar que pode ser fixada a origem dos eixos "a" e "b" arbi-

-c 

c c 

Fig 5 16 - Diagrama estrelar com deslocamento de eixo 
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trariamente, porém a origem do terceiro eixo "c" deverá ser fixada 
em função das duas outras escalas, sendo isto possível pela depen
dência existente entre suas variáveis. 

b 

Fig, 5 1 7 - Forma simplificada do diagrama estrelar 

5.2.3 - USO ATUAL 

Este item, Uso Atual, objetiva oferecer uma visão global da organi
zação do espaço agropecuário da área em estudo e para tanto serão 
analisados alguns elementos básicos. 

Em atendimento à política proposta pelo Governo foi criado em 
1971 o PRODOESTE - Programa de Desenvolvimento do Centro
Oeste -, inserido no 1. 0 Plano Nacional de Desenvolvimento Eco
nômico e Social para incrementar a criação de infra-estrutura para o 
desenvolvimento agropecuário regional. 

"O processo de desenvolvimento da atividade agropecuária do 
Centro-Oeste, parte do processo de desenvolvimento econômico 
nacional, tem alterado a estrutura tradicional da organização agrária 
da região ... A necessidade de atender ao abastecimento dos cen
tros urbanos, ao suprimento das matérias-primas para a indústria 
das áreas mais evoluídas do País e ao preenchimento das metas de 
exportação de produtos não tradicionais desencadeou da parte do 
Governo brasileiro uma política paralela à integração nacional, que é 
do aumento da produção e da produtividade nas atividades agrope
cuárias" (Mesquita, 1977). 

Sendo o homem um elemento imprescindível para qualquer ativi
dade, em primeiro lugar será analisado o aspecto demográfico, o 

qual possibilita verificar a disponibilidade de população economica
mente ativa (P.E.A.) em relação à residente. 

Em segundo lugar, será analisada a utilização do espaço agrope
cuário nela incluídos a área colhida das lavouras (temporárias e per
manentes) mais representativas de cada microrregião bem como os 
principais rebanhos existentes. 

Para complementar, em terceiro lugar, far-se-á uma análise da 
estrutura fundiária, conforme as diferentes categorias de tamanho, 
a fim de verificar a característica predominante de cada microrre
gião. 

Todos estes elementos serão analisados comparativamente pa
ra os anos de 1970 e 1975 detectando-se, assim, as modificações 
sofridas neste qüinqüênio. 

5.2.3.1 - Caracterização demográfica 

A Folha em estudo pode ser considerada como área de maior con
centração populacional dentro do Estado de Mato Grosso do Sul. No 
entanto, as quatro microrregiões que constituem o objeto deste es
tudo refletem as diferenças regionais existentes. 

Nas Tabelas 5.XXXIII e 5.XXXIV, nota-se que a MRH 
344 - Campos de Vacaria e Mata de Dourados é a que apresenta a 
maior concentração populacional, alcançando um percentual médio 
de 45% do conjunto da Folha em estudo, seguida pela MRH 
342 - Pastoril de Campo Grande. 

As razões desta concentração na Microrregião Campos de Vaca
ria e Mata de Dourados deve-se ao tipo de atividade agrícola ali exis
tente, somado à fertilidade do solo daquela área. Todavia, não se 
pode descartar que a instalação de diversos projetos de colonização 
de iniciativa oficial e particular acarretou sobremaneira a concentra
ção de migrantes provenientes de diversas áreas do Brasil, principal
mente das regiões Sul e Sudeste. 

Muitas das culturas ali desenvolvidas são justamente aquelas 
que demandam maior número de mão-de-obra como, por exemplo, 
o café concentrado principalmente na área de ação de Dourados, 
Naviraí, lvinhema. 

Pelo fato desta microrregião possuir como principal característi
ca a atividade agrícola, a P.E.A. do setor primário é a mais significa
tiva seguida da referente ao setor terciário que é mais expressiva 
que a correspondente ao setor secundário (Tabs. 5.XXXIII e 
5.XXXIV). 

Neste sent1do a MRH 342 - Pastoril de Campo Grande 
constitui-se numa exceção, pois a concentração populacional é 
mais significativa no setor terciário, o que pode ser explicado pela 
própria localização da capital do estado, apesar deste estudo 

TABELA 5 XXXIII 
Caracterização demográfica das microrregiões- 1970 

População economicamente ativa 

População Densidade 
Microrregiões 

Área km2(11 Primário Secundário Terciário (2) demográfica 
residente 

hab /km2 
Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

338 Pantanais 156 244 106 222 23 749 15,2 5 414 3,5 17 432 11,2 1.47 
341 - Bodoquena 56 357 23 219 10 563 19,1 1 425 2,6 4 703 8,5 2,38 
342 - Pastoril de Campo Grande 184.789 33.528 16 530 8,9 9 777 5,3 32.096 17.4 5,51 
344 - Campos de Vacaria e Mata de Dourados 338.682 44.258 77.959 23,0 6.657 1,9 19.832 5,9 7,65 
Total 735.072 207.227 128.801 17,5 23.273 3,2 74.063 10,1 3,54 

Fonte: Fundação IBGE- Censo Demográfico de Mato Grosso (1) Área obtida pelo Projeto RADAMBRASIL- DUPOT (2) Inclui as seguintes atividades: comércio, serviços, transportes, co
municações, armazenagem, sociais, administração pública e outras 

TABELA 5 XXXIV 
Caracterização demográfica das microrregiões- 1975 

População economic~mente ativa ( 1) 
Densidade 

Microrregiões 
População 

Área km2(21 
demográfica 

residente Primário Secundário Terciário 

111 
Absoluto Relativo 

hab /km2 
Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

338 Pantanais 163 922 106 222 25 282 15.4 5 623 3.4 18 085 11,0 1,54 
341 - Bodoquena 60 607 23.219 11 594 19,1 1 582 2,6 5 106 8.4 2,61 
342 - Pastoril de Campo Grande 252.480 33.528 20 416 8,1 13 794 5;5 45 178 17,9 7,53 
344 - Campos de Vacaria e Mata de Dourados 380.344 44.258 87.266 22,9 7.961 2,1 22.772 6 .• 0 8,6 
Total 857.353 207.227 144.558 16,8 28.960 3.4 91.141 10,6 4,13 

Fonte: Fundação IBGE - Censo Demográfico de 1970 e Sinopse Preliminar do Censo Demográfico de 1980 ( 1) Estimativas baseadas na taxa anual de crescimento da população residente 
1970-80 (21 Área obtida pelo Projeto RADAMBRASIL - DUPOT 
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restringir-se até o ano de 1975, quando Campo Grande ainda não ti
nha a função de capital, porém já constituía um pólo regional. No 
entanto, é importante notar que apesar da P E.A. do setor primário 
não ser tão significativa quanto a do terciário, esta microrregião 
tem-se desenvolvido com base na agricultura e na pecuária princi
palmente nos municípios de Campo Grande, Maracaju, Sidrolândia e 
Rio Brilhante 

As Microrregiões Pantanais e Bodoquena possuem característi
cas bem diferentes das outras duas mencionadas anteriormente. A 
densidade populacional é mais baixa apesar de ter sofrido um au
mento entre 1970 e 1975 (Tabs. 5.XXXIII e 5 XXXIV). 

Analisando-se individualmente a MRH 338 - Pantanais de
monstra que a P.E.A do setor primário é a que apresenta maior con
tingente em comparação aos demais setores. Isto se deve ao fato 
de a pecuária ser a atividade predominante assim como a existência 
de áreas agrícolas dedicadas a culturas altamente absorvedoras de 
mão-de-obra como o café, por exemplo, em alguns municípios des
ta microrregião. 

A MRH 341 - Bodoquena apresenta o menor contingente po
pulacional da Folha, mas a sua densidade demográfica apresenta-se 
mais elevada se comparada com a MRH 338 - Pantanais. Este fa
to deve-se a sua extensão territorial ser bem menor com 
23.219 km2 ao passo·que a outra apresenta uma área quase cinco 
vezes maior. 

Em síntese: todas as microrregiões apresentaram tanto em 
1970 como em 1975 uma oferta maior de mão-de-obra no setor 
primário com exceção da MRH 342 - Pastoril de Campo Grande 
cuja oferta maior constituía-se no setor terciário. 

Apesar de algumas discrepâncias existentes entre as microrre
giões, a Folha, como um todo, apresenta um percentual maior do 
setor primário em relação à população residente Isto significa que a 
oferta de mão-de-obra para a área rural é maior podendo ser absor
vida pela agricultura e pecuária as quais são expressivas na área em 
estudo. 

No qüinqüênio 1970-75, o quadro demográfico evoluiu, porém 
a hierarquia de importância das microrregiões continuou se manten
do. 

5.2.3.2 - Utilização do espaço agropecuário 

Para as lavouras temporárias da Folha SF.21 Campo Grande foram 
escolhidas nove culturas mais significativas em termos de área 
(Tabs 5.XXXV e 5.XXXVI). 

Obviamente, estas culturas não estão presentes em todas as mi
crorregiões, pois a tradição locai e as condições naturais de cada 
uma delas determinam o predomínio de uma ou outra. 

Algumas culturas aparecem em todas as microrregiões aqui ana
lisadas como, por exemplo, o arroz, o milho, o feijão e a mandioca. 
Estas além de possuírem a função comercial são culturas comuns 
em qualquer propriedade seja ela pequena ou grande e são destina
das ao consumo local. 

Contudo, note-se que a soja é significativa, somente nas Micror
regiões Pastoril de Campo Grande e Campos de Vacaria-Mata de 
Dourados. Esta cultura está presente não só nas terras férteis de 
mata, ali existentes, mas também nas áreas de "campos" onde 
possuem uma topografia plana, favorecendo assim à mecanização. 

No qüinqüênio 70/75 esta cultura se expandiu consideravelmen
te nas microrregiões acima citadas Somente na Pastoril de Campo 
Grande aumentou a sua área de 526 ha para 17.778 ha e na Cam
pos de Vacaria e Mata de Dourados de 9.4 71 ha para 93 034 ha 
(Tabs 5.XXXV e 5.XXXVI). 

Este incremento deve-se ao processo migratório das populações 
do Sul do País que possuíam tradição agrícola concernente à cultura 
da soja e do trigo. 

Keller & Magnanini ( 1977), ao analisarem a produção da área de 
Campos de Vacaria e Mata de Dourados, previam o aumento da po
pulação rural após 1970 devido ao fluxo muito grande de sulistas 
que chegavam com a finalidade de ocupar as áreas de campo. Estas 
áreas foram um pólo de atração devido aos baixos preços das terras 
se comparados com os da sua área de origem. Estes sulistas geral
mente migram com as famílias e com seus trabalhadores agrícolas, 
mão-de-obra já afeita às lavouras mecanizadas de trigo e de soja. 

Quanto ao algodão e ao amendoim concentram-se principalmen
te na Microrregião Campos de Vacaria e Mata de Dourados 

Corrêa et alii ( 1977) ao analisarem o triênio 74/76 para o Estado 
de Mato Grosso do Sul afirmam: "O Grande Dourados contribuiu 
com mais de 60,0% da produção agrícola e a quase totalidade das 
colheitas de amendoim (95,0%) e de algodão (93,0%) " 

Os municípios de maior significado são aqueles que foram ocu
pados através de projetos de colonização como por exemplo Fátima 
do Sul, Glória de Dourados, Jateí, Naviraí e Dourados. 

Quanto ao arroz, no conjunto da Folha cresceu vertiginosamente 
entre 1970 e 1975, sempre ocupando o primeiro lugar dentre as 
principais culturas selecionadas. Todavia, devemos salientar que 
esta cultura normalmente precede à implantação de pastagens arti
ficiais primordialmente nas áreas de Cerrado, como forma de com
pensar os gastos do desmatamento. Neste sistema, o arroz é culti
vado num período de 2 a 3 anos. Enquanto houver espaço para abrir 
novas áreas, o arroz sempre estará presente como cultura pioneira e 
sendo assim o seu significado em termos de área será grande, pois 
geralmente a implantação de pastos é realizada em grande escala 

Apesar do arroz estar presente em todas as microrregiões, as 
mais expressivas são a MRH 342 - Pastoril de Campo Grande e 
MRH 344 - Campos de Vacaria e Mata de Dourados. Na primeira 
microrregião acima citada são os municípios de Maracaju, Campo 
Grande e Sidrolândia que alcançam maior expressão e na segunda 
destacam-se os municípios de Dourados e Ponta Porã. 

Quanto à cultura do milho, em 1970 ocupava o segundo lugar 
em área colhida no conjunto da Folha, porém em 1975 foi ultrapas
sada pela soja que teve um incremento muito grande Assim, esta 
cultura passou a ocupar o 3 o lugar na Folha em estudo (Tabs. 
5.XXXV e 5.XXXVI). 

O consórcio milho x feijão sofreu uma diminuição neste qüin
qüênio ora em análise. Conforme constatação in loco este sistema 
de cultivo impera principalmente nas pequenas propriedades organi
zadas em forma de "comunidades" ou em áreas de colonização. No 
município de lguatemi (MRH 344 - Campos de Vacaria e Mata de 
Dourados), por exemplo, há um projeto de colonização do INCRA, 
hoje já emancipado política e administrativamente, onde o cultivo 
do feijão e o consórcio milho x feijão são bem significativos e foram 
desenvolvidos sob sistema manual com utilização de tração animal 
(Est. 5.111 B). 

Com a tendência de algumas áreas de colonização ao processo 
de remembramento é possível que este sistema deixe de ser adota
do. 

O binômio soja x trigo predomina na área em estudo somente 
na MRH 344 - Campos de Vacaria e Mata de Dourados. Apesar da 
área de trigo ter evoluído entre 1970 e 7 5 (Tabs. 5.XXXV e 
5.XXXVI) a sua participação é bem inferior à da soja, que alcançou 
cerca de 9 vezes mais que o trigo (Est. 5 IV A). 

Note-se portanto que as Microrregiões Pantanais e Bodoquena 
são as que expressam menor significância nas lavouras temporá
rias, salientando principalmente aquelás culturas consideradas de 
subsistência. É possível que a tradição pecuarista seja uma das cau
sas para que as lavouras temporárias tornem-se menos importan
tes. 

De um modo geral, das quatro microrregiões a Pastoril de Campo 
Grande e Campos de Vacaria e Mata de Dourados lideram no quadro 
das culturas temporárias com 88,7% de participação no conjunto 
da Folha e o restante para as Microrregiões Pantanais e Bodoquena 

Concernentes às culturas permanentes, a sua participação é mí
nima quando comparadas às lavouras temporárias. As culturas de 
maior significado são a banana e o café. 

Nas Tabelas 5.XXXV e 5.XXXVI verifica-se que no conjunto es
tas lavouras têm aumentado no qüinqênio 70/75, porém ao nível de 
cultura nota-se que a banana diminuiu cerca de 50,0%. Esta cultu
ra, nestes últimos anos, tem sido afetada pelo "mal-do-panamá", o 
que leva a sua conseqüente erradicação 

Situação oposta ocorreu com o café que sofreu um aumento 
considerável na Microrregião 344 - Campos de Vacaria e Mata de 
Dourados, destacando-se neste qüinqüênio os municípios de lgua
temi, principalmente na área de colonização do INCRA, ltaporã, Na
viraí e lvinhema. 

Outras microrregiões também tiveram aumento de área colhida 
e entre elas pode-se enfatizar a MRH 338 - Pantanais mais especi
ficamente no município de Miranda. 
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TA BELA 5 XXXV 
Utilização do espaço agropecuário, 1970 - Lavouras temporárias e permanentes 

Lavouras temporárias - Área colhida em ha e percentual 

Algodão Amendoim Feijão Mandioca Milho 
Milho x 

Soja Microrregiões Arroz Feijão 

Área 
% 

Área 
% 

Área 
% 

Área 
% 

Área 
% 

Área 
% 

Área Área 
% lha) lha) lha) lha) lha) lha) lha) % lha) 

338 Pantanais 584 3,7 - - 7 249 45,5 1 938 12,2 1 555 9,7 3.513 22,1 1 087 6,8 - -
341 - Bodoquena - - - - 4 633 39,5 801 6,8 1 193 10,2 4 961 42,3 135 1,2 - -
342 - Pastoril de 

Campo Grande 577 0,9 503 0,7 37 377 56,6 1 424 2,2 583 0,9 22 160 33,5 2 902 4,4 526 0,8 
344 - Campos de 

Vacaria e Mata 
de Dourados 28 260 18,5 28 833 18,9 34 982 28,0 4 385 2,9 2 444 1,6 34 852 22,9 7 176 4,7 9 471 6,2 

Folha SF 21 Campo Grande 29 421 12,0 29 336 11,9 84 241 34,2 8 548 3,5 5 775 2,3 65 486 26,6 11 300 4,6 9 997 

Fonte: Fundação IBGE- Censo Agropecuário de Mato Grosso do Sul- 1970 (-) O dado inexiste 

TA BELA 5 XXXVI 
Utilização do espaço agropecuário, 1975 - Lavouras temporárias e permanentes 

Lavouras temporárias - Área colhida em ha e percentual 

Microrregiões 
Algodão Amendoim Arroz Feijão Mandioca Milho 

Milho x 
Soja 

Feijão 

Área 
o/o 

Área 
% 

Área 
o/o 

Área 
o/o 

Área 
o/o 

Área 
o/o 

Área 
o/o 

Área 
lha) (ha) (ha) (hal (h a) (ha) (ha) (h a) 

338 - Pantanais 749 3,3 282 1,3 15 059 66,8 1 383 6,1 890 3,9 4 018 17,8 173 0,8 -
341 - Bodoquena - - - - 26 532 72,0 944 2,6 1 324 3,6 6 031 16,3 270 0,7 1 293 
342 - Pastoril de 

Campo Grande 1 261 0,6 206 0,1 187 584 86,2 654 0,3 476 0,2 7 640 3,5 203 0,1 17 778 
344 - Campos de 

Vacaria e Mata 
de Dourados 17 527 5,3 16.444 5,0 144.278 43,6 5 791 1,7 1.206 0,4 34 814 11,7 9 217 2,8 93 034 

Folha SF 21 Campo Grande 19 537 3,2 16 932 2,8 373 453 61,5 8 772 1,4 3 896 0,6 52 503 8,7 9 863 1,6 112 105 

-Fonte: Fundaçao IBGE- Censo Agropecuário de Mato Grosso do Sul- 1975 (-) O dado inexiste 

Atribui-se este fenômeno ao trabalho conjunto do IBC (GERCA) e 
à Secretaria da Agricultura do Mato Grosso, que desenvolveram um 
trabalho intenso para a implantação da lavoura cafeeira racional 
(Est. 5.1V B). 

Segundo Corrêa et alii (1977), até 1970 a cafeicultura tinha 
pouca expressão, sendo que a maioria dos cafezais concentrava-se 
nas áreas de colonização do Grande Dourados. A partir de 1971 o 
plantio do café tomou impulso em outras regiões com os incentivos 
dos programas de financiamento do I BC. A maior parte dos plantios 
foram efetuados nos anos de 1972/73. 

Informações colhidas na área salientam que apesar do café ter um 
bom desenvolvimento é muito suscetfvel à geada, fenômeno fre
qüente durante a estação do inverno. 

A pecuária é uma atividade que predomina em todo o Estado de 
Mato Grosso do Sul e também na Folha em estudo. 

A nfvel comparativo entre 1970 e 1975 pode-se observar que o 
rebanho bovino é aquele que denota maior expressão com mais de 
90,0% de participação, dentre outros tipos de rebanho existentes 
!Fig. 5. 18). 

A MRH 338 - Pantanais é aquela que apresenta maior efetivo 
de bovinos, pois em 1970 participava com 64,0% do conjunto da 

Folha e em 1975 expressava-se com 49,3%. Note-se que no qüin
qüênio ora em análise esta microrregião sofreu uma diminuição no 
seu efetivo bovino causada pelas cheias do pantanal ocorridas em 
197 4 (Tab. 5.XXXVII). 

Nesta microrregião o gado é criado sob o sistema extensivo, 
aproveitando-se áreas de pastos naturais devido ao próprio tipo de 
vegetação que oferece um estrato herbáceo de boa qualidade Em 
termos de área a pastagem natural sobrepuja o pasto plantado. 

Um dos problemas enfrentados por esta microrregião é o perfodo 
de cheias muito prolongado que impossibilita de introduzirem-se 
pastagens artificiais, principalmente nas áreas de acumulação inun
dáveis dos rios Paraguai, Miranda e Aquidauana. Conseqüentemen
te, a cria é a atividade predominante nestas áreas e a engorda é efe
tuada geralmente nas áreas de planalto, mais próxima dos centros 
consumidores: 

A capacidade de suporte do pasto nesta microrregião fica em 
torno de 0,3 U.A./ha para pastos naturais e 1,5 U.A /ha para pas
tos artificiais. 

Segundo Corrêa et alii ( 1977). a maioria das propriedades que 
se dedica à pecuária encontra-se num estágio bastante primitivo de
vido a uma série de impedimentos causados pelas enchentes perió-

TA BELA 5 XXXVII 
Efetivo dos principais rebanhos, 1970w75 

Microrregiões 
Bovinos Eqüinos Ovinos Sufnos 

4,1 

o/o 

-
3,5 

8,2 

28,0 

18,5 

1970 o/o 1975 o/o 1970 o/o 1975 o/o 1970 o/o 1975 o/o 1970 o/o 1975 

338 - Pantanais 3 657 484 94,3 3 197 155 94,6 78 400 2,0 57 786 1,7 68 216 1,8 34 146 1,0 46 983 1,2 40.284 
341 - Bodoquena 426 844 87,8 591 086 90,9 16 689 3,4 18 994 2,9 24 533 5,1 18 435 2,9 14 206 2,9 18 934 
342 - Pastoril de 

Campo Grande 613 447 89,7 808 271 91,4 16 637 2,4 18 089 2,0 7.883 1,2 7 753 0,9 42 264 6,2 47 422 
344 - Campos de 

Vacaria e Mata 
de Dourados 1015 639 79,6 1 884 167 87,2 38 277 3,0 42 073 2,0 26 617 2,1 23 396 1,1 178 718 14,0 193 205 

Total 5713414 90,3 6 480 679 91,6 150 003 2,4 136 942 1,9 127 249 ·2,0 83.730 1,2 282 171 4,5 299 845 

Fonte: Fundação IBGE- Censo Agropecuário de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul ( 1)1nclui bufa li nos, asininos, muares e caprinos 
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Lavouras permanentes-
Área colhida em ha e percentual 

Trigo Total área 
Banana Café Total área 

colhid-a co/hida1 

Área 
% 

Área 
% 

Área 
% 

Área Área 
lha) lha) lha) lha) % lha) % 

15 926 100 458 42,7 615 57,3 1 073 100 
- - 11 723 100 334 65,4 177 34,6 511 100 

- - 66 052 100 687 79,6 176 20.4 863 100 

1 942 1,3 152 345 100 512 15,3 2 831 84,7 3 343 100 

1 942 0,8 246 046 100 1 991 34.4 3 799 65,6 5 790 100 

Lavouras permanentes -
Área colhida em ha e percentual 

Trigo Total área Banana Café Total área 
colhida colhida 

Área Área 
% 

Área 
% 

Área Área 
% % % lha) lha) lha) lha) lha) 

- - 22 554 100 307 23,4 1 004 76,6 1 311 100 
478 1,3 36 872 100 229 47,5 253 52,5 482 100 

1 710 0,8 217 512 100 109 17,0 536 83,0 645 100 

8 106 2.4 330 417 100 285 3,2 8 625 96,8 8 910 100 

10 294 1,7 607 355 100 930 8,2 10 418 91,8 11 348 100 

% 

1,2 
2,9 

5.4 

8,9 

4,3 

dicas A ocorrência destas cheias dificulta o manejo, a profilaxia do 
rebanho e consequentemente há um aumento das perdas 

Com exceção da Microrregião 338 as outras três restantes tive
ram um aumento no seu efetivo de bovinos, porém deve-se salien
tar que a MRH 344 - Campos de Vacaria e Mata de Dourados é a 
que apresentou um índice de crescimento mais elevado de 85,5% 

Nesta microrregião sobressaem alguns municípios que sofreram 
um acréscimo considerável entre 1970 e 75 como por exemplo: 
lguatemi, Naviraí, Amambaí e Jateí Estes municípios têm sido alvo 
de desenvolvimento da pecuária por iniciativa de empresários pro
venientes dos estados do Sul e Sudeste que introduziram pastagens 
artificiais em áreas de matas (Est 5 V A) 

A pecuária de corte é a característica marcante e o gado é co
mercializado no próprio estado principalmente em Dourados e Cam
po Grande onde existem alguns frigoríficos ou então são exportados 
para os Estados de São Paulo e Paraná 

Na MRH 342 - Pastoril de Campo Grande o rebanho bovino é 
desenvolvido em pastos nativos e artificiais Os pastos têm-se ex
pandido com o aproveitamento das áreas de Cerrado para a implan
tação de pastos artificiais O sistema criatório é extensivo receben
do certos tratos como por exemplo a suplementação mineral bem 

Outrosl11 Total 

1970 o/o 1975 % 1970 % 1975 % 

27 389 0,7 48 783 1,5 3 878 472 100 3 378153 100 
3 634 0,8 2 670 0.4 485 906 100 650 119 100 

3 728 0,5 2 842 0,3 683 959 100 884 377 100 

16 852 1,3 17 183 0,8 1 276 103 100 2 160 024 100 

51 603 0,8 71 478 1,0 6 324 440 100 7 072 673 100 

como o controle sanitário Os municípios de maior destaque são: 
Rio Brilhante, Sidrolândia, Maracaju e Campo Grande 

Esta microrregião conta com a atuação de alguns frigoríficos ins
talados em Campo Grande e, devido à presença de uma infra
estrutura viária, o gado é exportado para outros estados vizinhos 

A MRH 344- Bodoquena é a que apresenta o menor número de 
bovinos apesar de ter sofrido um acréscimo no quinquênio 70-7 5 
de 38,4% (Tab 5 XXXVII) 

Os municípios que mais se destacam em efetivo de bovino são: 
Bela Vista e Bonito 

Conclui-se que a pecuária é uma atividade que está sofrendo um 
processo acelerado de desenvolvimento Uma das causas deste au
mento deve-se aos insucessos ocorridos nas lavouras, devido a pro
blemas de preço ou de intempéries (geadas ou seca), salvo naquelas 
áreas que possuem tradição agrícola 

Com uma enorme discrepância do rebanho bovino, o suíno ocu
pa o segundo lugar no conjunto da Folha em análise (Tab 
5.XXXVII) A microrregião de maior expressão é Campos de Vaca
ria e Mata de Dourados com um efetivo de 178 718 em 1970 e 
193 205 em 1975 Do total de suínos existentes na Folha somente 
a MRH 344 - Campos de Vacaria e Mata de Dourados participa 
com um índice médio de 63,8% As razões desta concentração 
devem-se às presenças de pequenas propriedades que, além da ati
vidade agrícola, também se dedicam à criação de suínos quer co
mercialmente, quer a nível de subsistência 

Nota-se que todas as microrregiões sofreram um acréscimo no 
quinquênio 70-7 5 com exceção da MRH 338 - Pantanais 

O rebanho equino ocupa o terceiro lugar em termos de signifi
cância na Folha, porém o seu efetivo tem diminuído no quinquênio 
quando em 1970 participava com 2,4% do total e em 1975 passou 
para 1,9% 

O ovino tem uma participação muito insignificante em todas as 
microrregiões, no entanto deve-se ressaltar que em 1970 na MRH 
341 - Bodoquena este rebanho contava com uma participação 
maior que a de suíno que sempre deteve o segundo lugar de signifi
cância 

5. 2 3 3 - Estrutura fundiária 

Para efeito de análise da estrutura fundiária desta Folha, foram sele
cionadas sete categorias de tamanho 

Conforme a Tabela 5 XXXVIII, verifica-se que a Folha SF 21 
Campo Grande caracteriza-se pelo predomínio de pequenas proprie
dades concentrando-se na MRH 344 - Campos de Vacaria e Mata 
de Dourados 

Em 1970 esta microrregião sobrepujava as outras com 27.775 
estabelecimentos e destes cerca de 62.4% estavam na categoria 
de 0-20 h a Em 1 97 5, apesar de ter sofrido uma retração, a sua po
sição no conjunto da Folha não se alterou 

O número de estabelecimentos da categoria 0-20 ha diminuiu, o 
que demonstra indícios de remembramento das propriedades 
Podem-se atribuir a este fenômeno as poucas condições de o agri
cultor incrementar e aumentar a sua área produtiva 

A predominância de pequenas propriedades que caracteriza a 
MRH 344 deve-se à presença de áreas de colonização, cujos lotes 
têm o tamanho médio de 30 ha conforme constatado in loco Além 
da acão colonizadora de particulares, cujos núcleos urbanos são ho
je ve.rdadeiras cidades, podem-se destacar também as de iniciativa 
oficial, como por exemplo: a Colônia Nacional de Dourados instala
da em 1943, o Projeto Integrado de Colonização lguatemi (1967), 
hoje município de Mundo Novo, e o Projeto Sete Quedas (1974) 

Com uma grande diferença da microrregião anteriormente cita
da, em 1970 a MRH 342 - Pastoril de Campo Grande apresentava 
4 928 propriedades e para 1975 um aumento de apenas 68 pro
priedades. Nesta microrregião a categoria de 0-20 ha apresentava
se em maior número, mas no conjunto nota-se que as categorias de 
20-100 e de 100-500 ha também participam significativamente. 
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1970 1975 

D Bovinos-90,3°/o D Bovinos-91,6°/o ~~====-=I Eqüinos -1,9% 

- Ovinos-2,0°Ío D Suínos- 4,5°/o D Suinos-4,3% 

[ll]llll]]] Outros-0,8°/o • Outros-1,0°/o 

Fonte: Fundação IBGE- Censo Agropecuqrio de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 

Fig 5 18 - Situação do rebanho na Folha SF 21 Campo Grande 

Convém lembrar que esta microrregião também sofreu influên
cia do elemento colonizador principalmente nos municípios de Tere
nos (Colônia Velha, Colônia Nova e Colônia Várzea Alegre) e Sidro
lândia (Colônia Quebra-Coco) 

As presenças destas colônias podem justificar a concentração 
das categorias de 0-20 ha nesta microrregião. 

A MRH 338 - Pantanais é aquela que apresenta o maior núme
ro de propriedades na categoria superior a 5.000 ha. Observe-se 
que em 1970 esta microrregião contava nesta categoria com 446 
propriedades, enquanto a Folha apresentava um total de 724, e em 
1975 sofreu um acréscimo de 11,8% Explica-se principalmente 
pela existência da pecuária extensiva que impera naquela área. 

Deve-se salientar ainda que entre as sete categorias de tamanho 
em propriedades desta microrregião há uma predominância das de 
0-20 e de 20-1 00 ha concentrando-se principalmente no município 
de Miranda 

Ao contrário das outras microrregiões, a MRH 341 - Bodoque
na apresentava em 1970 maior significado em número de estabele
cimentos na categoria de 100-500 ha No entanto, em 1975 o nú
mero de estabelecimentos diminuiu nesta categoria sofrendo um 
acréscimo na faixa de 0-20 ha 

Em referência à área dos estabelecimentos, a situação é oposta 
em termos de significância das microrregiões (Tab 5 XXXIX) A 
MRH 338 - Pantanais sobressai com 56,0% de participacão em 
1970 e 54,4% de significância em 1975 em relação ao cÓnjunto 
da Folha 

Essa microrregião participava em 1970 com 77,2% na catego
ria superior a 5 000 ha e em 1975 com 80,8% em relacão a sua 
área total · 

A MRH 344 - Campos de Vacaria e Mata de Dourados tem co
mo característica a predominância das pequenas propriedades, mas 
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devido ao grande número de estabelecimentos e a sua participação 
em área no conjunto da Folha destaca-se em 2. o lugar com 
32 339 km2 em 1970, sofrendo um aumento de 4 208 km2 em 
1975 (Tab 5 XXXIX). 

A Pastoril de Campo Grande não sofreu muita alteração neste 
qüinqüênio quando apresentou uma retração em termos de área, 
pois de 27.286 km2 passou para 26 424 km2 

Analisando-se comparativamente para os anos de 1970 e 
1975, a MRH 341 - Bodoquena teve um aumento de 1.21 O km2 
denotando-se assim que novas áreas foram desbravadas para fins 
de utilização agropecuária 

Conforme a Figura 5 1 9 nota-se que a Folha apresentou entre 
1970 e 197 5 um aumento mais significativo, em termos de área, 
nas categorias de 100-500 e de 500-1 .000 ha 

Em síntese, a Folha em estudo obteve um acréscimo de 
4 1 71 km2 em área A categoria superior a 5 000 ha é a que apre
sentou neste qLiinqLiênio a participação mais significativa, com um 
índice médio de 59,0% do total da área da Folha 

Verifique-se que, utilizando o mesmo critério de valor para cada 
categoria de tamanho existente na Folha, fica claro que o número 
de estabelecimentos na categoria de 0-20 ha é o que predomina em 
oposição à área cujo maior significado está na faixa maior de 
5 000 ha (Fig. 5.19) 

Quanto à estrutura fundiária qualitativa (INCRA, 197 2) a Tabela 
5 XL demonstra que foram recenseados cerca de 28 592 imóveis, 
e a MRH 344 - Campos de Vacaria e Mata de Dourados é aquela 
que sobressai com 18.057 propriedades 

Os minifúndios predominam em mais de 60,0% do total de esta
belecimentos da Folha e estão concentrados principalmente na 
MRH 344 - Campos de Vacaria e Mata de Dourados (Est. 5.V B) 
Os municípios de maior expressão nesta categoria são: Dourados, 



TABELA 5 XXXVIII 
Estrutura fundiária~ numero de estabelecimentos e percentuais por categorias de tamanho, 1970~ 75 

Categoria por tamanho de propriedade (ha) 

Microrregiões 20>-- 100>-- 500f- 1 000 f-
Total % 0-20 % 100 % 500 % 1 000 % 2 000 % 

1970 

338 - Pantanais 5 191 100 1 800 34,7 1 265 24,3 637 12,3 243 4,7 316 6,1 
341 - Bodoquena 2 120 100 392 18,4 397 18,7 649 30,6 253 11,9 200 9,4 
342 - Pastoril de Campo Grande 4 928 100 2 149 43,6 1 064 21,6 806 16,4 310 6,3 272 5,5 
344 - Campos de Vacaria e Mata 

de Dourados 27.755 100 17.319 62,4 8.024 28,9 1 .380 5,0 400 1,4 311 1,1 
Total 39.994 100 21.660 54,1 10.750 26,9 3.472 8,7 1.206 3,0 1.099 2,8 

1975 
338 - Pantanais 4 994 100 2 191 43,9 969 19,4 492 9,9 221 4,4 233 4,6 
341 - Bodoquena 2 670 100 888 33,3 394 14,8 693 26,0 242 9,0 217 8,1 
342 - Pastoril de Campo Grande 4 996 100 1 706 34,2 1 097 22,0 1 104 22,1 466 9,3 314 6,3 
344 - Campos de Vacaria e Mata 

de Dourados 25.367 100 15.584 61,4 6.772 26,7 1.706 6,7 526 2,1 391 1,6 
Total 38.027 100 20.369 53,6 9.232 24,3 3.995 10,5 1.455 3,8 1.155 3,0 

Fonte: Fundação IBGE - Censo Agropecuário de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 

TABELA 5.XXXIX 
Estrutura fundiária- área dos estabelecimentos em km2 e percentuais por categorias de tamanho, 1970-75 

Categoria por tamanho de propriedade (ha) 

Microrregiões Total % o -20 % 
20>--
100 

338 - Pantanais 97 317 100 112 0,1 486 
341 - Bodoquena 16 795 100 32 0,2 197 
342 - Pastoril de Campo Grande 27 286 100 154 0,6 466 
344 ~ Campos de Vacaria e Mata 

de Dourados 32.339 100 1.232 3,8 2.806 
Total 173.737 100 1.530 0,9 3.955 

338 ~ Pantanais 96 932 100 117 0,1 409 
341 ~ Bodoquena 18 005 100 55 0,3 224 
342 ~ Pastoril de Campo Grande 26 424 100 141 0,5 501 
344 - Campo de Vacaria e Mata 

de Dourados 36.54 7 100 1.218 3,3 2.520 
Total 177.908 100 1.531 0,8 3.654 

Fonte: Fundação IBGE - Censo Agropecuário de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 

'lo 
60 

20 

lO 

1970 

% 
1 00>--
500 

0,5 1 502 
1,2 1 525 
1,7 1 922 

8,7 3.165 
2,3 8.114 

0,4 1 102 
1,2 1 568 
1,9 2 680 

6,9 3.906 
2,1 9.256 

'lo 
60 

50 

40 

30 

20 

% 
500f--
1 000 

1970 

1,6 1 694 
9,1 1 684 
7,0 2 144 

9,8 2.888 
4,7 8.410 

1975 
1,2 1 564 
8,7 1 655 

10,1 3 191 

10,7 3.731 
5,2 10.141 

1000- 2000- > 5000 ho o- 20 20-100 
2000 5000 

-Área D N~ de Estabelecimentos 

Fonte: Fundação IBGE- Censo Agropecuário de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 

Fig 5 19 - Estrutura fundiária da Folha SF 21 Campo Grande 

% 
1.000>--

% 2 000 

1,7 4 281 4,4 
10,0 2 635 15,7 

7,9 3 755 13,8 

8,9 4.274 13,2 
4,8 14.945 8,6 

1,6 3 210 3,3 
9,2 2 880 16,0 

12,1 4 261 16,1 

10,2 5.432 14,9 
5,7 15.783 8,9 

1975 

2 000 f- + 5'ooo 5 000 % % 

484 9,3 446 8,6 
165 7,8 64 3,0 
208 4,2 119 2,4 

226 0,8 95 0,4 
1.083 2,7 724 1,8 

389 7,8 499 10,0 
160 6,0 76 2,8 
217 4,3 92 1,8 

288 1,1 100 0,4 
1.054 2,8 767 2,0 

2.000>--
% % 5 000 + 5 000 

14.094 14,5 75 148 77,2 
4 793 29,6 5 749 34,2 
6 644 24,3 1'2 201 44,7 

6.944 21,5 11.030 34,1 
32.655 18,8 104.128 59,9 

12 186 12,6 78 344 80,8 
4 719 26,2 6 904 38,4 
6 730 25,5 8 920 33,8 

8.817 24,1 10.923 29,9 
32.452 18,2 105.091 59,1 
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TABELA 5 XL 
Estrutura fundiária qualitativa- 1972 

Distribuição dos imoveis em número, área e percentual 

Microrregiões Minifúndio Empresas rurais 

No % Area-km2 % No % Area-km2 % 

338 - Pantanais 1 654 43,0 581 0,6 338 8,8 19 594 20,5 
341 - Bodoquena 1 161 41,5 357 1,8 159 5,7 1 502 7,5 
342 - Pastoril de 

Campo 
Grande 1 063 27,3 223 0,7 445 11.4 2 771 8,9 

344 - Campos de 
Vacaria e 
Mata de 
Dourados 13.563 75,1 3.113 7,7 683 3,8 4.223 10.4 

Total 17.441 61,0 4.274 2,3 1.625 5,7 28.090 15,0 

Fonte: Estatfsticas cadastrais - volume 1 - INCRA 1972 

Glória de Dourados, lvinhema e Fátima do Sul por conservarem ain
da a característica de uma área de colonização 

Em seguida o latifúndio por exploração tem maior expressão na 
Folha com 9 51 5 propriedades, no qual a MRH 344 - Campos de 
Vacaria e Mata de Dourados se destaca com 40,0% do total dos 
imóveis nesta categoria Note-se que, apesar desta microrregião de
ter um maior número de estabelecimentos nesta categoria, em área 
apresenta-se menor Em contrapartida a MRH 338 - Pantanais 
apesar de possuir um menor número de imóveis nesta categoria é 
aquela que possui maior área Pode-se atribuir esta discrepância ao 
módulo rural destas áreas que devem ser diferentes 

Em ordem de significância, vêm em seguida as empresas rurais 
com 1 625 estabelecimentos na Folha, ocupando uma área de 
28 090 km2. Nesta categoria destaca-se a MRH 344 - Campos 
de Vacaria e Mata de Dourados, com uma concentracão maior em 
Caarapó e Dourados. · 

O que aparece em menor número é o latifúndio por extensão 
com 12 propriedades ocupando uma área de 9.449 km2. Deste to
tal 7 118 km2 estão contidos na MRH 338 - Pantanais. 

Conclui-se, portanto, que a Folha SF 21 Campo Grande apresen
ta uma concentração na categoria de 0-20 ha a qual qualitativa
mente pode-se denominar minifúndios 

52 4 - RELAÇÕES USO ATUAL-USO POTENCIAL- RESULTA-
DOS OBTIDOS 

A área abrangida por esta Folha é de 1 31 980 km2, mas para efeito 
deste estudo foram considerados somente 1 30 603 km2 Isto po
de ser justificado: das quatro microrregiões em estudo, três estão 
partilhadas pelos limites da Folha Neste caso, os dados foram cole
tados a nível de município para, depois de englobados, caracterizar 
a microrregião. 

Nos municípios cortados pelos limites da Folha será estudada so
mente a porção que está contida na área objeto deste relatório No 
caso da MRH 342 - Pastoril de Campo Grande, os municípios de 
Bandeirantes, Corguinho e Ribas do Rio Pardo participam com uma 
área inferior a 10,0% do seu total Em vista desta porção ser pouco 
significativa para um estudo econômico, estas áreas não foram 
consideradas nesta análise 

Contudo, nesta mesma microrregião, o município de Sidrolândia 
encontra-se partilhado, sendo que a parcela inferior a 10,0% está 
fora.da Folha em estudo; o mesmo acontecendo com o município de 
lguatemi na MRH 344 - Campos de Vacaria e Mata de Dourados. 
Neste caso optou-se em considerá-los integralmente para compor a 
microrregião em estudo 

Portanto, ao se referir a determinadas microrregiões, os limites 
da Folha não foram consideradas rigidamente e, sim, procurou-se 
fazer um estudo que pudesse caracterizar a área de maneira mais 
representativa possível 

As Tabelas 5 XLI e 5 XLII demonstram a utilizacão das terras 
por microrregiões para os anos de 1970 e 1975 A Folha como um 
todo sofreu um aumento de área nas lavouras temporárias e perma-
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Latifúndio por exploração Latifúndio por extensão Total 

No 

1 843 
1 477 

2 385 

3.810 
9.515 

% jArea-km2 % No % Area-kffi2 % N' % Area-km" % 

48,0 68 440 71.5 06 0,2 7 118 7.4 3 841 100 95 733 100 
52,8 18 160 90,7 - - - - 2 797 100 20 019 100 

61,2 27 373 87,5 04 0,1 899 2,9 3 897 100 31 266 100 

21,0 31.712 78,3 02 0,1 1.432 3,6 18.057 100 40.480 100 

33,3 145.685 77,7 12 0,0 9.449 5,0 28.592 100 187.498 100 

nentes de 192,5% e de 60,0% respectivamente Este aumento no 
qüinqüênio 1970!1975 foi geral para todas as microrregiões, 
destacando-se a Pastoril de Campo Grande e Campos de Vacaria e 
Mata de Dourados Obviamente pode-se notar que o aumento das 
lavouras temporárias foi bem maior que o das permanentes 

A Tabela 5 XLIII demonstra que as classes com aptidão para tais 
atividades indicam uma área de 69 151 km2. Portanto a área em 
estudo ainda oferece um potencial de 61 148 km2 além do que foi 
utilizado em 1975, cerca de 8 003 km2 

Observe-se, no entanto, que a área utilizada com pastagens 
plantadas e naturais é bem maior que aquela com culturas temporá
rias e permanentes Em 197 5 a área de pastagens plantadas era de 
27 251 km2, e isto significa que estavam sendo utilizados cerca de 
65,7% do potencial existente Quanto às pastagens naturais, esta 
ocupação diminuiu no quinquênio ora em análise, pois de 
59 254 km2 passou a ocupar cerca de 48.247 km2. Potencial
mente, de acordo com o Mapa de Capacidade de Uso dos Recursos 
Naturais Renováveis, existe uma área de 1 5 24 7 km2 disponível 
para a pastagem natural 

Note-se na Figura 5 20 que a área dedicada à pastagem é bem 
superior à das lavouras, o que demonstra claramente a atividade pre
dominante da Folha em estudo, tanto em 1 9 70 como em 1 9 7 5 

O percentual de matas naturais em 1970 e 1975 é bem superior 
ao das plantadas ocupando em média cerca de 18,0% da área total 
da Folha Em confronto com as classes de capacidade de uso note
se que a área da Classe Silvater (Tab 5 XLIII) é de 2 984 km2, bem 
inferior ao que existe realmente de mata Isto indica que as matas 
estão presentes nas outras classes de capacidade de uso e não es
tão sendo explotadas economicamente. 

Quanto às terras produtivas não utilizadas em 1970, havia uma 
área de 24.735 km2 e em 1975 cerca de 22,621 km2. Deve-se 
salientar que estas áreas podem estar sem ocupação como também 
encontrar-se em descanso, fato que ocorre na maioria das vezes 

A análise acima mencionada tem um caráter genérico, visto que 
algumas diferenças entre as microrregiões existem, mas estas se
rão analisadas separadamente e com maiores detalhes 

O fator mão-de-obra é um dos elementos básicos para a análise 
da relação uso atual-uso potencial. 

O índice tecnológico é o fator que determina o requerimento de 
mão-de-obra tanto para a estrutura de uso atual quanto para o uso 
potencial 

Para as culturas temporárias e permanentes os seus respectivos 
índices tecnológicos (relação homem - terra) foram obtidos através 
dos coeficientes técnicos das culturas mais representativas da Fo
lha em termos de área colhida (Tab 5 XLIV) Os índices tecnológi
cos resultam da média ponderada entre a demanda de mão-de-obra 
para cada cultura (coeficientes técnicos) e a área colhida de cada 
uma delas cuja forca de trabalho é expressa em homem/ano/km2, 
considerando 200 ·dias do ano efetivamente trabalhados (Tabs 
5XLVe5XLVI) 

Para o cálculo do índice tecnológico dos pastos nativos levaram
se em consideração a capacidade de suporte do pasto e o número 



TABELA 5 XLI 
Caracterização espacial das microrregiões- Uso atual, 1970- Áreas em km2 e percentual 

Lavouras * Pastagens * Matas 
Total Terras produti-

Microrregiões lkm2) Temporárias Permanentes Plantadas Naturais Plantadas* Naturais** vas não utili- Terras inapro-
111 zadas * * * veitáveis * * 

km2 % km2 % km2 % km2 % km2 % km2 % 

338 Pantanais 40 644 181 0,44 31 0,08 1 711 4,21 22 821 56,15 7,0 0,02 12 080 29,72 2 585 6,36 1 228 3,02 
341 - Bodoquena 23 219 147 0,63 13 0,06 2 183 9,40 10 523 45,33 4,0 0,02 5 736 24,70 4 519 19.46 94 0,40 
342 - Pastoril de Campo 

Grande 29 099 630 2,17 25 0,09 5 622 19,32 15 500 53,26 5,0 0,02 4 370 15,01 2 947 10,13 - -
344 - Campos de Vacaria e 

Mata de Dourados 37.641 1.659 4.41 149 0,40 6.895 18,32 10.410 27,65 30,0 0,08 3.430 9,11 14.684 39,01 384 1,02 
Folha SF.21 Campo Grande 130.603 2.617 2,00 218 0,17 16.411 12,57 59.254 45,36 46,0 0,04 25.616 19,61 24.735 18,94 1.706 1,31 

Fonte: * Fundação IBGE - Censo Agropecuário de Mato Grosso * * Mapas das Divisões de Vegetação {estimativas) e de Uso Potencial da Terra * * * Resultado da diferença entre a área to 
tal da microrregião e o somatório das outras variáveis (1) Área obtida pela Tabela 5 XLIII 

TABELA 5 XLII 
Caracterização espacial das microrregiões- Uso atual, 1975- Áreas em km2 e percentual 

Lavouras * Pastagens * Matas 
Total Terras produti~ 

Microrregiões (km2) Temporárias Permanentes Plantadas Naturais Plantadas* Naturais** vas não utili- Terras inapro-
(1) zadas* * * veitáveis * * 

km2 % km2 % km2 % km2 % km2 % km2 % 

338 - Pantanais 40 644 282 0,69 45 0,11 4 627 11,38 20 995 51,44 4,0 0,01 10 680 26,28 2 873 7,07 1 228 3,02 
341 - Bodoquena 23 219 508 2,19 24 0,10 3 322 14,31 9 606 41,38 1,0 0,00 5 236 22,55 4 428 19,07 94 0,40 
342 - Pastoril de Campo 

Grande 29 099 2 794 9,60 84 0,29 6 412 22,03 10 673 36,68 1,0 0,00 3 770 12,96 5 365 18,44 - -
344 - Campos de Vacaria e 

Mata de Dourados 37.641 4.070 10,81 196 0,52 12.890 34,25 7.063 18,76 10,0 0,03 3.073 8,16 9.955 26,45 384 1,02 
Folha SF.21 Campo Grande 130.603 7.654 5,86 349 0,27 27.251 20,87 48.247 36,94 16,0 0,01 22.759 17,43 22.621 17,32 1.706 1,30 

Fonte: 11- Fundação IBGE- Censo Agropecuário de Mato Grosso do Sul * 11- Mapas das Divisões de Vegetação (estimativas) e de Uso Potencial da Terra * * * Resultado da diferença entre a 
área total da microrregião e o somatório das outras variáveis ( 1) Área obtida pela Tabela 5 XLIII 

~ 
Plenater Lavo ter Agriter Mesater Agroster Silvater Silvester Total 

M Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

338 Pantanais - 1 717 4,2 13 373 32,9 16 975 41,8 5 885 14,5 1 466 3,6 1 228 3,0 40 644 100 
341 - Bodoquena - - 2 523 10,9 12 073 52,0 6 415 27,6 865 3,7 1 249 5,4 94 0,4 23 219 100 
342 - Pastoril de Campo Grande - - - - 21 076 72,4 2 909 10,0 4 860 16,7 254 0,9 - - 29 099 100 
344 - Campos de Vacaria e Mata 

de Dourados - - 112 0,3 18 137 48,4 15 187 40,6 3 637 9,7 - - 384 1,0 3 7 457. 100 

Subtotal 4.352 3,3 64.659 49,6 41.486 31,8 15.247 11,7 2.969 2,3 1.706 1,3 130.419 100 
Parte dos municipios não considerados neste 
estudo - - - - 140 10,2 - - 1.222 88,7 15 1,1 - - 1.377 100 
Total - - 4.352 3,3 64.799 49,2 41.486 31,5 16.469 12,5 2.984 2,2 1 .706 1,3 131.796 100 

Fonte: Mapa de Capacidade de Uso dos Recursos Naturais Renováveis - OUPOT!Projeto RADAMBRASIL * Neste total não se incluem 184 km2 da superficie de água 

de unidades animal que um vaqueiro pode cuidar Na Folha em estu
do, por intermédio de informações locais, considerou-se a capacida
de de suporte para pastos nativos o índice 0,2 U A /ha e para pasta
gens artificiais 1 ,OU A /ha com uma demanda de força de trabalho 
de um homem para cada 300 unidades animal 

Obteve-se então o índice tecnológico de O, 1 h/km2 para pasta
gens nativas e de 0,3 h/km2 para as artificiais. 

Para as matas plantadas e naturais foram considerados os índi
ces tecnológicos 3,0 e 0,2 h/km2 respectivamente calculados com 
base apenas no corte das árvores segundo os seguintes parâme
tros: 

número de árvores/homem/ano 
número de anos de crescimento até o ponto de corte 
densidade das árvores/ha para matas plantadas 
densidade das árvores/ha para matascnaturais 

800 
10 

250 
16 

A fim de analisarmos se o requerimento atual e/ou potencial de 
mão-de-obra está coerente com a oferta é necessário que se façam 
algumas considerações sobre a população economicamente ativa 
principalmente aquelas ligadas à agricultura 

Pela Tabela 5 XLVII verifica-se que a populacão ativa do setor 
primário para a Folha em estudo aumentou cerca de 21 ,3% no quin
quênio 1970/75, ao passo que a do setor secundário cresceu em 
28,9% e a do setor terciário em 27,2% 

No entanto, é o setor primário que retrata maior concentração 
populacional apesar do seu aumento ter sido menos significativo 
que os outros setores no período de 1970/75 (Fig 5 21 I 

Durante a análise de cada microrregião deve ser observado se 
este acréscimo populacional ligado a agricultura foi suficiente para 
o requerimento atual, visto que muitas áreas sofreram um incre
mento bastante significativo em termos de expansão de área colhi
da e/ou de pastagens 

5 2 4 1 - Análise de parte da Microrregião Homogênea 338 -
Pantanais 

A MRH 338 - Pantanais inserida na Folha SF 21 Campo Grande 
localiza-se na porcão ocidental e setentrional da área abrangida nes
te estudo Pertencem a esta microrregião os municípios de Anastá
cio, Porto Murtinho e parte de Corumbá, Miranda e A<lU.Idauana To
das as sedes municipais estão localizadas na Folha em estudo com 
excecão da cidade de Corumbá (Fig 5 91 

Esta microrregião ocupa 40 644 km2, cerca de 30,8% da área 
total da Folha 

Tem como principal atividade agrícola a pecuária extensiva sen
do imperante a utilização de pastos naturais Estudos para o melho
ramento destes pastos estão sendo efetuados pelos órgãos de pes-
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1970 1975 

~~_::::.-..::=:=1 Lovouros-2,17% 1-==...:::=-_:::.1 Lavouras- 6,13% D Postagens- 57,81°/o 

~Motos- 19,65% D Terras Produtivas 
não Utilizados- 18,94°/o ~Motos- 17,44°/o D Terras Produtivos 

não Utilizados-17,32°/o 

• Terras lnoproveitáveis- 1,31°/o .Terras lnoproveitáveis- 1,30°/o 

Fonte: Fundação IBGE - Censo Agropecuário de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 

Fig 5 20- Utilização das terras na Folha SF 21 Campo Grande- 1970-1975 

TABELA 5 XLIV 
Coeficientes técnicos das culturas temporárias e permanentes (h/d/ha), 1970-75 

Preparo Preparo Tratos 
Culturas Total da área do solo Plantio culturais Colheita 

111 121 121 131 131 

Algodão 42,0 1,0 4,5 0,5 14,5 21,5 
Amendoim 41,0 1,0 5,0 2,0 8,0 25,0 
Arroz 20,0 1,0 1,5 0,5 15,0 2,0 

Tempo- Feijão 16,0 1,0 2,7 0,8 5,5 6,0 
rárias Milho 26,0 1;0 5,5 3,0 7,0 9,5 

Mandioca 59,0 1,0 2,0 6,3 14,7 35,0 
Soja 11,0 1,0 0,8 0,2 1,0 8,0 
Trigo 3,0 1,0 0,2 0,8 0,2 0,8 
Feijão x Milho 50,0 1,0 3,5 4,5 29,1 11,9 

Perma- Café 48,9 1,0 0,3 2,0 18,0 27,6 
nentes Banana 81,5 1,0 2,6 4,6 52,5 20,8 

Fonte: s1stemas de produção de extensão rural ( 1) Operação considerada permanerite, di
luída em 50 anos (2) Diluída no numero de anos de vida comercial da cultura: banana 6; 
café 1 5; temporárias 1 (3) Média dos anos de vida comercial da cultura 

qui~as daquela área, entre eles a Unidade de Execução de Pesquisa 
de Ambito Estadual (UEPAE) de Corumbá 

Segundo Porto ( 1972), o processo produtivo do pantanal, assim 
como de outras áreas de pecuária extensiva de Mato Grosso, se ca
racteriza por um regime de grandes propriedades com baixo nível de 
racionalização tecnológica e com efeitos econômicos limitados no 
processo de desenvolvimento da região 

Ao se verificar a estrutura de uso de 1970 e 1975 nota-se que 
esta área sofreu um acréscimo insignificante de 4 5% na utilizacão 
de suas terras, ocupadas pelas lavouras, pastage~s e matas pla~ta
das Chama-se a atenção de que este aumento foi mais significativo 
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nas áreas de pastos plantados, sistema que está sendo introduzido 
paulatinamente no pantanal (Est. 5.VI A). Referindo-se aos pastos 
naturais que ainda são os mais utilizados, denota-se que a sua área 
sofreu uma diminuicão. No entanto, a área ocupada por este tipo de 
pasto é 4, 5 vezes ~uperior à do artificial. 

Ao confrontar com a classe de capacidade de uso verifica-se que 
o potencial para pastagens é de 22 613 km2 e a estrutura de uso 
atual apresenta uma área de 25 532 km2 demonstrando assim que 
a pecuária está ocupando áreas potenciais indicadas para outros ti
pos de atividade agrícola 

Foram indicadas como áreas potenciais para a pecuária as Sub
classes Mesater-por-Solo e Agroster-por-Solo e Relevo 

Deve-se salientar, no entanto, que a Mesater-por-Solo para pas
tagens plantadas refere-se a áreas que não sofrem o efeito das inun
dações periódicas do pantanal. As áreas de Mesater-por-Solo com 
problemas de drenagem onde a vegetação oferece um estrato her
báceo significativo foram indicadas para pastagens nativas, isto é, 
agrostável natural 

Apesar da pecuária ser considerada como atividade predominan
te desta microrregião, a lavoura tem um certo significado ocupando 
uma área bem inferior 

A cultura temporária tem-se desenvolvido principalmente nas 
pequenas "comunidades" assim denominadas naquela área. São 
geralmente constituídas de pequenos agricultores onde a policultu
ra é importante, dedicando-se principalmente às culturas de arroz, 
milho, mandioca e feijão (Est 5 VI B) O arroz atualmente está sen
do cultivado em maior escala como cultura pioneira para a posterior 
implantação de pastagens artificiais 



TABELAS XLV 
Áreas colhidas e fndices tecnológicos para as culturas temporárias, 19 70-7 5 

~ 
1970 1975 1970 1975 1970 1975 1970 1975 1970 1975 1970 1975 1970 1975 1970 1975 1970 1975 1970 1975 1970 1975 

Mtlhox 
Algodão Amendoim Arroz Feijão Mandioca Milho Feijão Soja Trigo 

Total lndice tec-

21 21 10 8 30 13 25 6 2 
nológico 12) 

338 Pantanais 06 07 03 72 151 19 14 16 09 35 40 11 02 - - - - 159 226 13,9 11,8 
341 - Bodoquena - - - - 46 265 08 09 12 13 50 60 14 03 - 13 - 05 130 368 14,5 11,0 
342 - Pastoril de Campo Grande 58 13 05 02 374 1 876 14 07 06 05 222 76 29 12 05 178 - 17 713 2 186 12,6 9,9 
344 - Campos de.Vacaria e Mata de 

Dourados 283 175 2BB 164 350 1.443 44 58 24 12 349 348 72 92 95 930 19 81 1.524 3.303 15,4 10,5 
Folha SF.21 Campo Grande 347 195 293 169 842 3.735 85 88 58 39 656 524 126 109 100 1.121 19 103 2.526 6.083 14,5 10,4 

Fonte: Fundação IBGE- Censo Agropecuário de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul (1) Área colhida em km2 (2) Média ponderada dos coeficientes técnicos (-)O fenômeno não existe 

TABELA 5 XLVI 
Áreas colhidas e fndices tecnológicos para as culturas permanentes, 1970-7 5 

- C?eficientes té . 
Culturas 11 I 1970 1975 1970 1975 1970 1975 1970 1975 

cnlcos (hfanofkm2) 
Banana Café lnctice tec-

Microrregiões Total nológico 121 
41 25 

338 Pantanais 4,0 3,0 6,0 10,0 10,0 13,0 31,4 28,7 
341 - Bodoquena 3,0 2,0 2,0 2,0 5,0 4,0 34,6 33,0 
342 - Pastoril de Campo Grande 7,0 1.0 2,0 5,0 9,0 6,0 37,4 27,6 
344 - Campos de Vacaria e Mata de Dourados 5,0 3,0 28,0 86,0 33,0 89,0 27,4 25,5 
Folha SF.21 Campo Grande 19,0 9,0 38,0 103,0 57,0 112,0 30,3 26,3 

Fonte: Fundação IBGE- Censo Agropecuário de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul {1) Área colhida em km2 (2) Média ponderada dos coeficientes técnicos 

TABELA 5 XLVII 
População economicamente ativa e setor de dependência 

1970 1975 13) 

Microrregiões 
Outras Agricul- % 

Total % 
Agricul· 

% lndus· 
% % Total % % 

lndus· % Outras tura 111 tria 121 tura tria 

338 Pantanais 24 110 100 15 099 62,6 2 106 8,7 6 905 28,7 26 454 100 16 485 62,3 2 338 8,8 7 361 28,9 
341 - Bodoquena 16 691 100 10 563 63,3 1 425 8,5 4 703 28,2 18 282 100 11 594 63,4 1 582 8, 7 5 106 27,9 
342 - Pastoril de Campo 

Grande 56 123 100 14 413 25,7 9 737 17,3 31 973 57,0 76 351 100 17 577 23,0 13 705 18,0 45 069 59,0 
344 - Campos de Vacaria 

e Mata de Douradgs 84.900 100 60.612 71.4 5.960 7,0 18.328 21,6 104.506 100 76.468 73,2 7.104 6,8 20.934 20,0 
Total 181.824 100 100.687 55,4 19.228 10,6 61.909 34,0 225.593 100 122.124 54,1 24.792 11,0 78.740 34,9 

Fonte: Fundação IBGE - Censo Demogrâfico de Mato Grosso - 1 970 e Sinopse Preliminar do Censo Demográfico - 1 980 ( 1} Inclui pecuária, silvicultura, extração vegetal, caça e pesca 
(2}1nclui comércio, serviços, transportes, comunicações, armazenagem, sociais, administração publica e outras atividades (3) Estimativa baseada na taxa anual de crescimento da popula· 
ção residente - 1970-1980 

Mil 
hob 

01970 -1975 

Fonte : Fundação IBGE 

Fig 5 21 - População economicamente ativa e setor de dependência 

Na Tabela 5 XLVIII verifica-se que tanto as culturas temporárias 
quanto as permanentes não sofreram um aumento expressivo entre 
os anos de 1970 e 1975 Porém, ao relacionar a área de lavouras 
temporárias e permanentes com o potencial existente denota-se 
que o seu uso não está sendo efetuado integralmente, pois em 
1975 a área ocupada por estas culturas era somente de 327 km2 e 
o potencial indicado era de 15 337 km2 

Para as culturas temporárias foram indicadas as Classes Lavoter 
e parte da Subclasse Agriter-por-Solo, cujos solos predominantes 
são a Terra Roxa Estruturada Similar latoss61ica, Planossolo Sol6di
co eutr6fico, Regossolo eutr6fico e o Vertissolo so16dico 

As áreas definidas pela Subclasse Agriter-por-Solo possuem res
trições quanto a drenagem, soma de bases, estrutura e profundida
de São áreas que para serem utilizadas com culturas temporárias 
devem ter seus solos corrigidos e, no caso de apresentarem proble
mas de drenagem, devem ser escolhirlas culturas de ciclo curto, cu
JO calenrlário esteja coerente com o período da vazante Num nível 
mais tecnificado a introducão rle arroz irrigado, por exemplo, é per
feitamente possível 

Quanto às culturas permanentes o potencial indicado é de 
7 421 km2 enquanto que em 1975 desenvolveram-se somente 
45 km2 As áreas indicadas para tais culturas podem ter as mesmas 
características de solo indicadas para as temporárias, diferindo so
mente na classe de declividade que varia de O a 40,0%, principal
mente quando se tratar da Subclasse Mesater-por-Relevo a qual 
apresenta declividades de 1 5 a 40,0%, como por exemplo as uni
dades 143/ep e 243/sd 
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TABELA 5 XLVIII 
Análise de parte da Microrregião Homogênea 338 - Pantanais 

Estrutura de uso e requerimento de .mão-de-obra atuais, 1970-1975 tem km2 e homens/ano} 

lndice 
Estrutura de uso (km2) tecnológico Requerimento de mão-de-obra 

Discriminação (h/ano/km2) (h/ano) 

1970 % 1975 % 1970 1975 1970 % 1975 % 

Culturas temporárias* 181 0,5 282 0,7 13,9 11,8 2 516 33,5 3 328 36,3 
Culturas permanentes* 31 0,1 45 0,1 31,4 28,7 973 12,9 1 292 14,1 
Pastos cultivados* 1 711 4,2 4 627 1,4 0,3 0,3 513 6,8 1 388 15,1 
Pastos naturais* 22 821 56,1 20 905 51,4 0,1 0,1 2 282 30,4 2 091 22,8 
Matas plantadas* 7 0,0 04 0,0 3,0 3,0 21 0,3 12 0,1 
Matas naturais* 12 080 29,7 10 680 26,3 0,1 0,1 1 208 16,1 1 068 11,6 
Terras produtivas não utiliz .. • • 2 585 6,4 2 873 7,1 - - -
Terras inaproveitáveis* * 1 228 3,0 1 228 3,0 - - -

Total 40 644 100,0 40 644 100,0 7 513 100,0 9 179 100,0 

Fonte: *Fundação IBGE - Censo Agropecuário 1970-7'5 **Mapas das Divisões de Vegetação (estimativas) e de Uso Potencial da Terra ***ResUltado da 
diferença entre a área total da microrregião e o somatório das outras variáveis (0,0) O dado existe mas não atinge a unidade adotada (-) O dado não 
existe 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra potenciais, 1970-75 (em km2 e homens/ano) 

Classes de capacidade de uso potencial (km2) lndice Req potencial 
Categorias 

Cultivável (temporárias) 
Cultivável (permanentes) 
Agrostável (plantadas) 
Agrostével (natural) 
Silvicultável 
Vida silvestre 

Total 

Oferta atual de 
mão-de-obra 

15 099 

Requerimento 
atual de 

mão-de-obra 
7 513 

Requerimento 
potencial de 
mão-de-obra 

330 636 

Plena ter 

1970 

Lavoter Agriter Mesater Agroster Silvater Silvester Total o/o 

1 717 6 199 7 916 19,5 
7 174 247 7.421 18,3 

11 026 11 026 27,1 
5 702 5 885 11 587 28,5 

1 466 1 466 3,6 
1 228 1 228 3,0 

1 717 13 373 16 975 5 885 1 466 1 228 40 644 100 

População economicamente ativa e setor de dependência 1970-7 5 

1970 1975 
Setor de 
dependência Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Agricultura ( 11 15 099 62,6 16 485 62,3 
Indústria 2 106 8,7 2 338 8,8 
Outras 12) 6 905 28,7 7 631 28,9 

Total 24 110 100,0 26 454 100,0 

( 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 

Oferta atual de 

tecnoló~co 
lh/km l 

12,8 
30,0 

0,3 
0,1 
1,5 
-

-

1975 

Coeficiente mão-de-obra Coeficiente 
de 16 485 de 

excesso Coeficiente excesso 
2,009 de Requerimento 1,796 

saturação atual de 
0,045 mão-de-obra 

Coeficiente 9 179 Coeficiente 
de de 

uso Requerimento uso 
0,023 potencial de 0,027 

mão-de-obra 
330 636 
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de mão-de-obra 
Ih/ano) 

101 325 
222 630 

3 308 
1 159 
2 214 
-

330 636 

Coeficien1 
de 

saturação 
0,049 



Quanto às matas plantadas sua participação é insignificante 
nesta microrregião Em contrapartida, as matas naturais ocupavam 
em 1975 uma área de 10.680 km2, cerca de 26,3% da área total 
da microrregião. Se comparada com a área potencial indicada para 
silvicultura (Classe Silvater), que oferece uma disponibilidade de 
1.466 Km2, conclui-se que as matas estão localizadas em outras 
classes com capacidade de uso mais intensivo. Isto não quer dizer 
que estas matas devam ser retiradas indiscriminadamente. Poderão 
ser utilizadas como floresta de rendimento, mas em se tratando do 
pantanal, onde se verifica grande preocupação em sua preservação, 
é conveniente que estas áreas sejam analisadas antes de qualquer 
utilização 

Quanto à mão-de-obra necessária, isto é, o requerimento atual 
para cada tipo de atividade agrícola, nota-se que apesar das cultu
ras temporárias ocuparem uma área inferior à de pastagem ela re
quer maior número de pessoas. A explicação está no índice tecnoló
gico. 

Conforme a estrutura de uso de 1970 o requerimento de mão
de-obra foi de 7. 51 3 pessoas e a oferta foi de 1 5 09 9 pessoas. Re
sulta daf o coeficiente de excesso de 2,009 expressando um exce
dente de mão-de-obra que acarreta um subemprego ou desemprego 
,na área rural da microrregião 

Esta área não está sofrendo o fenômeno do fluxo migratório co
mo as outras da Folha, denotando-se que a população existente é 
constituída pelo pessoal ali radicado há tempos. Em 1970 a área se 
dedicava em grande parte à pecuária extensiva que demanda pouca 
mão-de-obra. Já em 1975, verificaram-se acréscimos considerá
veis das áreas cultivadas, tanto em números absolutos como relati
vos, que determinaram uma queda no coeficiente de excesso (de 
2,009 para 1, 796) embora sem a magnitude possível e desejável, 
substituindo uma situação marginalizante para boa parte da P E A. 
dependente do setor. 

Note-se que a relação requerimento atual de mão-de-obra e re· 
querimento potencial (0,023) demonstra um subuso dos recursos 
naturais existentes (Tab. 5 XLVIII). Se a oferta atual está em exces
so, em relação ao requerimento, infere-se que com a explotação 
mais adequada do seu potencial há possibilidades de absorver toda 
a mão-de-obra existente mais 31 5 537 pessoas ao nível da tecno
logia adotada atualmente, demonstrando que esta microrregião es
tá muito aquém da saturação. 

Apesar da oferta de mão-de-obra ter aumentado em 9,2% no 
quinquênio 1970/75 bem como o seu aumento em termos de área 
colhida e pastagens artificiais, nota-se que o excesso de mão-de
obra ainda continuou em alta, não denotando alteracão no uso da 
terra que ainda-encontra-se em subuso (0,028) Con~eqt.ientemen
te, o índice de saturação mostra que esta área oferece um potencial 
bem superior ao que está sendo utilizado atualmente 

Deve-se frisar, no entanto, que o pantanal é uma área complexa 
e sendo assitn, apesar do potencial indicado, é importante que se 
observe, a nível de detalhe, a introdução de qualquer tipo de ativida
de que acarrete prejuízo ao equilfbrio ecológico. 

Foi constatada a introdução de lavouras cafeeiras nos municí
pios de Miranda e Anastácio, áreas que apresentam viabilidade para 
tal atividade sem acarretar nenhum prejuízo (Est 5.VII A) 

5.2.4 2- Análise da Microrregião Homogênea 341 - Bodoquena 

Esta microrregião está localizada na porção centro-ocidental da Fo
lha, constituída pelos municípios de Antônio João, Bela Vista, Cara
col, Bonito, Guia Lopes da Laguna. Jardim e Nioaque (Fig 5 9) 

É a única microrregião que está integralmente contida na Folha 
em estudo, ocupando uma área de 23 21 9 km2 

A MRH 341 - Bodoquena tem como atividade principal a pe
cuária, porém as culturas temporárias também estão presentes e, 
de um modo geral, são desenvolvidas em todos os municípios, ten
do o arroz em primeiro, o milho em segundo lugar e mais recente
mente a soja. 

Quanto às culturas permanentes o município de maior expressão 
é Bonito onde a cafeicultura foi introduzida no ano agrícola 1971-
1972 em atendimento ao Plano de Renovação dos Cafezais. 

Em 1970, a área ocupada pelas atividades agropastoris era de 
12 870 km2, passando para 13.461 km2 em 1975, o que signifi
ca respectivamente uma participação percentual de 55,5% e 
58,0% da área total da microrregião O restante da área encontra
se com matas naturais, terras produtivas não utilizadas e terras ina
proveitáveis. 

Ao confrontar a estrutura de uso atual com o potencial verifica
se que o espaço agrícola não está sendo utilizado adequadamente, 
pois em 1975 as culturas temporárias participavam com 508 l<m2, 
no entanto ainda havia áreas potenciais disponíveis para tais ativi
dades de 6 093 km2 (Tab. 5 XLIX) Deste total, 2.943 km2 estão 
nas Subclasses Lavoter-por-Solo e por Relevo que se caracterizam 
por solos de boa fertilidade natural, a exemplo da Terra Roxa Estru
turada Similar eutrófica onde as declividades estão na faixa de 5,0 a 
15,0%. 

Dentre as microrregiões da Folha, esta é a que apresenta maior 
área da Classe Lavoter, a qual potencialmente oferece melhores 
condições edáficas, geomorfológicas e climáticas superadas so
mente pela Classe Plenater que não foi detectada. Os 3 5 70 km2 
restantes pertencem à Classe Agriter cujos solos são de média ferti
lidade, como por exemplo o Latossolo Roxo álico e os solos Litólicos 
apresentando em alguns casos problemas de drenagem a exemplc 
das Unidades 113/de, 113/dp e 213/dp. 

Para as culturas permanentes o potencial disponível é de 
8. 503 km2 inseridos nas Subclasses Agriter-por-Solo, por Relevo e 
Mesater-por-Relevo Deste potencial existente somente 24 km2 es
tão sendo utilizados 

Segundo o uso atual de 1 g75 a área de pastagens artificiais era 
de 3.322 km2 e o potencial indicado para tal é de 6.232 km2, inse
ridos na Subclasse Mesater-por-Solo, localizados fora da área de 
acumulação inundável. Portanto, as áreas de pastagens artificiais 
ainda têm possibilidade de se expandir. O contrário ocorre com os 
pastos naturais que são intensamente utilizados pela pecuária ex
tensiva. Enquanto o potencial indicado era de 1 .048 km2 a micror
região apresentava em 1975 uma área ocupada de 9 606 km2. Is
to significa que parte da pecuária em pastos naturais ocupa áreas 
potencialmente indicadas para outras atividades agrícolas Segundo 
a estrutura de uso atual (Tab. 5.XLIX) a área de pastos naturais so
freu uma diminuição entre 1970/7 5 e possivelmente o censo de 
1980 mostrará uma tendência da substituição deste tipo de pasta
gens para um manejo mais desenvolvido. 

Este confronto acima mencionado mostra que está havendo um 
aproveitamento irracional dos recursos naturais disponíveis. Obvia
mente que nem sempre flS atividades agrícolas são desenvolvidas 
de acordo com o seu potencial, e sim por conveniências impostas 
pelo mercado ou mesmo pela política agrária vigentes no País 

Há que se salientar o fato de muitos fazendeiros preferirem utili
zar a sua área produtiva com pasto porque é uma atividade menos 
arriscada devido aos problemas climáticos bem como a oscilacão de 
preços do merc2do pelos quais a lavoura é geralmente afeta.da 

Ainda dentro da estrutura de uso atual, as áreas de matas natu
rais sobrepujam as plantadas que são insignificantes. 

No quinquênio 1970/75 as matas naturais ocupavam uma mé
dia de 23,6% da área total da microrregião. De acordo com a estru
tura de uso potencial, ou seja, áreas que podem ser utilizadas eco
nomicamente para o aproveitamento madeireiro, o uso atual ap1e 
senta um excesso de 3 987 km2 É importante que esta área de 
matas seja utilizada racionalmente para não provocar uma ruptura 
no equilíbrio ecológico através de um desmatamento indiscrimina
do, principalmente para a implantação de pastos 

Todas as atividades reveladas na estrutura de uso atual deman· 
dam um determinado número de mão-de-obra A relacão entre a de
manda de mão-de-obra atual e potencial será analisada através dos 
coeficientes de uso, de excesso e de saturação 

Em 1970, a estrutura de uso vigente requereu uma mão-de-obra 
de 5 448 pessoas, mas a oferta era de 1 O 563 pessoas. Assim, 
quase a metade da mão-de-obra disponível ficou em situação de su
bemprego ou desemprego. 

Comportamento semelhante ocorreu na MRH 338 - Pantanais 
Pode-se inferir que devido à própria atividade predominante, ou se 
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TABELA 5 XLIX 
Anéljse da Microrregião Homogênea 341 - Bodoquena 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra atuais, 1970-1975 (em km2 e homens/ano) 

Indica Requerimento de mão-de-obra 
Estrutura de uso (km2) tecnológico (h/ano) 

Discriminação (h/ano/km2) 

1970 % 1975 % 1970 1975 1970 % 1975 % 

Culturas temporárias* 147 0,7 508 2,2 14,5 11,0 2 132 39,1 5 588 59,6 
Culturas permanentes* 13 0,0 24 0,1 34,6 33,0 450 8,3 792 8.4 
Pastos cultivados* 2 183 9.4 3.322 14,3 0,3 0,3 655 12,0 996 10,6 
Pastos naturais* 10 523 45,3 9.606 41,4 0,1 0,1 1 052 19,3 960 10,2 
Matas plantadas* 4,0 0,0 1,0 0,0 3,0 3,0 12,0 0,2 3,0 0,0 
Matas naturais* 5 736 24,7 5 236 22,5 0,2 0,2 1 147 21,1 1 047 11,2 
Terras produtivas não utiliz. * • * 4 519 19,5 4 428 - - - - - - -
Terras inaproveitáveis* * 94 0,4 94 - - - - - - -

Total 23.219 100,0 23 219 100,0 - 5.448 100,0 9 386 100,0 

Fonte: *Fundação IBGE - Censo Agropecuário 1970-75 • *Mapas das Divisões de Vegetação (estimativas) e de Uso Potencial da Terra ***Resultado da 
diferença entre a área total da microrregião e o somatório das outras variáveis (0,0) O dado existe mas não atinge a unidade adotada (-) O dado não 
existe 

Categorias 

Cultivável (temporárias) 
Cultivável (permanentes) 
Agrostâvel !Plantadas) 
Agrostével (natural) 
Silvicultâvel 
Vida silvestre 

Total 

Oferta atual de 
mão-de~obra 

10.563 

Requerimento 
atual de 

mão-de~ obra 
5.448 

Requerimento 
poteAcial de 
mão-de-obra 

368 755 

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 Mesater Agroster Silvater Silvester Total 

2 523 3 570 6 093 
8 503 8.503 

6 232 6 232 
183 865 1 048 

1 249 1 249 
94 94 

2.523 12 073 6 415 865 1.249 94 23.219 

População economicamente ativa e setor de dependência 1970-75 

1970 1975 
Setor de 
dependência Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Agricultura ( 1) 10 563 63,3 11 594 63,9 
Indústria 1.425 8,5 1 582 8,7 
Outras (2) 4 703 28,2 5 106 27,9 

Total 16 691 100,0 18 282 100,0 

( 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 

Oferta atual de 
Coeficiente mão~de-obra 

de 11 594 
excesso Coeficiente 
1,939 de Requerimento 

saturação atual de 
0,028 mão~de~obra 

Coeficiente 9 386 
de 
uso Requerimento 

0,015 potencial de 
mão~de~obra 

368 755 
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Indica 

% 
tecnol6~co 

(h/km ) 

26,2 12,7 
36,6 33,8 
26,9 0,3 

4,5 0,1 
5.4 1,6 
0,4 -

100,0 -

1975 

Coeficiente 
de 

excesso 
1,235 

Coeficiente 
de 
uso 

0,025 

Req potencial 
de mão~de~obra 

(h/ano) 

77 381 
227 401 

1 870 
~05 

1 998 
-

368 755 

Coeficiente 
de 

saturação 
0,031 



ja, a pecuária de corte, a absorção de mão-de-obra é pequena 
Pode-se também mencionar que geralmente as pessoas que se de
dicam a pecuária são da faixa etária superior aos 1 5 anos Neste ca
so, a faixa de 1 O a 14 anos fica praticamente inativa, salvo nas 
áreas de lavouras onde há possibilidade maior de empregar a sua 
força de trabalho 

Desde que nesta microrregião as áreas de lavouras não são tão 
expressivas quanto as de pecuária, é óbvio que acarrete problemas 
de subemprego ou mesmo de desemprego. 

Na relação requerimento atual de mão-de-obra e requerimento 
potencial verifica-se que em 1970 foi utilizado somente 1,5% do 
total possível, em condição de máxima produção e produtividade da 
força de trabalho Este fenômeno demonstra que a área está sendo 
subutilizada em vista do potencial existente, e pelo índice de satura
ção nota-se que a área oferece possibilidades de abrir novas frontei
ras agrícolas e absorver toda a mão-de-obra ociosa existente na mi
crorregião 

O comportamento da microrregião no ano de 1975 melhora, vis
to que a sua estrutura de uso atual sofreu um aumento de área tanto 
para as culturas temporárias como para as permanentes. Este au
mento implicou num requerimento maior de mão-de-obra 

No qüinquênio em análise a oferta apresentou um aumento de 
9,7%, e o requerimento de mão·de-obra teve um acréscimo de 
72,3%. Verifica-se, portanto, que o requerimento foi superior ao 
crescimento da oferta de mão-de-obra, conduzindo-se a uma situa
ção de equilíbrio. 

O coeficiente de uso demonstra que apesar da situação ter me
lhorado neste qúinqüênio a área continuou em subuso. Para se che
gar a um ponto de equilíbrio ainda há um déficit de utilização de 
97,5% Conforme se verificou na estrutura de uso atual, nesta mi
crorregião a terra não está sendo utilizada conforme o potencial 
existente, haja vista o uso excessivo das áreas disponíveis ocupa
das pela pecuária, Este fato vem, sem dúvida, contribuir para o 
agravamento do excesso assinalado, sendo consequentemente 
aconselhável uma modificacão na estrutura de uso com o incentivo 
à expansão das áreas agrí~olas maiores absorvedoras de mão-de
obra 

5 2 4 3 - Análise de parte da Microrregião Homogênea 342 -
Pastoril de Campo Grande 

Localizada na porção nordeste da Folha, a MRH 342 - Pastoril de 
Campo Grande ocupa cerca de 22,0% da área em estudo que cor
responde a 29.099 km2 

Os municípios que compõem esta microrregião são: Terenos, 
Campo Grande, Sidrolândia, Maracaju, Rio Brilhante, Rochedo, Cor
guinho, Bandeirantes, Ribas do Rio Pardo e Jaraguari (Fig. 5.9) 

E necessário salientar que os municípios de Corguinho, Bandei
rantes e Ribas do Rio Pardo não foram analisados nesta Folha, pois a 
sua participação em termos de área é bastante insignificante no 
conjunto da microrregião 

A Tabela 5 L demonstra que a atividade mais expressiva é a pe
cuária, a qual ocupava em 1970 e 1975 cerca de 72,6% e 58,7%, 
respectivamente, em relação à área total da microrregião Observe, 
no entanto, que as áreas potencialmente indicadas para esta ativida
de são de 7 7 61 km2, inseridos nas Subclasses Mesater-por-Solo e 
Agroster-por-Relevo e por Solo. Em geral os solos representativos 
destas subclasses são os Latossolos Vermelho-Escuros álicos e 
Areias Ouartzosas álicas, cuja vegetação predominante é o Cerra
do 

Conforme constatação in loco as áreas de Cerrado são ocupadas 
pelas pastagens naturais e/ou artificiais, onde se costuma introduzir 
o arroz como cultura pioneira para efeito de amortização dos custos 
da sua implantação 

Apesar de a pecuária ser predominante, as culturas temporárias 
expressam algum significado, pois como pode-se observar na Tabe
la 5 L esta atividade apresentou um aumento entre 1970 e 197 5 
de 343,5% em termos de área colhida Os municípios de Maracaju, 
Sidrolândia e Rio Brilhante são os de maior expressão, cultivando-se 
principalmente o arroz e a soja 

Segundo a estrutura de uso potencial, a área indicada para as 
culturas temporárias é de 12 446 km 2, cerca de 42,8% da superfí
cie total da microrregião Este potencial está na Subclasse Agriter
por-Solo, a exemplo da Unidade 113/eb cujo solo característico é o 
Latossolo Roxo álico 

As lavouras permanentes tiveram um aumento no quinquênio 
1970/1975 de 246,0%, mas em termos de área colhida é pouco 
significativo Este aumento ocorrido deve-se à cafeicultura que foi 
incrementada nos anos de 1971/72 

A potencialidade para este tipo de atividade é de 8 630 km2, in
seridos na Subclasse Agriter-por-Solo e por Relevo 

Conclui-se que o potencial indicado para as lavouras permanen
tes e temporárias é de 21 076 km2, porém em 1975 foram utiliza
dos somente 2 878 km2; isto demonstra que a MRH 
342 - Pastoril de Campo Grande ainda tem um potencial elevadís
simo para ser ocupado pelas lavouras, mesmo porque é uma área 
que oferece uma boa infra-estrutura viária e de armazenamento, fa
tores de relevância para o bom desenvolvimento agrícola 

Segundo a Tabela 5 L, esta microrregião apresenta uma área in
significante de matas plantadas. Entretanto, conforme constatação 
in loco há uma área bem grande de reflorestamento principalmente 
de eucaliptos. 

Com base no ano de 1975 as matas naturais existentes ocupa
vam uma área de 3. 770 km2. É importante que as matas sejam pre
servadas, pois muitas estão presentes às margens de rios onde, se
gundo a própria legislação, não é permitido que sejam exploradas 
Muitas destas áreas de matas têm um potencial excelente, mas é 
necessário verificar, a nível de detalhe, se existe algum impedimen
to legal para sua ocupação sem causar desequilíbrio ecológico 

As terras inaproveitáveis estão ausentes nesta microrregião se
gundo os parâmetros utilizados. É necessário esclarecer que o ma
terial utilizado para detectar estas áreas foi o Mapa de Capacidade 
de Uso dos Recursos Naturais Renováveis, conforme já explicitado 
no início do relatório, e sua escala muito ampla ( 1 : 1 000 000) não 
permite que se evidenciem no mapeamento áreas de pequena ex
pressão espacial Tem-se conhecimento da existência de terras ina
proveitáveis, porém só mapeáveis numa escala mais detalhada. 

A relação uso atual-uso potencial pode ser melhor analisada 
através dos coeficientes de uso, de excesso e de saturação (Tab 
5 L) 

Inicialmente deve-se enfatizar que a população economicamen
te ativa no setor primário é bem inferior à do setor terciário Este fe
nômeno foi analisado anteriormente quando se inferiu que a locali
zação da capital do estado tem grande influência Isto refletirá em 
termos de oferta de mão-de-obra na agricultura 

Observe-se que, em 1970, a oferta era de 14 41 3 pessoas, in
cluída aí a populacão de 1 O anos e mais, e o requerimento foi de 
12 998. Nota-se portanto que o excesso populacional no setor agrí
cola foi de 1 0,9%, demonstrando assim uma situação de equilíbrio 
com pouquíssimo número de pessoas sub ou desempregadas Mas 
em 1 9 7 5 esta situa cão veio a se modificar quando então houve um 
déficit populacional ·de 4 7, 9% Neste caso, pode-se atribuir a este 
fenômeno o problema da oferta de mão-de-obra A população consi
derada nesta análise foi estimada com base na taxa anual de cresci
mento, 1970 a 1980, conforme o último Censo Demográfico A 
área em estudo caracteriza-se por uma população flutuante onde o 
fenômeno de migracão é bastante significativo Pode-se exemplifi
car o caso de arrendatários vindos do sul do País que permanecem 
na área por um período de 3 a 5 anos para posteriormente migrarem 
para o norte do estado ou do País Simultaneamente a área recebe 
também um determinado contingente populacional Em vista deste 
fato é muito difícil detectar a população que realmente se encontra
va naquela área em 1975, e portanto os dados podem estar subes
timados 

Por outro lado, devido à localização da capital podem ter sido 
consideradas em outros setores pessoas que mesmo vivendo na pe
riferia da capital dedicavam-se a atividades agrícolas pelo menos de 
forma parcial 
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TABELA 5 L 
Análise de parte da Microrregião Homogênea 342 - Pastoril de Campo Grande 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra atuais, 1970-1975 (em km2 e homens/ano) 

Indica 
Estrutura de uso (km21 tecnológico 

(h/ano/km2) 
Requerimento de mão-de-obra 

Discriminação (h/ano) 

1970 % 1975 % 1970 1975 1970 % 1975 % 

Culturas temporárias • 630 2,2 2 794 9,6 12,6 9,9 7 938 61,1' 27 660 82,0 
Culturas permanentes* 25 0,1 84 0,3 37,4 27,6 935 7,2 2 318 6,9 
Pastos cultivados* 5 622 19,3 6 412 22,0 0,3 0,3 1.686 13,0 1 923 5,7 
Pastos naturais* 15 500 53,3 10 673 36,7 0,1 0,1 1 550 11,9 1.067 3,2 
Matas plantadas* 05 0,0 01 0,0 3,0 3,0 15 0,1 03 0,0 
Matas naturais* 4 370 15,0 3 770 13,0 0,2 0,2 874 6,7 754 2,2 
Terras produtivas não utiliz * * * 2 947 10,1 5.365 18.4 - - - - - -
Terras inaproveitáveis* * - - - - - - - - - -

Total 29 099 100,0 29 099 100,0 - - 12.998 100,0 33 725 100,0 

Fonte: *Fundação IBGE - Censo Agropecuário 1970-75 **Mapas das Divisões de Vegetação (estimativas) e de Uso Potencial da Terra • **Resultado 
da diferença entre a área total da microrregião e o somatório das outras variáveis (0,0) O dado existe mas não chega à unidade adotada (-I O dado ine~ 
xiste 

Categorias 

Cultivável (temporárias} 
Cultivável {permanentes) 
Agrostável (plantadas) 
Agrostável (natural) 
Silvicultável 
Vida sllvestre 

Total 

Oferta atual de 
mão-de-obra 

14 413 

Requerimento 
atual de 

mão-de-obra 
12.998 

Requerimento 
potencial de 
mão-de-obra 

421 635 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra potenciais, 1 970-7 5 (em km2 e homens/ano) 

Classes de capacidade de uso potencial (km2) 

Plenater Lavo ter Agriter Mesa ter Agroster Silvater Silvester Total 

- - 12 446 - - - - 12 446 
- - 8 630 - - - - 8 630 
- - - 2 909 - - - 2 909 
- - - - 4 860 - - 4 860 
- - - - - 254 - 254 
- - - - - - - -

- - 21 076 2 909 4 860 254 - 29 099 

População economicamente ativa e setor de dependência 1970-75 

1970 1975 
Setor de 
dependência Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Agricultura ( 1) 14 413 25,7 17 577 23,0 
lndustria 9 737 17,3 13 705 18,0 
Outras 121 31 973 57,0 45 069 59,0 

Total 56 123 100,0 76 351 100,0 

(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 publica e outras atividades 

Coeficientes 

1970 

Oferta atual de 
Coeficiente mão-de-obra 

de 17 577 
excesso Coeficiente 
1,109 de Requerimento 

saturação atual de 
0,034 mão-de-obra 

Coeficiehte 33 725 
de 

uso Requerimento 
0,031 potencial de 

mão-de-obra 
421 635 
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Indica 

% 
tecnoló~co 

(h/km I 

42,8 11,2 
29,6 32,5 
10,0 0,3 
16.7 0,1 
0,9 1,6 
- -

- -

1975 

Coeficiente 
de 

excesso 
0,521 

Coeficiente 
de 

uso 
0,080 

Req potencial 
de mão-de-obra 

(h/ano) 

139 395 
280 475 

873 
486 
406 
-

421 635 

Coeficiente 
de 

saturação 
0,041 



Quanto aos coeficientes de uso, isto é, a relação requerimento 
atual de mão-de-obra e requerimento potencial, a área encontra-se 
em subuso, pois demonstra que em 1970 foram utilizados somente 
3,1% do total possível em condições de máxima produção e de má
xima produtividade da forca de trabalho Esta situacão melhorou em 
1975 quando utilizaram-;e cerca de 8,0%, mas m~smo assim esta 
microrregião não está saturada, pois considerando-se toda a oferta 
existente a área ocuparia em 1970 e 1975 somente 3,4% e 4,1 %, 
respectivamente, da população que seria necessária caso viesse a 
ser utilizada conforme a estrutura potencialmente recomendada, 
com a tecnologia atual 

Em síntese, a MRH 342 - Pastoril de Campo Grande apresenta 
um potencial bem significativo (42,8%1 para desenvolver culturas 
temporárias, principalmente Apesar de Maracaju, Sidrolândia e Rio 
Brilhante terem destaque para este tipo de cultura a pastagem ainda 
é meta para a ocupação do solo. O grande problema, conforme in
formações obtidas no campo, é o sistema de arrendamento que, na 
maioria dos casos, o arrendador exige que o arrendatário faça odes
matamento, ocupando a área com culturas temporárias, por exem
plo o arroz, em primeiro lugar, seguido da soja, e finalmente após 3 
anos a área é entregue com pasto formado. 

Este sistema em vigor, faz com que a área seja ocupada em 
grande parte pela pecuária acarretando pouca absorcão de mão-de
obra local e consequentemente a sua evasão com d.estino a outras 
localidades 

Informações obtidas em pesquisa de campo revelam a existên
cia de proprietários que abarcam cerca de 70,0% das terras do mu
nicípio utilizando-as para a criação de gado onde teria potencial para 
outro tipo de atividade 

Como já referido na análise da MRH 341 - Bodoquena esta op
ção para pecuária deve-se ao fato desta atividade estar menos su
jeita a riscos climáticos e mesmo econômicos. Neste caso, a ocupa
ção racional das terras conforme sua potencialidade só dependerá 
da mudança de mentalidade do agricultor, com a orientação dos 
técnicos da extensão rural, principalmente 

5 2 4 4 - Análise de parte da Microrregião Homogênea 
344 - Campos de Vacaria e Mata de Dourados 

Ocupando uma área de 37 641 krn2, parte da MRH 
344 - Campos de Vacaria e Mata de Dourados localiza-se-na por
cão sul e sudeste da Folha SF 21 Carnro Grande 

Coloca-se em 2 o lugar em termos de área, sendo ultrapassada 
somente pela MRH 338 - Pantanais Os municípios que a com
põem são: Amambaí, Caarapó, Dourados, Fátima do Sul, Glória de 
Dourados, lguatemi, ltaporã, lvinhema, Jateí, Naviraí e Ponta Porã, 
constituindo a microrregião que apresenta o maior número de muni
cípios na Folha em estudo (Figs 5 9 e 5 1 0) 

Esta microrregião possui a característica de ser a mais populosa, 
principalmente na zona rural devido à própria atividade ali desenvol
vida, isto é, lavouras temporárias e permanentes (Est 5 VIl Bl 

Note-se que, na Tabela 5 LI, esta microrregião tem grande signi
ficado em termos de utilização da terra Em 1970, dos 37 641 km2, 
cerca de 51 ,0% estavam efetivamente ocupados pelas lavouras e 
pastagens, ficando o restante para as áreas de mata, terras produti
vas não utilizadas e terras inaproveitáveis As terras produtivas não 
utilizadas seriam aquelas áreas que ainda não estão ocupadas, as
sim como terras em descanso Nota-se que é urna área bastante 
ocupada, visto que as áreas de matas são insignificantes, com ape
nas 9,1% de participação em relação à área total desta microrre
gião Conforme observação de campo constatou-se que ainda está 
havendo o processo de desmatamento para introduzir "culturas de 
toco" e/ou pastagens (Est 5 VIII AI 

Em 1975 as áreas de lavouras temporárias quase que triplica
ram em relação a 1970, principalmente devido à cultura da soja que 
veio em alguns casos substituir as áreas de café Mesmo assim, as 
culturas permanentes chegaram a ter um aumento de 31,5% neste 
qt.iinquênio Este aumento deve-se principalmente à expansão das 
áreas cafeeiras nos municípios de Naviraí, Dourados, lguatemi e lvi-

nhema incentivados pelo IBC/GERCA, p qual entrou em ação por 
volta dos anos de 1971/72. 

Apesar do grande aumento de lavouras temporárias no ano de 
1975, é uma área que ainda oferece potencialidade para tal ativida
de Foi considerada como potencialmente disponível uma área de 
13 311 km2, incluídos nas Classes Lavoter e Agriter Conforme espe
cificado na primeira parte deste relatório, Capacidade de Uso dos 
Recursos Naturais Renováveis, a Classe Lavoter é a que apresenta 
melhores solos e relevo se comparados com os da Classe Agriter. 
Na Classe Agriter foi considerada parte da Subclasse Agriter-por
Solo como áreas potenciais para lavouras temporárias, como por 
exemplo as Unidades 113/de, 113/eb e 1 23/eb apresentando de
clividades de O a 15,0%, característica essa que permite a mecani
zacão Nesta classe os solos mais característicos são: o Latossolo 
Ro~o distrófico, Latossolo Roxo álico, Latossolo Roxo eutrófico, 
apresentando algumas restrições com relação a sua estrutura, dre
nagem ou soma de bases 

Quanto às lavouras permanentes, de acordo com o mapeamento 
de capacidade de uso, foi detectada uma área de 4 938 km2, in
cluída na Classe Agriter que também é indicada potencialmente pa
ra este tipo de atividade agrícola (Tab 5 LI) 

A estrutura de uso atual mostra muito bem que esta área não foi 
utilizada integralmente pelas lavouras permanentes conforme o seu 
potencial indicado 

Mesmo que as lavouras temporárias e permanentes tenham 
grande expressão nesta microrregião nota-se que em 1975 a pe
cuária ocupava uma área 5 vezes superior às culturas temporárias 

Dos 1 9 9 53 km2 ocupados pelas pastagens, 1 2 890 km2 o 
eram por pastos artificiais e 7 063 km2 por pastos naturais De 
1970 para 1975 houve urna retração em termos de área dedicada a 
pastos naturais e duplicou a de pastos artificiais, cujas gramíneas 
mais utilizadas são a braquiária e o colonião 

Se comparado o uso atual com o potencial verifica-se que a Sub
classe Mesater-por-Solo indicada para pastos cultivados (agrostá
vel plantada) oferece uma área de 1 5 187 km2. Desta maneira, o 
uso atual para pastos plantados ainda não atingiu a sua ocupação 
máxima conforme o potencial indicado 

Em oposição, o potencial para as pastagens naturais é de 
3.637 km2 pertencentes à Classe Agroster (agrostável natural) e 
no entanto o uso atual revelava em 1975 uma área de 7 063 l<m2, 
demonstrando assim que esta atividade está ocupando áreas poten
cialmente indicadas para outros fins 

Contudo, é importante mencionar que diversas áreas estão sen
do utilizadas conforme a classe indicada para esta atividade Foram 
observadas, durante o trabalho de campo, áreas ocupadas pela pe
cuária em pastos naturais, cuja vegetação se caracterizava pela Sa
vana Arbórea Aberta e Savana Parque, e o solo é representado pe
las Areias Ouartzosas álicas de baixa fertilidade natural No mapea
mento desta Divisão esta área foi classificada na Subclasse 
Agroster-por-Solo, coincidindo portanto o potencial indicado com o 
uso atual, a exemplo da Unidade 125/de no município de Amambaí 
(Est 5 VIII B) 

A estrutura de uso atual mostra que em 1 9 7 5 as matas planta
das ocupavam somente 1 O km2 e as matas naturais, 3 673 krn2 É 
recomendável que estas poucas áreas de matas naturais, que a mi
crorregião apresenta, sejam preservadas, visto que o desmatamen
to desordenado pode levar a um desequilíbrio ecológico muitas ve
~es irremediável 

Em 1970, o coeficiente de excesso era de 1 ,808, ou seja, 
80,8% além do requerimento necessário para aquele ano, represen
tando assim uma situação de desemprego, colocando-se na faixa 
de rendimento decrescente 

Cinco anos após, este coeficiente ainda mostra um excesso de 
30, 7%, mas nota-se que a situação melhorou indicando que a mão
de-obra disponível no setor primário foi absorvida devido ao incre
mento da atividade agrícola 

A população ativa sofreu um aumento de 26,0% no quinquênio 
70/75, mas o requerimento aumentou em 74,5% Devido a esta si
tuação o excesso de mão-de-obra se reduziu 
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TABELA 5 LI 
Análise de parte da Microrregião Homogênea 344 - Campos de Vacaria e Mata de Dourados 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra atuais, 1970-1975 (em km2 e homens/ano) 

Indica 
Estrutura de uso (km2) ;~~;~~~~~~) Requerimento de mão-de-obra 

Discriminação (h/ano) 

1970 % 1975 % 1970 1975 1970 % 1975 % 

Culturas temporárias* 1 659 4,4 4.070 10,8 15,4 10,5 25 549 76,2 42 735 73,1 
Culturas permanentes* 149 0,4 196 0,5 27,4 25,5 4 082 12,2 4 998 8,5 
Pastos cultivados* 6 895 18,3 12.890 34,2 0,3 0,3 2 069 6,2 3 867 6,6 
Pastos naturais* 10 410 27,7 7 063 18,8 0,1 0,1 1 041 3,1 706 1,2 
Matas plantadas• 30 0,1 10 0,0 3,0 3,0 90 0,3 30 0,1 
Matas naturais* 3 430 9,1 3 673 8,2 0,2 0,2 686 2,0 6.146 10,5 
Terras produtivas não utiliz * * * 14 684 39,0 9 955 26,5 - - - -
Terras inaproveitâveis* * 384 1,0 384 1,0 - - - -

Total 37.641 100,0 37 641 100,0 - - 33 517 100,0 58 482 100,0 

Fonte: "'Fundaçãó IBGE - Censo Agropecuârio 1970-75 **Mapas das Divisões de Vegetação1 (estimativas) e de Uso Potencial da Terra ***Resultado da 
diferença entre a área total da micorregião e o somatório das outras variáveis (0,0) O dado existe mas não atinge a unidade adotada. (-) O dado não exis
te. 

Categorias 

Cultivável (temporárias) 
Cultivável (permanentes) 
Agrostável (plantadas) 
Agrostável (natural) 
Silvicultével 
Vida silvestre 

Total 

Oferta atual de 
mão-de-obra 

60 612 

Requerimento 
atual de 

mão-de-obra 
33 517 

Requerimento 
potencial de 
mão-de-obra 

306 995 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra potenciais, 1970-75 (em km2 e homens/ano) 

Classes de capacidade de uso potencial (km2) Indica 

Plenater Lavoter Agriter Mesater Agroster Silvater Silvester Total % 
tecnoló~co 

(h/km ) 

1970 

112 13 199 13 311 35,5 
4 938 4.938 13,2 

15 187 15 187 40,6 
3 637 

- - -
384 384 1,0 

112 18 137 15 187 3 637 - 384 37 457 100,0 

População economicamente ativa e setor de dependência 1970-75 

1970 1975 
Setor de 
dependência Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Agricultura ( 11 60 612 71.4 76,468' 73,2 
Indústria 5 960 7,0 7 104 6,8 
Outras 12) 18.328 21,6 20 934 20,0 

Total 84 900 100,0 104 506 100,0 

(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 

Oferta atual de 

1975 

Coeficiente mão-de-obra Coeficiente 
de 76.468 de 

excesso Coeficiente excesso 
1,808 de Requerimento 1,307 

saturação atual de 
0,197 mão-de-obra 

Coeficiente 58 482 Coeficiente 
de de 

uso Requerimento uso 
0,109 potencial de 0,190 

mão-de-obra 
306 995 

12,9 
26,4 

0,3 

-
-
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Req. potencial 
de mão-de-obra 

(h/ano) 

171 712 
130 363 

4 556 

-
-

306 995 

Coeficiente 
de 

saturação 
0,249 



Apesar desta microrregião se posicionar dentro da Folha em es
tudo como uma área de grande atividade agrícola, nota-se que a ab
sorção de mão-de-obra não é grande Este fato é verificado nos coe
ficientes de excesso e pode ser explicado pelas próprias caracterís
ticas que a área apresenta no seu meio rural: 
- é uma microrregião cujos municípios nela contidos têm a partici
pação significativa de pequenas propriedades como se verifica na 
Tabela 5 XL e, segundo Guimarães ( 1979), é neste setor que se ve
rifica a superabundância de mão-de-obra. Tanto na centralização 
como na fragmentação das propriedades, surgem e se identificam 
como movimentos geradores de excedentes de mão-de-obra; o pri
meiro por efeito do progresso técnico ou da substituicão de ativida
des menos extensivas para as mais extensivas; o segundo pela ex
tremada redução da área média das propriedades fragmentadas ou 
pelo empobrecimento geral e crescente das pequenas explorações; 
e 
- com a chegada de migrantes sulistas principalmente do Rio Gran
de do Sul e do Paraná, as culturas da soja e do trigo tiveram um 
grande incremento com a introdução de tecnologia substitutiva de 
mão-de-obra, ou seja, a mecanização Ao mesmo tempo, as áreas 
de pastagens artificiais começaram a aumentar necessitando-se de 
pouca mão-de-obra para esta atividade 

Com excedente de mão-de-obra, conforme acima exposto, para
doxalmente esta microrregião apresenta uma subutilizacão dos re
cursos naturais disponíveis, pois em 1970 o se·u coefici~nte de uso 
foi de O, 109 e em 1975 de O, 190 Isto indica que ainda há áreas 
potenciais que podem ser utilizadas racionalmente, fato este que 
está expresso no coeficiente de saturação O índice demonstra que 
se a área for utilizada de acordo com o potencial indicado, e com a 
mesma tecnologia atual, ainda tem possibilidade de expandir a sua 
fronteira agrícola 

5 2.4 5- Análise da Folha SF 21 Campo Grande 

A presente análise visa a sintetizar a situação geral da Folha, pois no 
decorrer deste relatório puderam-se observar as discrepâncias exis
tentes ent.re as quatro microrregiões 

No conjunto verifica-se que a utilização das terras obteve um au
mento de 6,3% em termos de área no qi.Jinqi.Jênio 1970/1975 onde 
as culturas temporárias e pastos plantados apresentaram maior in
cremento (Tab 5 Lll) 

Em 1975, cerca de 67,0% da área total da Folha estavam sen
do utilizados pelas lavouras temporárias e permanentes, pastos 
plantados e naturais; e matas plantadas; o restante, pelas matas 
naturais, terras produtivas não utilizadas e terras inaproveitáveis 
Destes 67,0%, ou seja, 83 517 km2, cerca de 90,4% eram ocu
pados por pastos plantados e naturais, caracterizando-se portanto 
como uma área essencialmente pecuarista 

Esta característica refletirá, em parte, na análise do coeficiente 
de uso, de excesso e de saturação 

Da estrutura de uso atual e uso potencial nota-se o seguinte: a 
área oferece um potencial de 39 766 km2 para culturas temporá
rias e no entanto a estrutura de uso de 197 5 demonstra que foram 
utilizados somente 7 654 km2 

O potencial indicado para esta atividade está inserido na Classe 
Lavoter e parte da Agriter A Classe Lavoter edaficamente é repre
sentada principalmente pela Terra Roxa Estruturada eutrófica Terra 
Roxa Estruturada latossólica, Brunizém Avermelhado e Podzólico 
Vermelho-Amarelo Eutrófico de boa fertilidade natural As manchas 
de Classe Agriter indicadas para culturas temporárias apresentam 
como solos mais expressivos o Latossolo Roxo álico, Latossolo Ro
xo eutrófico, Latossolo Roxo distrófico e em menor proporção o 
Vertissolo e solos Litólicos São áreas que, para um melhor aprovei
tamento agrícola, necessitam da utilização de insumos agrícolas. 

Para as culturas permanentes o potencial existente é de 
29 492 km2, mas em 1975 somente 349 km2 estavam sendo uti
lizados para esta atividade representada principalmente pela lavou
ra de café No entanto, esta cultura está sofrendo vários problemas 
em relação ao fenômeno da geada, e neste caso seria viável que 

fossem introduzidas na área outras culturas mais adaptadas em vis
ta do potencial existente 

Quanto à pecuária a Folha apresenta 56.486 km2 do potencial 
disponível para este fim, porém, conforme a Tabela 5.LII, em 1975 
esta atividade ocupava uma área de 75 498 km2, indicando assim 
o uso excessivo da terra para pastos 

Muitas das áreas ocupadas pela pecuária estão coerentes com o 
potencial indicado como é o caso das Unidades 21 5/de, 11 5/de e 
125/dc, cujo solo característico é representado pelas Areias Quart
zosas álicas, porém nota-se que muitas áreas estão sendo utilizadas 
com pecuária onde são potencialmente aptas para outras ativida

des 

Quanto às matas plantadas, a estrutura de uso atual é pouco sig
nificativa na Folha, mas deve-se salientar que durante as pesquisas 
de campo em 1 980/81 foi constatada a existência de refloresta
mento de eucalipto em diversos locais visitados As matas naturais 
assumem uma proporção bem maior que as plantadas com 
2 2 6 21 km2, enquanto o potencial destinado à silvicultura (Classe 
Silvater) é de 2 969 km2. 

Salienta-se que estas áreas de matas naturais, caso venham a 
ser exploradas, devem ser bem analisadas, visto que a MRH 
344 - Campos de Vacaria e Mata de Dourados está praticamente 
desmatada, cuja vegetação original vem sendo substituída por la
vouras e pastagens Por outro lado, segundo o Código Florestal do 
IBDF "as derrubadas de florestas nativas, primitivas ou regenera
das só serão permitidas desde que seja, em qualquer caso, respei
tado o limite mínimo de 20,0% de área de cada propriedade. " As
sim, é interessante observar as considerações acima citadas para 
que não ocorra o desmatamento indiscriminado, pois caso contrário 
pode causar um desequilíbrio ecológico 

A relação da demanda de mão-de-obra atual, potencial, bem co
mo da oferta atual, será analisada pelos coeficientes de uso, de ex
cesso e de saturação 

A Folha em estudo está retratando em 1970 um excesso popu
lacional de 66,0%, demonstrando um fenômeno de sub ou desem
prego, colocados na faixa de rendimentos decrescentes Entretan
to, em 1975 a situação se alterou quando revelou um excesso de 
mão-de-obra de 14,8%. Este índice permite que se considere a área 
em equilíbrio em condições de máxima produção e de máxima pro
dutividade da força de trabalho existente 

O fato de 197 5 apresentar uma situação de equilíbrio deve ser 
levado com uma certa coerência, visto que os dados da oferta atual 
para este ano foram estimados, mas realmente deve ter ocorrido 
uma maior absorção de mão-de-obra, observando-se o requerimen
to atual entre 1970 e 75 que duplicou neste quinqi.Jênio (Tab 
5.LII) 

Devido ao aumento de área produtiva no quinqi.Jênio verifica-se 
que em 1 9 7 5 o seu coeficiente de uso está em melhor situação q\,Je 
1970, embora ainda esteja em subuso se relacionado com o poten
cial existente Reflete-se então no coeficiente de saturação, bastan
te baixo, cujo índice demonstra que a área oferece espaço para a 
abertura de novas fronteiras agrícolas 

Com um planejamento feito a nível de detalhe, conforme as con
dições potenciais da área, certamente a Folha em estudo poderia 
absorver a mão-de-obra que está em excesso em determinadas mi
crorreg.ões, visto que o quadro atual está demonstrando que muitas 
áreas ocupadas por pastagens poderiam dedicar-se a lavouras tem
porárias e/ou permanentes 

Uma política agrícola mais coerente poderia ser adotada, pois se 
as áreas de pastos conti(luarem evoluindo, somado a alta tecnolo
gia que está sendo introduzida nas culturas de soja e trigo, onde a 
máquina substitui o homem, problemas sociais surgirão Uma alter
nativa para este caso seria abrir novas frentes pioneiras, fato este 
em evidência no Estado de Mato Grosso 

52 4 6 - Análise do gráfico estrelar- 1970 e 1975 

Esta análise objetiva mostrar a situação geral da Folha concernente 
às relações existentes entre os três parâmetros: requerimento máxi-
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TABELA 5.lll 
Análise da Folha SF 21 Campo Grande 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra atuais, 1970-1975 (em km2 e homens/ano) 

Indica 

Discriminação 
Estrutura de uso (km2) tecnológico Requerimento de mão-de-obra 

(h/ano/km2) (h/ano) 

1970 % 1975 % 1970 1975 1970 % 1975 % 

Culturas temporárias* 2 617 2,0 7 654 5,9 14,5 10,4 37 947 60,5 79.601 74,8 
Culturas permanentes* 218 0,2 349 0,3 30,3 26,3 6 605 11,5 9 179 8,6 
Pastos cultivados* 16 411 12,6 27 251 20,9 0,3 0,3 4 923 8,6 8 175 7,7 
Pastos naturais* 59 254 45,4 48 247 36,9 0,1 0,1 5 925 10,3 4 825 4,5 
Matas plantadas* 46 0,0 16 0,0 3,0 3,0 138 0,2 48 0,1 
Matas naturais* 25.616 19,6 22 759 17,4 0,2 0,2 5.123 8,9 4 552 4,3 
Terras produtivas não utiliz * * * 24 735 18,9 22 621 17,3 - - - - - -
Terras inaproveitáveis* * 1.706 1,3 1 706 1,3 - - - - - -

Total 130 603 100,0 130 603 100,0 - - 60 661 100,0 106.380 100,0 

Fonte: *Fundação IBGE - Censo Agropecuário 1970-75 **Mapas das Divisões de Vegetação (estimativas) e de Uso Potencial da Terra ***Resultado 
da diferença entre a área total da Folha SF 21 Campo Grande e o somatório das outras variáveis (0,0) O dado existe mas não atinge a unidade adotada 
(-) O dado não existe 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra potenciais, 1970-75 (em km2 e homens/ano) 

Categorias 
Plenater 

Cultivável (temporárias) -
Cultivável (permanentes) 
Agrostável (plantadas) 
Agrostável (natural) 
Silvicultãvel 
Vida silvestre 

Total 

* Média dos Indicas tecnológicos de 1 9 70 e 1 9 7 5 

1970 

Oft~rta atual de 
mão-de-obra Coeficiente 

100 687 de 
excesso 

Requerimento 1,660 
atual de 

mão-de-obra 
60 661 Coeficiente 

de 
Requerimento uso 
potencial de 0,044 
mão-de-obra 
1 345 190 
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Classes de capacidade de uso potencial (km2) lndice 
tecnológico 

Lavoter Agriter Mesater Agroster Silva ter Silvester Total % 

4 352 35 414 39 766 30,5 
29 245 247 29 492 22,6 

35 354 35 354 27,1 
5 885 15 247 21 132 16,2 

2 969 2 969 2,3 
1 706 1 706 1,3 

4 352 64 659 41 486 15 247 2 969 1 706 130 419 100 

População economicamente ativa e setor de dependência 1970-75 

1970 1975 
Setor de 
dependência Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Agricultura ( 1 ) 100 687 55.4 122 124 54,1 
Indústria 19 228 10,6 24 729 11,0 
Outras {2) 61 909 34,0 78 740 34,9 

Total 181 824 100,0 225 593 100,0 

( 1) Parcela considerada como a oferta atual, inclui também pecuária, silvicultura, extração vegetal, 
caça e pesca (2) Inclui comércio, serviços, trarisportes, comunicações, armazenagem, sociais, 
adm pública e outras atividades 

Coeficientes 

1975 

Oferta atual de 
mão-de-obra Coeficiente 

122 124 de 
Coeficiente excesso 

de Requerimento 1,148 
saturação atual de 

0,073 mão-de-obra 
106 380 Coeficiente 

de 
Requerimento uso 
potencial de 0,079 
mão-de-obra 
1 345 190 

(h/km2)* 

12,4 
28,3 

0,3 
0,1 
1,6 
-

-

Req potencial 
de mão-de-obra 

(h/ano) 

493 098 
834 623 

10 606 
2 113 
4 750 
-

1 345 190 

Coefictente 
de 

saturação 
0,091 



mo atual, requerimento máximo potencial e oferta atual de mão-de
obra, através dos coeficientes de uso, de excesso e de saturação. 

O posicionamento das quatro microrregiões contidas parcial ou 
integralmente na Folha SF 21 Campo Grande faz denotar que todas 
elas estão com baixo índice de utilização, ou seja, em situação de 
subuso (Figs 5 22 e 5 23) 

Verifique-se que em 1970 e 1975 a microrregião em melhor po
sição de uso foi a MRH 344 - Campos de Vacaria e Mata de Dou
rados, pois trata-se de uma área onde estão utilizando a sua poten
cialidade de um modo mais intenso principalmente pelas lavouras 
temporárias e permanentes que absorvem maior número de mão
de-obra 

Em oposição, a MRH 341 - Bodoquena é aquela que se encon
tra com índice mais elevado de subuso, seguida da MRH 
338 - Pantanais É o reflexo da própria estrutura de uso da terra 
na qual a pecuária é predominante e, em conseqüência, a sua po
tencialidade não está sendo explorada adequadamente 

No caso da MRH 338 - Pantanais, em 1975 cerca de 80,8% 
de sua área total eram ocupados por estabelecimentos superiores a 
5.000 ha, compreendendo 499 propriedades, denotando-se que 
grandes extensões de .terras estão nas mãos de poucas pessoas 
(Tab 5 XXXVIII) 

Segundo Guimarães ( 1979): " ... o monopólio da terra aparece 
como o mais forte entrave ao desenvolvimento rural e responde pe-

lo atraso e lentidão com que se expande a área de cultivo no conjun
to das explorações agropecuárias". 

Com relacão ao excesso de mão-de-obra a Figura 5.22 demons
tra claramente que em 1970 todas as microrregiões apresentavam 
um maior contingente populacional que a própria estrutura de uso 
requereu Já em 1975 (Fig 5.23) denota-se que a MRH 
342 - Pastoril de Campo Grande encontrava-se em déficit No ca
so da Folha pode-se considerar como a única que estava em situa
ção de equilíbrio onde a absorção de mão-de-obra estava coere11te 
com a oferta. 

A microrregião que demonstrou a melhor posição dentro dos pa
râmetros estabelecidos foi a Campos de Vacaria e Mata' de Doura
dos que diminuiu o seu excedente populacional consideravelmente 
e o seu uso está mais próximo do equilíbrio 

O produto dos coeficientes de uso e de excesso é representado 
pelo índice de saturação conforme explicitado na metodologia 

Neste contexto verifica-se que todas as microrregiões bem co
mo a Folha em estudo oferecem potencial disponível bem significa
tivo para absorver a mão-de-obra excedente, considerando-as por
tanto como áreas de fronteiras agrícolas 

Observe-se que a MRH 341 - Bodoquena é a que apresenta 
maior disponibilidade para a sua ocupação, pois o seu índice de sa
turação está bem distante da unidade ao passo que a MRH 
344 - Campos de Vacaria e Mata de Dourados se posiciona no ín
dice mais próximo do equilíbrio (Fig. 5 23). 

2 3 4567891 3 4 5 6 7 8 910 

2 3 4567891 2 3 4 567891 2 3 4 5 678910 2 4 5 6 7 8 9100 

Fig 5 22 - Representação estrelar dos coeficientes de uso, de excesso e de satUração segundo as microrregiões - 1970 
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Fig 5 23 - Representação estrelar dos coeficientes de uso, de excesso e de saturação segundo as microrregiões- 1975 
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A - A presença da erva-mate tintre Arai Moreira e Ponta Porã onde a exploração foi significativa no passado. hoíe em decll
nio Outubro/80 

B - A pecuária em pasto plantado no municfplo de Bela Vista na Unidade 113/et, com grau de restrlçao 01 O para relevo 
Área recomendada para lavouras Outubro/80 

ESTAMPA 51 
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ESTAMPA 5 11 

A - Vista parcial de uma área alagada às margens do rio Miranda na Unidade 1 14/de Outubro/80 

B - Afloramentos rochosos na UniQade 264 • tep encontrados na serra da Bodoquena Outubro/80 
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A - Viste parcoal da soua da &doquena Área Indicada para preseMIÇAo com grau de restriçlo 070 para rolcvo 
Outubro/80 

8 ·_Cultura do fe•iAo em pequenas propnodade:s no mumcfpfo de Mundo Novo onde a tfsção ammat é ,)r-'tiee comum Mietor 
•O!Iilio 344 Campos de Vacaroa o Mate de Oovrados Agosto/81 

ESTAMPA 5111 
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ESTAMPA 5 1V 

A - A ttitlc:vlture 6 urna dos atividades exptessivas na MRH 34 4 - CampOs do Vacaria e Mata de Dourados Agosto/S I 

8 - Cafezal de 3 onos, eullivor Cetuel. lnuod1111do ap6s o lnc:entlvo do IBC/GERCA. no municlplo de Miranda Mlcforregiio 
338 - Pantanais Outubro/80 
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A - A C fiação da gado em pasto prantado é tJma atividade significativa no município de lguatemi Microrregião 344 - Cam 4 

pos de Voc!llia e Mats de Dourados Agosto/81, 

B - Aspecto de uma paisagem rural no municlpio de Mundo Novo, caracterizado pela presença domínante de m:nifundios 
Note·so a proximidade das habitações rurais entre as propriedades Agosto/ 81 

ESTAMPA 5V 
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ESTAMPA 5 VI 

A - Vista parcial de uma érea com criação de gado em pasto plantado, sistema extensivo, na Microrregião 338 - Pantanais 
Outubro/80 

8- Cultura do feij3o próximo a Porto Murtinho, em locais denominados "comunidades", onde se caracteriza pelas pequenas 
propriedades Mlcrorregiao 338 - Pantanais Maio/81 
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A - Cafezal com idade apro•lmada de 20 anos, cultivar Sumatra, na Colonia Dois lrmDos no municfpio de Anastacio Micror· 
região 338 - Pantanels Outubro/80 

B - Vitta parcial da intensa ocupaçêo agrlcola no municlpio de GlOria da Dourados. MicrorregiAo 344 - Campos de Vacaria 
e Mata de Dourados Agosto/81 

ESTAMPA 6 VIl 
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ESTAMPA 6 VIII 

A - Forma de desmatamento comum em áreã de mata onde se nota a permanência de tocos após a queimada Na Microrre
aião 344 -Campos de Vacaria e Mata de Dourados o feijão é uma das cultura• pioneiras Agosto/81 

8 - Pasto natural na Unidade 1 25/de !Agrosterl no municlpío de Amambal Microrregião 344 - Campos de Vacari> e Mata 
de Dourados Agosto/8 1 
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Ha ~ Are1as, s•ltes, argilas e cascalhos 
Qp ~ Sedimentos arenosos, siltlco-arg•losos e areno-conglomerát•cos •nconsol•dados e 

sem•consohdados DepósitOS 1\uv•a•s e lacustres em áreas periodicamente 1nundáve1s 
e/ou sute•tas a •nundações ocas•onais 

Qd - Sedimentos cong\omeráliCOS e areno-s1hosos, e latentes ferrug1nosos 
Qx - Tufos calcános, travert1nos e conglomerados com Cimento calcifero 
Kb - Aren1tos marrom-claros, médiOS a f•nos. em sua ma10r parte sem•-alterados, com ní

veis conglomerátiCOS às vezes calciferos 
JKsg - Derrames basáltiCOS, c1nza-escuro, com lentes de areMos e zonas am1gdalóides 

em sua porç!lo Inferior 
JKb - AreMos médios a finos, marrom-avermelhados, geralmente bem selecionados, 

com estratificações cruzadas de méd1o a grande porte 
Tr Xfm - Nefehna sienllos, sodahta-nefehna Slemtos, b10\1ta-aegmna s1emtos, aegmna

arfvedsoMa sren~tos, aeginna-augrta-hornblenda-b1011ta-nefel1na m1crosren1tos pórfiros, 

traQultOs e traquitos pórliros 
PCa - Predominam areMOS marrom-\IJOIO avermelhados. Nívelmferior com aremtos finos 

e lentes de diam1ct1tos de matnz sii\ICO-arenosa e presença de argihtos estratificados. Ní
vel médio com arenitos finos e siltrtos argilosos marrom-avermelhados e, localmente, ní
veis e/ou lentes de diam1Ct1IOS Nível superior com areMOS finos, silt1tOS e arg1l1tos 
marrom-avermelhados estratificados e arenitos médiOS com estratos cruzados de peque
na a média amplitude 

SDf - Arenitos rnêdio~ Q grosse1ros, brancos a amarelo-claros, bastante feldspâticos, 
com estratificAções cruzadas e conglomerado basal oligomítiCO 

-€0l"t - Graflltos pós-tectônicos. ISOtrópicos, médios a grosse1ros, róseos a c1nza-roseo. 
IntruSIVOS em rochas do Grupo Cuiabá 

p-€bo - Calcá nos dolomiticos e dolomltos mu1tas vezes com vê nulas de calc1ta e quartzo, 
localmente sílicíficados; nive1s de calcános colitrcos; colorações cinza, esbranquçada e 

eventualmente rósea 
p-f::ce - Arcóseos. areMos. silt1tos, argihtos. calcânos e dolom1tos c1nza a c1nza-escuro. 

margas, ardósias, metargil1tos, metassilt1tos. metaconglomerados pollmitrcos. folhelhos. 
brechas dolomiticas e camadas lfregulares de chen 

p-€p - Conglomerados ep1metamórlicos de matriz arg1lo-arenosa mu1tas vezes fohada, CI
mento carbonático. com seixos de quartzrto. calcáno, fih lo, rocha granitica, quartzo e 
feldspato; coloraçao c1nza-escuro e marrom 

ptu - Arenllos, arcóseos, metarenitos. metarefllloS arcoseanos. metaremtos conglome-
rãucos. metacong\omerados. metagrauvacas 

ptcb ~ MetassiltiiOS, filitos, muscov1ta-quartzo xistos. clonta-muscovita-quartzo xistos, 
biotita-calco-clonta-plagloclásiO·muscOvlta-quartzo xisto, mármores, calcános, dolom1· 
tos. metaparaconglomerados, metagrauvacas e m1lonllos Mármores e ca\cános, mm; 
metaparaconglomerados, cg! 

p(:o a ~ R10htos, dacrtos, riodaCitOS, rrodaCitOs pórliros. nodac1tos pórliros mlcrobrechôi
des. tonahtos. metarriolitos m1crobrechô1des, metamodacitos pórfiros, brechas vulcãn1cas. 
hornfels, metavulcâmcas ácidas. metavulcâmcas 1ntermecllárias e lapi!IJ tufos nodacíticos 
p€'Ya - GraMoS. biotita granlloS, b10t1ta granlloS f aliados, gramtos porftritiCOS, mlcrogra-

nitos pórfiros cataclasados, granól1ros. granod10T1tos, biotita-hornblenda granod10ntos, 
metamicrograflllos, metam1crografiiiOS pôrfiros e miloflllos 

ptra - Gnaisses, brot1ta-muscov1ta gnaisses, biotita-epídoto gna1sses, hornblenda-grana
da-muscovita-biotita gnaisses, epídoto-biOtlta-hornblenda gnaisses. gnaisses tonalit1cos, 
gran1tos, biot1ta granrtos, m1Croclin1o granl\os, biotita gnaisses granítrcos. granrtos alas
qui\ICOS, granrtos cataclástiCOS, migmatitos. metamiCrogramtos, m1cromonzodioritos, 
aug1ta-hornblenda-quartzo dioutos, metad1ontos, monzofii!Os. anhboi1\0S, pegmatrtos, 
leptifllloS, quartzo-tremohta-act1nohta xistos, muscovrta-quart:zo XIStos. muscOvlta-grana
da-quart:zo x1stos. quartzitos, muscov1ta quartz1tos, epidos1tos e cataclas1tOS. Intercala
ções de quartzitos. xistos e gna1sses. qzxi 

pC~mt ~ Gabros e troctolitos 

Base geogrãflca organrzada a partir de tolhas plan1mémcas, na escala l 250 000. ela
boradas pela 01VIs30 de Cartografia do Pro1eto RAOAMBRASIL, me<11ante 1nterpretaçao 
de mosa1cos sem.controlados de 1magem de rada1 e trabalho de campo realizado no pe
riodode setembro a novembro de 1980 

FOLHAS NA ESCALA 1:250 .000 

Área fora dos hm1tes 1errnona1s do Bras1l comp1lada da Folha SF 21 , IBG E. 2" ed1çao. 
1976 
Traça do da linha de lronte1ra em conformidade com os dados da Segunda Com1ss!l0 Bra-
Sileira Oemarcadora de L1m1tes 
Pro1eção Cón1ca Conforme de Lamber\ 
O topôn1mo com astensco não fo1 recolh1d0 durante os trabalhos de campo. sendo deter
minado pelas eQuipeS de levantamento por necessodade de C I tacao em relatóno 
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NOTA EXPLICATIVA-O Mesoz<IICC Super10< dl Solcio Sedim~ntarOO Panon6, <epresenlado nesta Fc>ha pela H<!Dtnciocretkic:a 
clenomonadl Forrneç6o Ba~ru. roo. no oeste paul l~ta. elevado a grupo por Soo•a• ftlofri\19001 a C<trtognolado como FQffMÇOe• 
C...a. S.nlo AMSik:lo. Adamantrna a Marflio. Por folta ele cntéiiOS sufoc:>ftllles Que po!.!ioDihtas..,m 0 <er:onhecornenlo <~essas 
undodes •~oe!I<B\Jg<Micn, prttfenu-H IJI'tMsoriamenla adotar • terminologoa an1flla em de1rrme<l10 da f'OO\Il. Que wri oompleta
menledl!l.,dll e rnel>or ertl)lõcnado roa ~la da FoH\11 SF.22 PafiM!>Inemo 

Mapa elaborado com base em mterpretaçao de mosaicos semiCOI"'trolados de ~rnagem de radar, tma
gens de Landsat. fotos aéreas e trabalho de campo, pela OIVIsl!O de Geologia !RADAMBRASILI de 
agosto a dezembro de 1978 e de abfll de 1980 a junho de 1981 ' 

PlaneJamento caltográflco e controle da execuçl!o pela D1visl!o de Publicaçl!o !RADAMBRASIU 

Colaboraçl!o receb1da 
Or~o federal - ONPM/MME 
Org~os estaduaiS - CEPEDIBA, USP/SP 
Outras ln5lilu1Cões - NUCLEBRÁS 
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Base geográl1ca organ1zada a parttr de folhas planmétricas, na escala 1:250.000, ela
boradas pela DIVIsão de Cartografia do Pro1eto RADAMBRASIL. medtante 1nterpretaçM 
de mosaiCOS sem1controlados de imagem de radar e trabalho de campo realizado no pe
ríodo de setembro a novembro de 1980 
Área fora dos limites territonais do Bras1l comp1lada da Folha SF 21, IBGE, 2 ~ ed1çilo, 
1976 . 
Traçado da hnha de fronte1ra em conform 1dade com os dados da Segunda Com1ssào Bra
siletra Demarcadora de Limites 
PrOJeção Côn1ca Conforme de Lambert 
O topônimo com asterisco não fot recolhtdo durante os trabalhos de campo .. sendo deter
minado pelas equtpes de levantamento por necessidade de cotação em r ela tono 
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CIDADE 

" ' Vila 

Povoado. lugarero 

' 
Porto. Jarol 

Aeródromo 1nternac1ona1 

• 
Outros aeródromos 

Rodov1a em pav1mentação 

® 

Rodov1a 1mplamada 

Rodov1a em 1mplantaçâo 

Rodovia temporána 

Outras estrada s. cam1nhos 

Estrada de ferro 

Latossolo Vermelho-Escuro âlico 

1 - marg . + Terra Roxa Estruturada S1m1lar dJstrólica latossól1ca marg e arg pl. e sond 
2 - arg. pl 
3 - arg + Glei Pouco Húmico iilico Tb arg + Laterita Hidromórfica âlica Tb méd larg pl 
4 - arg. pl e sond 
5 - arg pl e sond . + PodzóiJCO Vermelho-Amarelo ãlico Tb méd ./arg sond 
6 - arg. + Latossolo Roxo distrófico arg + Are1as Ouartzosas àt,cas sond 
7 - méd. pL e sond 
8 - mêd. pl e sond + Latossolo Vermelho-Escuro iil,co arg pl 
9 - méd. + Areias Ouartzosas álicas pl e sond 
10 - méd pl esond + Are,asOuartzosasàhcas + PodzóllcoVermelho·AmareloálicoTbaren .lméd 

sond 
11 - méd + Areias Ouanzosas àlicas sond e pl 
12 - méd. sond + Are1as Ouartzosas ál1cas pl e sond 

Latossolo Roxo âlico 

l - marg pl 
2 - marg pl e sond 

Latossolo Roxo distrófico 

1 - e eutróf1co marg e arg + Latossolo Vermelho-Escuro d1stróhco arg sond 
2 -e eutrófico marg e arg. sond + Glei Pouco HUm,co d1stróhco Ta arg pl + Latossolo Roxo eu

trólico pouco prol arg sond . 
3 - arg e marg + Latossolo Vermelho-Escuro dostrólico arg + Latossolo Roxo eutrófoco arg e 

marg sond 
4 - arg -1- Terra Roxa Eslruturada eutróf;ca marg sond e pl 

Latossolo Roxo eutrófico 

1 - e distróf1c0 marg pl e sond 
2 - arg. pl e sond 
3 - arg sond + Latossolo Roxo d1strófico arg pl e solld + Terra Roxa Eslluturada eutrólica latos

sóllca arg sond 
4 - pouco prol arg + Latossolo Roxo eutrófico arg e marg sond 

Terra Roxa Estruturada eutrófica 

- arg . + Terra Roxa Estruturada eutró/Jca latossól,ca arg sono + Solos htólicos eutrót,cos arg 
sond e ond 

Terra Roxa Estruturada S imilar eutrófica latossólica 

- A mod e chern marg. ·> Terra Roxa Estruturada Simolar eutrólica A mod e chern marg + La
tossolo Vermelho-Escuro álico A mod e proem marg pl. e sond 

2 - A mod e c hem marg e arg . + Terra RoKa Estruturada Somrlar eutrófoca A mod e chern. m<Jrg e 
arg_ + Podzólico Vermelho-Amarelo Eutróf1cO Tb A mod e chern méd /arg pl e sond 

3 ~ e dislrólica A mod. e chern marg . e arg + Terra Roxa Estruturada Similar eutrólica A mod e 
chern. marg . pl. e sond + Afloramentos Rochosos sond 

4 ~ arg pl e sond. + Latossoto Vermelho-Escuro distrólico arg sond 

0 Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico 

I - Tb arg + Podzólico Vermelho-Amarelo distrOflco fb arg. e méd. sond e pl 
2 - Tb méd .larg. + Podzól1co Vermelho-Amarelo diStrófico Tb méd ./arg pl e sond + Lateota Ho-

dromórl ica d•slrólica Tb arg lmarg pl 
3 - Tb méd larg sond + Planossolo eutrófico solódico Tb rnéd pl 
4 - Tb méd /arg. case. sond + Solos Lotólocos distróf,cos méd. case sond . e ond 
5 - Tb aren /méd e méd.larg "sond. + Planossolo eutrólico solódico Ta aren /méd + L<Jterita H1· 

dromórfica eutrólica Ta méd .larg pl 
6 - Tb ab. méd.larg. e aren .lméd sond 
7 - Tb ab aren.lméd pL e sond 
8 - Tb ab. aren./méd + Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico Tb ab méd larg pl e sond. 
9 - Tb ab. arenlméd + PodzóiJCO Vermelho-Amarelo Eutrófico Tb ab méd ./arg + Podzólico Ver

melho-Amarelo àlico Tb aren lméd pl e sond . 
10 - Tb ab. aren ./méd. + Podzólico Vermelho-Amarelo Eutróhco Tb ab méd .larg sond . e ond 

~ Podzólico Vermelho-Amarelo âlico 

l - Tb aren .lméd . + Latossolo Vermelho-Amarelo á loco méd pl . e sond + Areias Ouartzosas álicas 
sond . 

2 - Tb aren.lméd + Solos L1tói1COS álicos ind + Latossolo Vermelho-Amarelo álico méd ond e 
sond. 

3 - Tb ab. aren.lméd sond e pl + Lalerita Hidromórf1ca eutrólica solódica Ta ab. aren. l méd pl 
4 - Tb ab. aren lméd. + Podzólico Vermelho-Amarelo álico Tb méd e aren /méd sond 
5 ~ Tb ab aren lméd sond e ond + Areoas Ouanzosas álicas sond 

B Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico 

l - Tb méd ./arg. sond e pl . + Podzólico Vermelho-Amarelodistrófico Tb ab. méd /arg sond + La
tossolo Vermelho-Escuro álico méd pl e sond 

2 ~ Tb méd /arg. case. + Solos Utólicos distróficos méd case_ + Regossolo distrólico Tb aren. 
sond. e ond. 

3 - Tb aren.lméd. e méd /arg. sond + Laterita Hidromórfica distrófoca Tb aren./méd pl. + Podzól l
co Vermelho-Amarelo Eutrófico Tb méd /arg. sond . 

4 - Tb ab. aren./méd . + Podzólico Vermelho·Amarelo ãlico Tb méd. pl e sond 

Brunizém Avermelhado 

I ~ arg , e marg. pl. e sond. 
2 - arg. pl. e sond_ + Vertissolo arg pl 

B Planosso/o eutrófico 

1 ~ Ta aren.lméd_ e méd./arg_ + La terita Hidromórfica distrófica Tb ab. aren./arg e aren lméd pl 
2 - Tb aren /méd. e méd./arg. + Laterita Hidromórtica àhca Tb aren /méd. pl . + Pod~ól,co 

Vermelho-Amarelo Eutról ico Tb méd /arg . pl. e sond. 

~ Planossolo eutrófico solódico 

1 - Ta aren.larg_ + Solonetz Solodizado Ta aren .larg + Vertissolo solódico arg. pl. 
2 ~ Ta aren.lmêd . e méd ./arg . + Solonetz Solodizado Ta aren./méd. pl. 
3 - Ta aren./méd. e méd.larg + Vertisso lo solódico arg. pl . 
4 - Ta aren .lméd. e méd ./arg . + Solonetz Solodizado Ta aren./méd. + La teri ta H1dromórfica dostró

fica Ta ab_ aren.lméd. + aren./arg . pl. 
5 - Ta aren.iméd. e méd./arg. + Laterita Hidromórfica euuófica Ta méd larg + Vertissolo arg_ pl. 
6 -Ta aren./méd. pl. + Pod~ólico Vermelho-Amarelo Eutrófico Tb méd./arg sond. + L<J terita Ho

dromórfica eutrófica Ta aren ./méd. pl. 

0 Solonetz Solodizado 

1 - Ta méd./arg. + Laterita Hidromórfica distrófica Ta arg./marg . e méd.rarg. pl. 
2 - Ta aren./arg . + Vertissolo solódico sal arg + Planossolo eutrófico solódico Ta aren./arg pl. 
3 -Ta frag. aren.lméd. e méd + Planossolo eutróflco solódico Ta frag _ aren.lméd. e aren./arg . pl_ 
4 - Ta frag . aren.lméd e méd. + Planossolo eutrófico solódico Ta l rag. aren ,/méd. e aren./arg . + 

Planossolo eutrófico Ta méd.larg. pl 

~ Laterita Hidromórtica eutrófica 

1 - Ta méd./arg + Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico Tb méd /arg. + Solonetz Solodizado Tb 
aren. lméd. pl . 

2 - Ta ab. méd ./arg . pl . + Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrólico Tb méd./arg sond e pl 
3 - Ta ab. aren./méd . e méd .larg pl , + Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico Tb aren./méd. sond 

+ Planossolo eutróhco Tb plint. aren./méd . pl 

~ Laterita Hidromórtica eutrófica solódica 

1 - Ta ab. aren./mêd . + Solonetz Solodizado Ta aren lméd. pl . 
2 - Ta ab. aren.l mêd . + Solonetz Solodizado Ta pfint. aren /méd. pt 

~ Glei HUmico distrófico 

- Tb A proem ind + Glei Pouco HUmico distrófico Tb ind . pl 

I HGHVe I Glei HUmico eutrófico vértico 

- A chern arg + Gle1 Húmoco eutrólico Ta cb A chern arg . pl 

I HGPd I Glei Pouco HUmico distrófico 

1 - Tb ind. + Glei Húmico dosuófico Tb 1nd + Areias Ouartzosas ãlicas pl 
2 - Tb 1nd + Areias Ouartzosas Hidromórficas distróficas pl. + Are•as Ouanzosas i!l,cas pl e sond. 

E] Glei Pouco HUmico eutrófico 

1 - Ta arg e marg + Planossolo eutrófico solódoco Ta aren.larg . + Vertissolo A mod e chern arg pl. 
2 ~ Ta arg. + Planossolo eutrófico solódico Ta aren /arg e aren lméd + Lateri ta Hidromórfica dis-

tróflca Ta méd./arg pl. 
3 - Ta arg. + L<Jtenta H1dromórfica eutrófoca Ta méd /arg + Gle• HúmJCO eutróloco Tb. arg pl. 
4 - Ta md. + Solos Aluviais eutróficos Ta 1nd pl 

~ Areias Quartzosas Hidromórticas distróficas 

- + Lateflla H1dromórfica eutróf1ca Ta aren.lméd e méd larg pl 

Solos Orgãnicos distróficos 

- md. + Gle1 Húm1co d1stróhco Tb md + Glei Pouco HUm1co d1Stróflco Tb 1nd. pl 

~ Areias Ouartzosas álicas 

l - pl.esond 
2 ~ + Latossolo Vermelho-Escuro ãlico méd pl e sond. 
3 - pl e sond + Latossolo Vermelho-Escuro álico méd sond 
4 - + Latossolo Vermelho-Amarelo áhco méd + Latossolo Vermelho-Escuro âl1c0 méd. pl e sond 
5 - pl . e sond + Podzólico Vermelho-Amarelo álico Tb arenlméd sond + latossolo Vermelho· 

Amare lo àlico méd pl e sond 
6 - + Latossolo Vermelho-Escuro méd . sond e pl 
7 - + Areoas Ouartzosas Hidromór!lcas ãlicas sond 
8 - sond + Solos L1tó licos álicos aren ond 

~ Regossolo ático 

1 ~ Tb méd. mcasc. sond e ond + Solos L1tólico:S <ilicos méd case. ond + Podzólico VermelhO· 
Amarelo álico Tb aren. /méd. case sond e ond 

2 - Tb méd. mcasc ond. e sond + Solos L1tólicos distróficos méd mcasc ond e lond 
3 - Tb méd mcasc e aren. mcasc sond e ond + Podzólico Vermelho-Amarelo álico Tb méd larg 

case sond . +Solos l.Jtól,cos àlicos méd . mcasc ond 
4 - e distrófoco Tb aren case. pl e sond + Podzótrco Vermelho-Amarelo dis\fófico Tb ab. aren I 

méd. case sond 

~ Regossolo eutrótico 

1 - Ta aren case . pl e sond 
2 ~ Ta aren case. sond e ond + Solos Lrtól ,cos eutrólicos aren case ond . 

~ Solos Aluviais eutróficos 

- Tb arg + Gle1 Pouco Húmoco dJStróhco Tb 1nd pl 

Vertissolo 

] - arg e marg . pl 
2 - arg. + Planossolo eutrófico solódico Ta méd larg pl 
3 - cb A chern arg. pl 
4 - ca . A chern arg pl 

Vertissolo solódico 

- arg. pr 

Rendzina 

1 - arg . e méd + Afloramentos Rochosos ond. + Brunizém Avermelhado méd e arg pl e sond. 
2 - arg. case_ e méd _ case lond . e mont + Afloramentos Rochosos fond 
3 - méd + Afloramentos Rochosos sond e ond 

~ Solos Litólicos âlicos 

- ind lond + Podzólico Vermelho-Amarelo ãiJCO Tb aren /méd sond e ond + Areias Quartzosas 
l!licas sond 

~ Solos Litólicos distróficos 

- ind esc e fond . + Afloramentos Rochosos esc + PodzóiJCO Vermelho-Amarelo distrólico Tb 
ind ond e sond 

~ Solos Litólicos eutróficos 

- A mod. e chern. arg . case. e méd case ond e lond + Podzól,co Vermelho-Amarelo Eutrófico 
Tb méd./arg. ond_ + Afloramen\os Rochosos lond 

2 - A mod. e chern arg case e méd case lond. e ond + Latossolo Row eutrólico pouco prol 
arg. ond 

3 - arg e méd . case fond + Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico Tb méd /arg e méd + Af lora· 
mentos Rochosos ond. 

4 - aren. case e méd case lond , + Afloramentos Rochosos fond e ond 
5 - e disuólico aren case + Afloramentos Rochosos fond. 
6 - aren case . lond . + Regossolo eutróf1CO Ta aren. lond e ond + Afloramentos Rochososond e 

lond. 
7 ~ ind. + Solos Litólicos distróficos ind ond e lond + Afloramentos Rochosos esc 

NOTAS 

1 ~ Figur~m em p11meoro lugar nasassociaçi)esos solos maos rmpor(antes sob o pomo de vís1a de exlen>ao ou. no 
caso de extensões equrvalenles. os componemes ma1S impOrtantes sob o ponto de vista tle unlizac~o agricola 
Da mesma maneira os sfmbolos e as cores das assoc1açôes foram convencronados. sempre em funçao do 
componente Que ligura em pr1meiro lugar 

2 - ~usada a especol,caçllo eutró!lco !saturação de bases méd1a a alta I para dost1ngu" de dísnóflco !saturação de 
bases ba,.ale álico IS<!turação com alumínro alta I, para a mesma classe de solo Quando por dehmçllo a classe 
de solo compreender somente o ca•~ ter eunófíco o mesmo selá omotrtlo da lagenda 

3 ~ Quando nilo especificada a fase de relevo de um componeme numa assoc,aç.'lo. sigmlica que possui a mesma 
fase tio componeme posta11oo 

4 - Os solos com mudança textura! marcante, quando apresentam doferentes classes de te•tura emre os horozon
les superfic1al e subsuperfJciat . lêm doscrimlnadas as te•turas dos horizomes A e B sob a fo rma de fraç.'lo 

5 - O solo dom1nan1eé identificado pelo símbolo da assoc.açllo. sendo represemado nas un1dades de mapeamen· 
to sempre pelo 1ravessão !-1 

6 - Ouando Omitido o tipo de horizonte superficia l. significa que é modelado. exceto Quando es1e lor caracteristlca 
diagnóstica de classe de solo 

ABREVIAÇOES E SÍMBOLOS 

"" aren 
arg. 

" case 
cb 

chern 
esc_ 

fond 
lrag_ 
ind. 

marg . 
mcasc. 

méd 

abrúptico 
textura arenosa 
textura argi losa 
clilcico 
cascalhenta 
carbonát,co 
chernozêmico 
relevo ·escaroado 
relevo forte ondulado 
frag1pan 
textura indiscrimonada 
textura muito arg11osa 
muito cascalhenta 
textura média 

Amostragem de Perfil 
Pl • RAOAMBRASIL 
PS • EMBRAPA 

mod 
mont 

ond . 
pl 

plin t 
proem . 

prol 
~I 

sond ,, 
Tb 

I 

moderado 
re levo montanhoso 
re levo ondulado 
relevo plano 
plintiCO 
proemonente 
profundo 
salino 
relevo suave ondulado 
argila de at1vodade alta 
arg1la de at1v1dade ba1xa 
textura do A sobre textura do B 

+ - solo subdominante 

Amosnagem de Fertilidade 
f1 • RADAMBRASIL 

Mapa elaborado com base em interpretação de mosarcos semicon\lolados de 1magem de radar e tra · 
balho de campo, pela Divisão de Pedologia iRADAMBRASIL), de novembro de 19 7 8 a maio de 1981 

Planejamento cartogrãlico e controle da execucão pela Divisão de Publicação IRADAMBRAS IU 

Colaboração recebida : 
Orgão federa l - SNLCS IEMBRAPAI/MA 
Orgão estadual - CEPEDIBA 
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Base geográfica organizada a partir de folhas plan1métncas, na escala 1:250.000, ela
boradas pela D1v1sao de Cartografia do Projeto RADAMBRASIL. med1ante l~terpretação 
de mosaicos semicontrolados de 1magem de radar e trabalho de campo real,zado no pe-
riodo de setembro a novembro de 1980 . . • 
Area fora dos limites terntonais do Brasil compilada da Folha SF. 21. IBGE. 2 · edtÇão, 

1976 d c ssã 8 -Traçado da linha de front,eir~ em conformidade com os dados da Segun a om1 o ra 
~il eira Demarcodora de l1m•tes 
Projeção Cônica Conforme de Lamben . d _ 
o topõnimo com asterisco não foi recolhido durante os trabalhos de campo, ~endo e ter 
minado pelas equipes de levantamento por necessidade de crtaçao em relatóno 
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CAPACIDADE DE USO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 

Este mapa delimita áreas homogêneas do ponto de vista da produção e 
produtividade agrfcolas. ConseQOentemente. em cada uma delas seus re
sultantes da inte~ clima-Jelevo---solo respondem de forma similar. 
quando submetidos à mesma tecnologia. Esta conceituação corresponde 
à UNIDADE DE CAPACIDADE. que é o nlvel hierárquico maisespecificodo 
sistema aplicado para a classifi~ 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 caracteristicas lisi
co-qulmicas ou morfológicas mais restritivas de seu solo. entre as oito 
seguintes: 
sais solüveis ................................ 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 

Sfmbolo de identificação cartográfica : 

clima rel~_;_g....solo 

' . "'"-~3 cb....._Caracterlsticas pedológicas 

O conjunto das unidades homogêneas. no grau e tipo geral de condicio
f)antes dominantes e subdominantes. forma a S~RIE DE CAPACIDADE. 
que constitui o segundo nivel hierárquico do sistema. 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 identificação cartogrãfica as sénes estão identificadas 
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 identificação cartográfica as subclasses sao 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 condicionante dominante, independente da natureza do 

CUMA RELEVO SOLO 

100 010 001 

""' 020 002 

"" 030 003 

400 "" 
500 050 005 

600 060 oo; 

700 007 

mesmo, constitu i a CLASSE DE CAPACIDADE. Este nlvel de abstr.JÇao in· 
clui. assim, componentes heterogêneos no que d1z respeito às outras 
caracterlsticas. ConseQOentemente. as conclusões nele apo1adas só são 
aceitaveis em um planejamento generalizado 

O conjunto das séries homogêneas. no grau e tipo geral de condicionan
tes dominantes, constitui a SUBCLASSE DE CAPACIDADE. Seus compo
nentes apresentam diferenças no que diz respeito aos condicionantes sub-
dominantes e. por isto, as recomendações baseadas neste nivel de abstra
ção devem ficar restritas ao planejamento não operacional 

No slmbolo de identificação cartográfica a classe é identificada pelo valor 
do maior digito. destacado em grilo. independente de sua posição 
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Mapa elaborado com base nas mterp retações de tmagem de radar. dados das dema1s D1visões 
deste Pro1eto e trabalho de campo. pela Divisão de Uso Potenctal da Terra (RADAMBRASIL). 
de levere1ro de 1980 a outubro de 1981 

PlaneJamento ca rtogrâ f1co e controle da execução pela D1v1são de Publicação (RADAMBRASIL) 

Çolaboração recebida 
Orgão estaduai-CEPED/B A 
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UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS E DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DAS FORMAS DE RELEVO 

PLANALTO 

DA 
BODOQUENA 

PLANALTO DE 

MARACAJU 

CAMPO GRANDE 

DEPRESSÃO DO 
RIO PARAGUAI 

PLAN[C\E DO RIO 

PARANÁ 

PLANfCIES E 
PANTANAIS 

MATO -GROSSENSES 
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1 3 44 
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246 

21 
3 102 

6 390 

AREADO MAPA - 131 980 ~m2 

NOTA A varraçao de cores retere-se 11 hrerarqUia atumémca em cada un1dade geomorfológrca Os tons mars escuros cm responr.lem 
às ~reas ma1s e~vadas e os claros às ma1s ba1,.:as Sl!o e~clu ldas dest;! norma as fo rma s de acumulaç.'lo que na o constituem 
un1dades geomorfológrcas 

FORMAS ESTRUTURAIS 

St - Superfície estrutural tabular. Superfície aplanada, de topo 
parcial ou totalmente coincidente com a eslrutura geoló
grca. limitada por escarpas e trabalhada por processos 
de pediplanação 

Spt - Patamar estrutural. Relevo escalonado. comportando de
graus topográficos, resultantes de erosão diferencial 

FORMAS EROSIVAS 

Ell - Superfície pediplanada . Superfície de aplanamento, elabo
rada por processos de pediplanação, cortando l1tologias 
pré-cambrianas do Grupo Cuiabá e Corumbá. rochas de
vonlanas e permocarboníleras da Bacia Sedimentar do 
Paraná 

Epi - Pediplano inumado. Superfície de aplanamento elaborado 
por processos de pediplanação, posteriormente recober
to por sedimentos quaternários 

Epd - Pedimento. Forma de relevo efetuada por recuo paralelo de 
vertente, resultando encostas de declive fraco, ligando 
dois planos altimétricos di ferentes 

El - SuperfÍCie eros1va tabular. Relevo residual de topo aplana
do, provavelmente testemunho de superfície aplanada 
e geralmente limitado por escarpas 

fg1 - lnselberg - grupamento. Relevo resrdual, grupado para e 
feito de mapeamento, resultante da atuação de proces
sos de pediplanação. ocorrendo isolado na superfície de 
aplanamento conservada, em pequenas ãreas disseca 
das dentro da superfic1e conservada ou em pediplanos 
inumados 

E I! - Terraço fluvial. Patamar esculpido pelo rio. com declive fra
co voltado para o leito fluvial. geralmente com cobertura 
aluvial 

FORMAS DE DISSECAÇÃO 

a - Formas aguçadas. Relevos de topo continuo e aguçado, 
com diferentes ordens de grandeza e de aprofundamen
to de drenagem. separados geralmente por vales em 
"V" 

c - Formas convexas. Relevos de topo convexo, com diferen
tes ordens de grandeza e de aprofundamento de drena
gem, separados por vales de fundo plano e/ou em "V' ' 

1 - Formas tabulares. Relevos de topo aplanado,com diferen
tes ordens de grandeza e de aprofundamento de dre
nagem . separados por vales de fundo plano 

iNOICES DE DISSECAÇÃO 

Ordem de grandeza dos mterfllMos. Foram estabelecidas 
cinco classes de relevo segundo a dimensão de seu in 
terflúvio, expressa em metros pelo 1 ~dígito, no quadro 
a seguir 

lntenstdade de aprofundamento da drenagem . Foram es
tabelecidas cinco classes de relevo segundo o aprofun
damento da drenagem. expressa qualitativamente pelo 
2Q digito, no quadro a seguir 

,.,250m 

MUITO fRACA 11 

FRACA 11 

MEDIANA 13 

FORTE 14 

MUITO FORTE 15 

ORDEM DE GRANDEZA DAS 
FORMAS DE DISSECAÇÃO 

>250m > 750m >1 750m 
.;; 750m -""1.750m ~3 . 750m 

2l 31 ., 
n 32 41 

23 n " 
" ~ « 

15 35 " 

~. 3 .750m 
12 750 

5I 

52 

5I 

~ 

55 

FORMAS DE DISSOLUÇÃO 

D Relevos especificas de reg1ões calcárias, resultantes da diS
solução do carbonato de cálc1o pelas ãguas correntes, 
geralmente constituindo karsr descoberto 

FORMAS DE ACUMULAÇÃO 

Aa1 -Áreas de acumulaçào mundávets Áreas planas com co
bertura arenosa, periódica ou permanentemente alaga
das, precariamente incorporadas à rede de drenagem. Nos 
pantanais foram class1ficadas em três categonas, segun
do o grau de unidade São representadas por conjun· 
tos alfa -numéricos em ordem crescente, da menos umi
da para a mais Umida 

Apf - Planície fluvia l Área plana resultante de acumulação fluv.
al, periodicamente alagada 

ApU - Planíc1e e terraço fluviais. Área plana resultante de acumu 
lação fluv1al. sujet ta a mundações penódicas, umda ao 
patamar ma1s elevado geralmente sem defintr linha de 
ruptura de declive 

Apll - PlaníCie fluv1olacustre. Área plana resultante da combina· 
ção de processos de acu mulação fluvral e lacustre, geral
mente comportando canais anastomosados 

S(MBOLOS 

Morro resid~al : pontão 

Morro res i d~al : inselberg 

é 
Forma estrutural circular 

elevada interiormente 
erodida ....... 

Facetas tria ngula res 
de camada khevronl 

Escarpa adaptada à fa lha 
ac1ma de 200 m 

Escarpa estrutural 
abaixo de 200 m 

Escarpa erosiva 
abaixo de 200 m 

Frente lfronrl de cuesra 
acima de 200 m 

Frente lfroml de cuesta 
abaixo de 200 m 

F~e~i'e"d~ "c~:sia 
diss.mulada 

abaixo de 200 m 

Cnsta, abaixo de 200 m 

Ressalto topográfiCO 

Dique e coro'ao fluvial 
atuais 

Limite de forma de 7elevo 
aproximado quando tracejado 

Mapa elaborado com base em Interpretação de mosa1cos semicontrolados de 1magem de radar e trabalho 
de campo, pela Divisão de Geomorfologia IRAOAMBRASIU, de janeiro a junho de 1978, abril e setembro a 
dezembro de 1980 

Planejamento cartográfico e controle da execuçao pela Divisão de Publicação IRADAMBRASIU 

Colaboraç::lo recebida . 
Órgi!lo estadual - CEPED/BA 
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