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Apresentação 

O Projeto RADAMBRASI L, realizado ao longo das décadas 1970 e 1980, 
representa um dos maiores avanços no conhecimento dos recursos naturais 
brasileiros, sendo um pioneiro no uso de imagens de radar para interpretação da 
geologia, geomorfologia, pedologia, vegetação e do uso potencial da terra para todo 
o território nacional. Ao longo destes anos, os relatórios do RADAMBRASIL se 
mostraram de enorme importância para a realização de análises, diagnósticos e 
zoneamentos, entre outros estudos que envolvem a compreensão do meio natural 
do Brasil. 

Com a publicação dos Volumes 35 - Folhas Asunción (SG.21), Curitiba 
(SG.22) e lguape (SG23) - e 37 - Folha Paranapanema (SF.22) - da Série 
Levantamento de Recursos Naturais do Projeto RADAMBRASIL o IBGE busca 
preencher uma lacuna deixada pela não publicação dos últimos 4 volumes do 
projeto, que somam um total de 38 volumes. Os textos e mapas apresentados 
nestes volumes são os originais produzidos pela equipe técnica do RADAMBRASIL, 
já revistos segundo as regras ortográficas da língua portuguesa, válidas a partir de 
1 º de janeiro de 2009. 

O IBGE espera que estes volumes sejam amplamente utilizados como 
referência para os estudos que retratam a diversidade ambiental brasileira 
agregando valor ao conhecimento de nossa realidade. 

João Basco de Azevedo 
Diretor de Geociências 



PREFÁCIO 

Os relatórios de Geologia, Geomorfologia, Pedologia, 
Vegetação e Uso Potencial da Terra que integram este volume, o 
37° da Série Levantamento de Recursos Naturais, têm como 
objetivo o estudo integrado de uma área de 274.310 km2, 

referente á Folha SF .22 Paranapanema, posicionada entre os 
paralelos 20° e 24° S e os meridianos 48° e 54° WGr, 
compreendendo o oeste do Estado de São Paulo, o sudeste do 
Mato Grosso do Sul, o norte do Paraná e pequena parte do 
sudoeste de Minas Gerais. 

A metodologia utilizada para a realização do presente trabalho 
foi baseada fundamentalmente na interpretação de imagens de 
RADAR na escala 1.250.000, auxiliada por outros sensores, 
complementada pela análise bibliográfica, intensivo trabalho de 
campo e resultados de análises de laboratório. 

As conclusões dos trabalhos de levantamento dos recursos 
naturais procedem de equipes multidisciplinares que 
apresentaram, como produto final, mapas e relatórios cujos 
conteúdos encontram-se resumidos a seguir. 

No tocante à Geologia, a Bacia do Paraná, com seu imenso 
lençol de rochas sedimentares páleo-mesozoicas, recobre 
praticamente toda a área em pauta, estando restrita à porção 
sudeste os Grupos Açungui e a Suite Intrusiva Três Córregos. Ao 
Grupo Açungui são reportadas rochas metamórficas pertencentes 
à fácies xistos verdes e eventualmente fácies anfibolito, enquanto 
a suíte intrusiva Três Córregos congrega granitos e granitoides 
tipicamente orogenéticos, gerados no final do Pré-Cambriano. 

Feições lineagênicas importantes mostram-se nos limites 
sudeste, com direção NW-SE, formadas pelos diques de diabásio 
pertencentes ao sistema de diques do Arco de Ponta Grossa. 

Sobressai-se como bem mineral de interesse econômico mais 
importante na área o carvão, com as jazidas e ocorrências do 
norte do Paraná, associadas aos sedimentos da Formação Rio 
Bonito do Grupo Guatá. Os demais bens minerais estão 
representados por ocorrências de pequena expressão econômica, 
cujas atividades de exploração são executadas por meio de 
técnicas rudimentares exercidas por pequenas mineradoras. 

O estudo geomorfológico identifica e hierarquiza as feições 
geomorfológicas de acordo com uma taxonomia que possibilitou a 
definição de um domínio morfoestrutural que corresponde ao das 
Bacias e Coberturas Sedimentares e que compreende quatro 
Regiões Geomorfológicas , as quais, por sua vez, englobam sete 
unidades geomorfológicas. Identifica tipos de canais fluviais, bem 
como diferentes gerações de meandros. Caracteriza a existência 
de modelados poligenéticos e policíclicos. Identifica os 
compartimentos geomorfológicos e os divide em cinco n iveis 
topográficos, relacionando-os com fases prolongadas de erosão. 
Analisa a evolução atual do relevo e o enfoca como uma variável 
importante para o planejamento criterioso do espaço físico, 
estabelecendo nove categorias de avaliação. Apresenta os 
setores de maior ou menor fragilidade geodinâmica, destaca os 
efeitos do desmatamento e concentra os efeitos da erosão. 

No levantamento exploratório de solos, foram identificadas e 
descritas vinte classes de solos, sendo que o Latossolo 
Vermelho-Escuro seguido do Podzólico Vermelho-Amarelo são os 
que ocupam maior área. 

De uma maneira geral, os Latossolos Vermelho-Escuros, que 
ocupam cerca de 75 .000 km2, possuem características físicas 
favoráveis à utilização agrícola; contudo, existem restrições no 
tocante à baixa fertilidade natural e à deficiência hídrica no 
período seco. 

O estudo pedológico revelou , ainda, que aproximadamente 
25.000 km 2 são desaconselháveis para um aproveitamento 
racional com lavouras , quando se trata da utilização de sistemas 
de manejo desenvolvido, devido a ocorrerem limitações 
suficientemente fortes , ora por relevo impróprio à mecanização, 
ora por impedimentos naturais do próprio solo. Verificou-se ainda 
que 110.000 km2 são constituídos por solos com fertilidade 

natural elevada, tais como, Podzólico Vermelho-Amarelo, Terra 
Roxa Estruturada, Latossolo Roxo, Podzólico Vermelho-Escuro, 
Solos Litólicos e Glei Pouco Húmico, todos eutróficos. Dentre 
estes, 9.000 km2 representados principalmente por Solos 
Litólicos, Terra Roxa Estruturada e Glei Pouco Húmico possuem 
algumas limitações de ordem física, ou por relevo declivoso ou 
por se situarem em áreas sujeitas a inundações. 

O estudo fitogeográfico realizou, por meio de estudos e 
pesquisas dos fatores ambientais, o que se poderia denominar 
uma reconstituição da cobertura vegetal pretérita. Como resultado 
desta reconstituição foram identificadas, classificadas, descritas e 
delimitadas as Regiões Fitoecológicas da Savana (Cerrado), da 
Floresta Ombrófila Densa, da Floresta Ombrófila Mista e da 
Floresta Estacionai Semidecidual, bem como as Áreas das 
Formações Pioneiras, de Tensão Ecológica e Antrópicas. 

A vegetação primária está mais bem representada em 
terrenos de Mato Grosso do Sul, por onde se estende a maior 
parte das formações de Savana (Cerrado). Nos outros estados, 
os grupamentos relitos revestem em geral locais de difícil acesso, 
como escarpas, depósitos aluviais periodicamente encharcados e 
as áreas protegidas por lei. 

As Regiões Fitoecológicas da Floresta Estacionai 
Semidecidual , com 132.355 km2 , da Savana (Cerrado), com 
78.994 km2, da Floresta Ombrófila Mista, com 7.937 km2, e da 
Floresta Ombrófila Densa , com 135 km2, no tocante à vegetação 
primária, revestem, respectivamente, 4.131km 2,16.110 km 2 e 27 
km2, sendo que a Floresta Ombrófila Densa não apresenta 
nenhum relito de expressão mapeável. 

As áreas de Formações Pioneiras, distribuídas ao longo do rio 
Paraná e de alguns de seus tributários, englobam 5.678 km2, 

enquanto as Áreas de Tensão Ecológica, represen tadas pelas 
interpenetrações florísticas que envolvem as quatro Regiões 
Fitoecológicas citadas, ocorrem em 43.652 km2, estando apenas 
1 .142 km2 revestidos por vegetação natural. 

As Áreas Antrópicas ocupam aproximadamente 90% da 
superfície total da Folha e estão represen tadas pelas Pastagens, 
Agricultura, Reflorestamento e Vegetação Secundária. 

O levantamento da Capacidade de Uso dos Recursos 
Naturais e o estudo das Relações Uso Atual - Uso Potencial são 
os dois aspectos abordados em Uso Potencial da Terra . 

No primeiro, por meio da inter-relação dos condicionantes 
clima, relevo e solo, identificaram-se 5 classes, 13 subclasses, 45 
séries e 137 unidades . A análise e a descrição destes níveis 
enfocam genericamente a classe, detendo-se mais 
detalhadamente em nível de subclasse. De um modo geral, 
verifica-se que a capacidade natural da área é propícia ao 
desenvolvimento das atividades agricolas. Algumas áreas, 
embora apresentem boa capacidade produtiva para agricultura 
intensiva, foram indicadas para um uso semi-intensivo visando 
aos aspectos conservacionistas. Outras, onde as condições 
climáticas permitem apenas um ciclo anual de cu ltivo, podem, 
quando as condições físicas e econômicas permitirem, comportar 
dois ciclos anuais por meio da prática da irrigação. Somente 0,2% 
do total das terras não possui potencial de utilização econômica e 
foi destinado à preservação do ambiente natural. No segundo, em 
termos de área ocupada, predomina o uso com pecuária, 
seguindo-se a agricultura; contudo, convém destacar o acentuado 
crescimento das áreas com culturas temporárias e com 
pastagens, sendo que estas substitu em o espaço deixado pelo 
café no norte do Paraná e em algumas microrregiões paulistas. 

A análise sumária do levantamento e classificação da 
capacidade de uso e dos recursos naturais revela espaços 
potenciais quando comparados com os dados de área e uso 
atual , apresentando condições bastante favoráveis ao 
desenvolvimento agrícola , principalmente no tocante aos fatores 
clima e relevo. 



FOREWORD 

Geology, Geomorphology, Pedology, Vegetation and Land 
Potential Use reports, which comprise this volume, lhe 37th of lhe 
Natural Resources Survey Series, have as their objective lhe 
integrated study of a 274,310 km 2 area, relative to lhe SF.22 
Paranapanema Sheet, which is situated between lhe 20° e 24° S 
parallels and lhe 48° and 54° WGr Meridians, covering lhe west of 
São Paulo State, lhe southeast of Mato Grosso do Sul State, lhe 
north of Paraná State and a small part of lhe southwest of Minas 
Gerais State. 

The methodology used to accomplish lhe present work has 
fundamentally been based on RADAR image interpretation at lhe 
1 :250 000 scale, aided by other sensors and complemented by 
bibliographic analysis, intensive field work and results from lab 
analysis. 

The conclusions from survey works of natural resources 
proceed from multidisciplinary teams which have presented, as 
output, maps and reports, lhe contents of which are summarized 
as follows. 

Relative to Geology, Paraná Basin, with its widespread sheet 
of sedimentary paleomesozoic rocks, covers nearly all lhe area in 
question, and it is restricted to lhe Southeastern part of Açungui 
Group and Três Córregos lntrusive Suite. Metamorphic rocks 
pertaining to green schist facies and eventually amphibolite facies 
are reported to Açungui Group, whereas Três Córregos lntrusive 
Su íte embodies typically orogenic granites and granitoids, forme d 
at lhe end of Precambrian. 

lmportant lineagenic features show up at lhe southeastern 
limits, at lhe NW-SE direction, formed by diabase dikes pertaining 
to lhe dike system of Ponta Grossa Arch. 

Mines and occurrences of coai in lhe northern region of 
Paraná stand ou! as lhe mos! important mineral resource of 
economic interest in lhe area, associated to Rio Bonito Formation 
sediments of Guatá Group. Other mineral resources are 
represented by occurrences of little economic expression, and 
their mining activities are performed by means of rudimentary 
techniques carried ou! by small mining companies. 

The Geomorphological study identifies and hierarchizes 
geomorphological features according to a Taxonomy which has 
made possible lhe definition of a morphostructural domain that 
corresponds to that of Sedimentary Covers and Basins, 
comprising four Geomorphological Regions which , on their tum , 
embody seven geomorphological units. lt identifies types of fluvial 
channels as well as different generations of meanders. lt 
characterizes lhe existence of polygenetic and polyciclic 
landforms. lt identifies geomorphological chambers , dividing !hem 
to extended erosion phases. lt analyzes lhe present relief 
evolution, focusing it as an important variable for a careful 
planning of lhe physical space, setting nine evaluation categories. 
lt presents lhe lower or higher geodynamic fragility sectors, 
highlights deforestation effects, and focuses on erosion effects. 

ln lhe exploratory survey of soils, twenty soil classes have 
been ident ified and described, and lhe Dark-Red Latosols followed 
by lhe Red-Yellow Podzolics are those which occupy lhe widest 
area. 

ln general , Dark-Red Latosols, which occupy 75,000 km2, 

have physical features that favour agricultura! use; there are, 
however, restrictions asto lhe low natural fertility and to hydraulic 
shortage during drought period. 

The pedologic study has shown that approximately 25,000 
km 2 are unsuitable for a rational exploitation with agriculture, as to 
lhe use of developed handling systems, due to rather strong 
restrictions , sometimes because of a relief which is improper for 
mechanization and sometimes because of natural restraints of lhe 

soil itself. lt has also been verified that 110,000 km 2 are constitued 
by soil with high natural fertility, such as Red-Yellow Podzolics, 
Structured Purple Sands, Purple Latosol , Dark-Red Podzolic, 
Litholic Soils and Low Humic Gley, some physical limitations, due 
to declivous relief or to their location in areas subject to flood. 

The Phytogeographic study has accomplished, through 
studies and researches on environmental factors, what could be 
called a reconstitution of preteri! vegetal cover. As a result from 
this reconstitution, Phytoecological Regions of Savannah 
(Cerrado), Dense Ombrophylous Fores!, Mixed Ombrophylous 
Fores! and Semideciduous Seazonal Fores! have been identified, 
classified, described, and dilimted, as well as Pioneer Formation, 
Ecological Tension, and Anthropic Áreas. 

Primary vegetation is best represented on lands in Mato 
Grosso do Sul, where mos! part of Savannah (Cerrado) formations 
can be found. ln lhe other states, relict groupings covers, in 
general,difficult access locations, such as slopes, periodically 
swampy alluvial deposits, and areas protected by law. 

Phytoecological Regions of Semideciduous Seazonal Flores! 
with 132,355 km2, of Savannah (Cerrado) with 78,994 km 2, of 
Mixed Ombrophylous Fores! with 7,937 km2, and of Dense 
Ombrophylous Fores! with 135 km 2, as to primary vegetation, 
cover 4,131 km2, 16,110 km 2, and 27km2 respectively, and lhe 
Dense Ombrophylous Fores! doens'! show any relict of 
mappeable expression. 

Áreas of Pioneer Formations, scattered along Paraná River 
and along some of its tributaries embody 5,678 km 2 whereas 
Áreas of Ecological Tension, represented by Agriculture, Pastures, 
Reforestation , and Secondary Vegetation occur in 43,652 km 2, of 
which only 1 .142 km2 are covered by natural vegetation. 

Anthropic Areas occupy approximately 90% fo total surface of 
lhe sheet and they are represented by Agriculture, Pastures , 
Reforestation, and Secondary Vegetation. 

The Natural Resource Use Capacity survey and lhe study of 
Actual Use - Potential Use Relationships are two aspects 
addressed in Land Potential Use. 

ln lhe first , by means of lhe interrelationship between climate , 
relief and soil conditioners, 5 classes, 13 sub-classes, 45 series 
ad 137 units have been identifi ed. The analysis and description of 
these leveis generically focus on class, stressing more 
comprehensively lhe sub-class levei. 

ln general, it is verified that lhe natural capacity of lhe area 
studied favours lhe development of agricultura! activities. Some 
areas, although they show a good production capacity for 
intensive agriculture, have been indicated for semi-intensive use 
aiming at conservative aspects. Others where climatic conditions 
allow jus! one annual cultivation cycle are able to hold, where 
physical and economic conditions allow, two annual cycles by 
means of irrigation. Only 0.2% of lhe total lands doesn 't have 
economic use potential and it has been reserved for natural 
environment preservation. 

ln lhe second , in terms of occupied area, lhe use catt le raising 
preva ils, followed by agriculture; however, it must be noticed lhe 
outstanding development of areas with temporary crops and with 
pastures that occupy spaces left by lhe coffee crop at lhe north of 
Paraná and in some microrregions of São Paulo. 

Sumary analysis of lhe survey and classification of use and 
natural resource capacity shows potential spaces when compareci 
to data on lhe area and on actual use, showing rather favourable 
conditions for agricultura! development, mainly as to climate and 
relief factors. 
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O presente trabalho mostra os resultados do mapeamento 
geológico efetuado na Folha SF.22 Paranapanema, delimitada 
pelos paralelos 20° e 24ºS e os meridianos 48° e 54"VVGr., com 
área de 274.310 km2

, cobrindo o oeste do Estado de São Paulo, 
sudeste do Estado de Mato Grosso do Sul, norte do Estado do 
Paraná e pequena porção do sudoeste do Estado de Minas 
Gerais. 

A quase totalidade da área encontra-se coberta por 
sedimentos paleomesozoicos da Bacia Sedimentar do Paraná, 
sendo que apenas pequena área restrita á porção SE está 
caracterizada por rochas mais antigas representadas pelo Grupo 
Açungui e Suite Intrusiva Três Córregos. 

RESUMO 

Feições lineagênicas importantes mostram-se nos limites 
sudeste, com direção NO-SE, formadas pelos diques de diabásio 
pertencentes ao sistema de diques do Arco de Ponta Grossa. 

Sobressaem como bem mineral de interesse econômico mais 
importante na área as jazidas e ocorrências do carvão do norte do 
Paraná, associadas aos sedimentos da Formação Rio Bonito do 
Grupo Guatá, sendo os demais bens minerais representados por 
ocorrências de pequena expressão econômica cujas atividades de 
exploração são executadas através de técnicas rudimentares 
exercidas por pequenas mineradoras. 



ABSTRACT 

The present report details the results obtained in the regional 
geological mapping of the SF.22 Paranapanema Sheet at the 
millionth scale (1 :1 000 000), delimitated by the 20° and 24ºS 
parallels and the 48° and 54CWGr meridians. With an area of 
274.310 km2

, the Sheet covers the west ofthe State of São Paulo, 
southeast of the Mato Grosso do Sul state, the northern part of the 
Paraná State and a small fraction of the southwestern part of the 
State of Minas Gerais. 

The largest part of the area is underlain by Paleozoic to 
Mesozoic sedimentary rocks of the Paraná Sedimentary Basin 
while only in a restrict portion in the SE of the Sheet crop-out older 

rocks of the Precambrian, represented by the Açungui Group and 
the Três Córregos lntrusive Suite. 

lmportant leneagenic features were defined near the Sheet's 
southeastern limits and are represented by extense NW-SE 
trending diabase-dykes of Juro-Cretaceous ages and related to the 
Ponta Grossa Arch dyke system. 

The coai mines and occurrences of northern Paraná State are 
the most important mineral deposits of the Sheet and are 
associated to the sediments of the Rio Bonito Formation (Permian) 
of the Guatá Group. The other mineral deposits of the area are of 
little economical significance and are developed by small-scale 
mining companies using rudimentary mining techniques. 



1.1 - INTRODUÇÃO 

1.1.1 - Localização da área 

A área objeto do presente trabalho tem sua maior parte na porção 
centro-oeste do Estado de São Paulo e secundariamente no 
sudeste de Mato Grosso do Sul, norte do Paraná e uma diminuta 
área do oeste de Minas Gerais. Está delimitada pelos paralelos 
20° e 24ºS e os meridianos 48° e 54"VVGr. e, pelo encarte 
cartográfico internacional, recebeu a denominação de Folha SF.22 
Paranapanema, totalizando uma área de 274.31 O km2 e 
abrangendo parte da bacia hidrográfica do alto rio Paraná. 

A área do presente trabalho mostra concentrações 
demográficas relativamente altas na sua porção leste, no Estado 
de São Paulo, regiões de Marília , Bauru , São José do Rio Preto, 
Barretos ou mesmo Ourinhos, e norte do Paraná, na região de 
Londrina, constrastando com áreas de baixa densidade 
demográfica, como no extremo oeste da folha , correspondente ao 
sudeste do Estado de Mato Grosso do Sul. 

Quanto aos meios de transporte, a área apresenta uma 
grande densidade de rodovias pavimentadas, algumas com pista 
dupla, vários ramais ferroviários, alguns aeroportos que 
comportam pousos de aviões de maior porte, tipo jato, e as 
hidrovias dos rios Tietê e Paraná, com alguns trechos já 
navegáveis. Em contraste com o eficiente sistema de transporte 
implantado nos estados de São Paulo e Paraná, no Estado de 
Mato Grosso do Sul apenas a ligação de Presidente Epitácio (SP) 
a Campo Grande (MS) tem asfalto, sendo o restante do Estado, 
na folha em questão, cortado por estradas vicinais de trânsito 
precário em certos períodos do ano. 

Por estar situada próximo aos maiores centros industriais e 
consumidores de energia e apresentar ótimas condições naturais 
para a construção de grandes usinas hidrelétricas, estão 
localizadas na área da presente folha as maiores usinas em 
atividade no País, entre elas as de Ilha Solteira e Jupiá, no rio 
Paraná, Barra Bonita e Promissão no rio Tietê e Xavantes, e 
Armando Laydner, no rio Paranapanema , para citar as mais 
importantes. 

1.1.2 - Objetivos do trabalho 

Conforme a proposta inicial do Projeto RADAMBRASIL de 
executar o levantamento integrado dos recursos naturais do 
Brasil, o presente trabalho mostra o resultado das informações 
obtidas durante o mapeamento geológico efetuado na Folha 
SF.22 Paranapanema com o intuito de apresentá-la em seu 
contexto estratigráfico e estrutural bem como mostrar suas 
potencialidades minerais. 

1.1.3 - Método de trabalho 

A metodologia aqui empregada é a mesma que vem sendo 
adotada pelo Projeto RADAMBRASIL em outras regiões, sendo 
que a rede viária existente permitiu o acesso a praticamente todos 
os locais desejados. 
Assim sendo, o trabalho aqui apresentado seguiu o roteiro abaixo: 
- consulta bibliográfica para análises e seleção da documentação 
geológica e das ciências correlatas com informações da área e 
vizinhanças; 
- interpretação preliminar de imagens de radar na escala 1 :250 
000, imagens do Landsat e fotografias aéreas convencionais, 
quando disponíveis; 
- seleção de alvos para verificação em campo; 
- trabalhos de campo, utilizando-se viaturas nas áreas passíveis 
de serem alcançadas, com coletas de amostras para análises; 
- confecção de mapas de amostragem na escala 1 :250 000; 

análises petrográficas , químicas, geocronológicas e 
paleontológicas, quando necessárias; 
- interpretação final na escala 1 :250 000 com posterior redução à 
escala ao milionésimo; e 
- redação do rel atório e compilação do mapa geológico. 

Apesar de mapa e relatório terem sido frutos de um trabalho 
de equipe, cumpre ressaltar que as principais atividades foram 
desenvolvidas por Neto, Vivian , Dourado e Coitinho na redação 
final do relatório, cabendo ao último a parte referente ao Pré
Cambriano; a Neto e Vivian, coube a elaboração do mapa 
geológico; a Teixeira, o tratamento dos dados geocronológicos; e 
a Castro, o tocante às informações paleontológicas. 

1.2- ESTRATIGRAFIA 

1.2.1 - Generalidades 

A folha em pauta abrange, em quase sua totalidade, sedimentos 
pertencentes à Bacia Sedimentar do Paraná, sendo que as rochas 
pré-cambrianas e os depósitos cenozoicos expõem-se em áreas 
restritas. 

A seguir, serão descritas as unidades estratigráfic as que 
compõem a Folha SF.22 Paranapanema. 

1.2.2 - Descrição das unidades 

1.2.2.1 - Grupo Açungui 

1.2.2.1.1 -Generalidades 

Uma das primeiras referências às rochas que constituem o Grupo 
Açungui deve-se a Derby (1878), que descreveu quartzitos, xistos, 
argilitos e mármores na região do rio Açungui, no Estado do 
Paraná. Nesse trabalho, atribuiu uma provável idade siluriana para 
estas litologias, admitindo sua continuidade nos estados de Minas 
Gerais, Bahia e Rio Grande do Sul. 

A denominação Série Açungui é devida a Olivei ra (1927), ao 
mapear uma sequência de metassedimentos no Estado do 
Paraná, para a qual admitiu uma provável idade ordoviciana. 

Moraes Rego (1933) identificou, a oeste da cidade de São 
Paulo, uma faixa metassedimentar que denominou Série São 
Roque, admitindo sua continuidade tisica com a Série Açungui. 

Logo a segui r, merecem destaque os trabalhos de Leonardos 
(1934, 1941), Olivei ra e Leonardos (1943) e Almeida (1944), 
sendo que este último descreveu, pela primeira vez, a presença 
de estromatólitos algáceos atribuídos ao gênero Collenia 
itapevensis e considerados de idade algonquiana. 

Maack (1947) cons iderou a Série Açungui como constituída 
por rochas epimetamórficas e gnaisses de injeção, atribuindo-lhe 
idade eoalgonquiana. 

As rochas calcárias do Grupo Açungui foram extensivamente 
estudadas no Paraná, principalmente por Bigarella (1947, 1948, 
1953, 1956). Ainda no Paraná, devem ser destacados os 
trabalhos de Bigarella e Salamuni (1956, 1958a), nos quais o 
Grupo Açungui foi dividido nas formações Setuva, Capiru , 
Votuverava e Água Clara. 

Almeida (1956) propôs a denominação de Formação ltaiacoca 
para uma faixa de dolomitos que se estende desde a região de 
ltaiacoca (PR) até ltapeva (SP). Esta formação foi considerada 
equivalente à Formação Capiru por diversos autores, entre os 
quais Bigarella e Salamuni (1958b), Marini, Treine Fuck (1967). 

Melfi et ai. (1965) consideraram que a deposição dos 
metassedimentos Açun gui ocorreu numa bacia do tipo 
miogeossi n cl in ai. 

A proposição de utilizar a denominação Grupo Açungui em 
substituição ao termo "série" foi efetivada, simultaneamente, por 
Marini, Trein e Fuck (1967), Salamuni e Bigarella (1967) e 
Hennies, Hasui e Penalva (1967). 

Cordani e Bittencourt (1967), com base em datações 
geocronológicas pelo método K-Ar realizadas em granitos 
intrusivos no Grupo Açungui, concluíram que a maioria das rochas 
desse grupo teria sido formada no intervalo en tre 450 e 650 M.A. 

Petri e Suguio (1969) atribuíram origem marinha para a 
maioria dos metassedimentos do Grupo Açungui, observando 
também a presença de contribuição mista ou mesmo continental. 

Coutinho (1 971 ), ao estudar o Pré-Cambriano Superior do sul 
do Bras il, postulou existir continuidade geográfica entre os grupos 
Açungui e São Roque, admitindo, desse modo, a denominação de 
Grupo Açungui por ser prioritária. 

Cordani (1971 ), com base em dados radiométricos, 
considerou o embasamento do geossinclíneo Ribeira de natureza 
siálica. 

Cordani e Kawashita (197 1), através de determinações 
geocronológicas pelo método Rb-Sr em rochas graníticas 
intrusivas no Açungui, indicaram uma fase tarditectôn ica com 
cerca de 610 M.A. e uma fase pós-tectônica principal com cerca 
de 540 M.A. 

Hasui (1973) reuniu migmatitos e ectinitos, indistintamente, no 
Grupo Açungui. Destacou que a subdivisão deste grupo seria 
dificultada pelas frequentes intrusões, falhamentos e 
metamorfismo. 



Trabalhos de cunho regional desenvolvidos nos estados do 
Paraná e São Paulo na década de 1970 não adotaram as 
subdivisões do Grupo Açungui em formações, preferindo 
individualizar associações litológicas. Entre eles, citam-se: Kaefer 
e Algarte (1972), Cavalcante e Kaefer (1974), Algarte etal. (1974), 
Morgental et ai. (1975), Silva et ai. (1977), Batolla Junior et ai. 
(1977), entre outros. 

Cordani (1975) afirmou que o Cinturão Dobrado Ribeira 
evoluiu num intervalo de tempo compreendido entre 700 e 450 
MA 

Hasui, Carneiro e Coimbra (1975) estruturaram o Cinturão 
Dobrado Ribeira em maciços medianos e faixas de dobramentos, 
entre as quais incluíram a Faixa Dobrada Apiaí, que seria 
constituída pelos grupos Açungui e São Roque. 

Fairchild (1977), estudando a área-tipo onde Almeida (1944) 
identificou a Collenia itapevensis, reconheceu duas formas 
distintas das descritas por Almeida (op. cit.), que seriam restritas à 
Formação Capiru, citando 850 a 1.700 M.A. como idade provável 
desses fósseis. 

Campos (1978) relacionou a faixa de metassedimentos que 
ocorre no extremo sudeste da Folha SF.22 Paranapanema ao 
Grupo Açungui, o qual foi atribuído ao Pré-Cambriano A, com 
idade compreendida entre 570 e 1.000 M.A. 

Hasui et ai. (1981), na nota explicativa do Mapa Geológico do 
Estado de São Paulo, dividiram o Grupo Açungui nos complexos 
Pilar e Embu. As rochas que ocorrem na região de ltapeva, rio 
Apiaí-Guaçu, a leste de ltapeva e a sul de São Miguel Arcanjo, 
foram referidas ao Complexo Pilar, onde foram descritos filitos, 
quartzofilitos e metassiltitos com intercalações subordinadas de 
micaxistos e quartzitos. 

Hasui e Fonseca (comunicação escrita, 1981) consideraram o 
Grupo Açungui como do Proterozoico Superior, caracterizado por 
duas fases de dobramentos superpostos, a primeira delas 
representada por dobras de pequena escala e a segunda 
caracterizada por dobras com orientação geral E-NE, 
contemporâneas às intrusões sintectônicas. 

Silva et ai. (1981) utilizaram a denominação Grupo Açungui 
lato sensu para designar as rochas metassedimentares e 
metavulcano-sedimentares geradas no Brasiliano, bem como sua 
infraestrutura ectinítica e/ou migmatítica pré-arqueana. 

Silva (1981) e Francisconi (1981 ), na nota explicativa dos 
mapas de Capão Bonito e Guapiara, localizados logo ao sul da 
Folha SF.22-Z-D, individualizaram, no Grupo Açungui, faixas de 
metassedimentos xistosos com níveis de quartzitos e siltitos 
subordinados; metassedimentos síltico-argilosos, incluindo 
metarritmitos, metassiltitos, sericita xistos, filitos, filitos grafitosos e 
metargilitos subordinados; biotita-hornblenda gnaisses, quartzo 
micaxistos, anfibolitos, metabasitos e biotita-hornblenda granitos 
indiferenciados. Essas faixas penetram na Folha SF.22-Z-D até 
próximo a ltapeva, na região do rio Apiaí-Guaçu e ao sul de São 
Miguel Arcanjo. 

Landim et ai. (1982f), ao apresentarem o mapeamento 
geológico do Estado de São Paulo na escala 1 :250 000, dividiram 
o Grupo Açungui nos complexos Pilar e Embu, sendo que no 
Complexo Pilar foram descritos quartzo micaxistos, micaxistos, 
granadas micaxistos, xistos grafitosos, clorita xistos, talco xistos, 
magnetita xistos, calcoxistos, subordinadamente filitos, quartzitos, 
mármores, rochas calcossilicatadas e metassiltitos, rochas 
carbonáticas, mármores dolomíticos e calcíticos, quartzitos 
micáceos e feldspáticos, quartzo filitos, metarcóseos, 
metaconglomerados, anfibolitos, anfibólio xistos, metagabros e 
metabasitos. 

Em três determinações K-Ar do Convênio Paulipetro/CPGeo, 
realizadas em amostras de furos de sondagem, foram 
encontrados o embasamento da Bacia do Paraná, no caso, diorito 
(ZAR-1SP), e rochas plutônicas (2PN-1SP e 2LA-1SP). 

A idade aparente encontrada para a amostra 2AR-1 SP do 
diorito, a 360m de profundidade sobre substrato com resfriamento 
no Ciclo Brasileiro em subsuperfície, foi de 560 ± 16 M.A. 

Por outro lado, as amostras de rochas plutônicas apresentam
se alteradas e, dessa forma, as idades obrigatoriamente devem 
ser mínimas, influenciadas pela perda de argônio. Resultados 
radiométricos K-Ar entre 570 e 470 M.A. têm sido frequentemente 
encontrados para rochas graníticas da Região Sudeste do Brasil. 

No presente relatório, tendo em vista as restritas ocorrências 
das rochas do Grupo Açungui, adotaram-se, em linhas gerais, as 
proposições feitas para os domínios das Folhas SG.22/23 
Curitiba/lguape, onde Kaul et ai. (2005) atribuíram uma provável 
idade brasiliana para a maioria das rochas que compõem essa 

unidade litoestratigráfica. Kaul et ai. (op. cit.) consideraram esse 
grupo constituído, essencialmente, por rochas 
metassedimentares, com ocorrência subordinada de 
metavulcânicas, apresentando metamorfismo que varia da fácies 
xisto verde a anfibolito (localmente), com migmatização restrita 
aos níveis basais ou próxima às intrusões graníticas. 

1.2.2.1.2 - Distribuição da área 

Nos domínios da Folha SF.22 Paranapanema, o Grupo Açungui 
ocorre em três áreas distintas. A primeira situa-se logo ao sul da 
cidade de ltapeva, onde constitui escassos afloramentos. A 
segunda e mais importante faixa de rochas metamórficas desse 
grupo localiza-se cerca de 15 km a leste de ltapeva, aflorando 
principalmente ao longo do rio Apiaí-Guaçu, sendo encoberta por 
sedimentos permocarboníferos do Grupo Itararé. 

A última área onde se fazem presentes as litologias do Grupo 
Açungui situa-se ao sul de São Miguel Arcanjo, sendo as rochas 
mais bem observadas próximo aos córregos Moinho Velho e 
Lajeado. 

1.2.2.1.3 - Posição estratigráfica 

Com base no trabalho desenvolvido pelo RADAMBRASIL nas 
folhas SG.22/23 Curitiba/lguape, por Kaul et ai. (2005), em que foi 
obtida uma isócrona Rb-Sr com cerca de 590 M.A. em rochas 
metamórficas desta unidade, indicando provavelmente o último 
evento metamórfico importante que atingiu estas rochas, o Grupo 
Açungui é, neste relatório, considerado como essencialmente de 
idade brasiliana. 

Na Folha SF.22 Paranapanema, o Grupo Açungui engloba as 
rochas mais antigas da área, constituindo o embasamento das 
sequências gondwânicas da Bacia do Paraná. No extremo 
sudeste da área, ao sul de São Miguel Arcanjo, observa-se um 
pequeno corpo granítico atribuído à Suíte Intrusiva Três Córregos, 
a qual é considerada intrusiva nessa unidade. 

Na região de ltapeva, os metamorfitos deste grupo são 
recobertos, discordantemente, por sedimentos da Formação 
Furnas, do Grupo Paraná. 

Nas demais ocorrências, na região do rio Apiaí-Guaçu e ao sul 
de São Miguel Arcanjo, os metassedimentos do Grupo Açungui 
são recobertos de modo discordante por sedimentos 
permocarboníferos do Grupo Itararé. 

1.2.2.1.4 - Geocronologia 

Tendo em vista a pequena área ocupada pelas rochas do Grupo 
Açungui na Folha SF.22 Paranapanema, não existem dados 
geocronológicos relativos a essas rochas nessa folha. Os dados 
existentes na bibliografia referem-se ao Grupo Açungui nas folhas 
SG.22/23 Curitiba/lguape e SF.23 Rio de Janeiro. 

Nas folhas SG.22/23 Curitiba/lguape, Kaul et ai. (2005) 
apresentaram uma isócrona Rb-Sr com 586 ± 8 M.A., com razão 
inicial de 0,7434 ± 0,0006 para metassedimentos do Grupo 
Açungui. Essa idade foi interpretada pelos citados autores como 
representativa do último evento importante de reomogeneização 
isotópica do estrôncio que atingiu essa sequência, ocorrido no 
final do Pré-Cambriano Superior. 

1.2.2.1.5 - Litologias e petrografia 

As informações aqui apresentadas referem-se, essencialmente, à 
observação de campo e às análises petrográficas realizadas no 
âmbito das folhas SG.22/23 Curitiba/lguape, nas quais o Grupo 
Açungui é mais bem representado. 

Segundo Kaul et ai. (2005), o Grupo Açungui é constituído por 
uma sequência metassedimentar de composição 
predominantemente pelito-arenosa, com importante participação 
de rochas carbonáticas e com frequência corpos metaígneos 
associados. Em termos de metamorfismo, os citados autores 
afirmaram haver uma predominância de rochas metamórficas da 
fácies xistos verdes, sendo a presença da fácies anfibolito restrita 
às proximidades de granitos intrusivos. 

Kaul et ai. (op. cit.) descreveram a presença das seguintes 
associações principais: 
- Xistos, filitos e gnaisses aluminosos, cuja mineralogia principal é 
representada por muscovita, sericita, biotita, quartzo, granada, 
grafite, andaluzita, fibrolita e opacos. Turmalina, zircão, apatita e 
rutilo constituem os principais minerais acessórios; 



- Filitos, metassiltitos e metarenitos, geralmente constituindo 
sequências rítmicas; 
- Quartzitos, quartzitos micáceos, quartzitos feldspáticos, 
metarcóseos, quartzitos ferríferos e metaconglomerados; 

Metacalcários, dolomítícos e calcíticos, que ocorrem, 
principalmente, ao longo de faixas aproximadamente paralelas, 
associadas a metapelitos e metapsamitos, com lentes ou 
camadas irregulares de talco; 
- Rochas meta ígneas, geralmente sob a forma de si/Is ou diques, 
representadas, principalmente, por metabasitos, anfibolitos, 
metadioritos e metagabros, gnaisses básicos e xistos; 
- Rochas calcossilicatadas ocorrendo de forma subordinada, 
constituindo pequenas lentes ou corpos irregulares; 
- Calcoxistos, com calcofilitos, quartzitos calcíferos e calcários 
impuros associados; e 
- Metatexitos, principalmente estromáticos, com ocorrência 
subordinada de estruturas tipo agmática, dobrada e ptigmática , 
entre outras, com paleossoma micaxistoso dominante e, 
ocasionalmente, de biotita gnaisse. 

1.2.2.2 - Suíte Intrusiva Três Córregos 

Nos domínios da Folha SF.22 Paranapanema ocorre uma 
pequena exposição de rochas graníticas, a sudoeste de São 
Miguel Arcanjo, recobertas discordantemente por sedimentos 
permocarboníferos do Grupo Itararé e, localmente, em contato 
com metassedimentos do Grupo Açungui. 

Essas rochas foram amplamente descritas nas folhas 
SG.22123 Curitiba/lguape, nas quais Kaul et ai. (2005) atribuíram
lhes uma origem orogenética e consideraram como provável idade 
de formação o intervalo de tempo entre 590 e 650 M.A., isto é, 
relacionadas à fase principal do Ciclo Brasiliano. 

Megascopicamente, segundo Kaul et ai. (op. cit.) , essas 
rochas são caracterizadas por uma textura geralmente 
porfíroblástica, com a presença de fenoblastos de feldspato 
potássico com vários centímetros de comprimento, imersos em 
matriz de granulação média a grosseira. 

Microscopicamente, segundo esses autores, as rochas da 
Su íte Intrusiva Três Córregos são caracterizadas pela 
predominância de texturas porfíroblásticas hipidiomórficas, cujos 
constituintes principais são feldspato potássico, geralmente 
microclínio, plagioclásio, quartzo, biotita e/ou hornblenda. Os 
acessóri os mais frequentes são representados por apatita, zircão, 
esfeno e minerais opacos. 

Quimicamente, ainda segundo Kaul et ai. (op. cit. ), essas 
rochas são caracterizadas por uma composição domin antemente 
calcoalcalina (diagrama de Wright , 1969). No diagrama de 
Streckeisen (1976), mostraram uma dispersão desde termos como 
álcali-feldspato granitos, gran itos, granodioritos e tonalitos . Como 
característi ca importante mostrada por essas rochas, cita-se seu 
comportamento no diagrama de EI Bouseily e EI Sokkary (1975), 
no qual as amostras estudadas situaram-se no campo dos 
granodioritos, quartzodioritos e granitos anormais, indicando que 
são rochas pouco ou não diferenciadas e afetadas por processos 
metassomáticos. 

1.2.2.3 - Grupo Paran á 

1.2.2.3.1 - Generalidades 

Com trabalhos sobre sua geologia conhecidos desde o século 
XIX, como os de Derby (1878) e Evans (1894), a Bacia do Paran á 
começou a ser estudada como um conjunto, com as divisões 
feitas por White (1908) ao estudar o carvão no sul do Bras il , as 
quais serviram como suporte para trabalhos posteri ores. 

Os trabalhos desenvolvidos a partir de White (1908), com 
diferentes propostas e classificações para as unidades 
litoestratigráficas, poucas mudanças apresentaram em seu 
conteúdo básico. 

Oliveira (1927) chamou de Série Itararé o pacote inferi or de 
origem glacial, adicionando mais uma unidade ao Sistema de 
Santa Catarin a de White (op. cit .). 

Washburne (1930) estudou a geologia do Estado de São 
Paulo visando as suas possibilidades petrolíferas, tecendo 
inúmeras comparações e equivalências entre as unidades 
descritas por outros autores, principalmente por Euzébio de 
Oliveira, em 1927. 

Gama Júnior , Bandeira Júnior e França (1982), apoiados em 
dados de poços estratigráficos e pioneiros executados pela 

Paulipetro, propu seram o esboço inicial de uma divisão 
cronoestratigráfica regional para a Bacia do Paraná que permitisse 
uma divisão com características operacionais. Nesse trabalho, 
elaboraram uma divisão cronoestratigráfica das unidades do 
Paleozoico em três séries: Série Campos Gerais, Série Rio Tietê e 
Série Serra do Espigão. A primeira corresponderia integralmente 
ao Sistema Devoniano, de Northfleet, Medeiros e Mühlmann 
(1969). Já a segunda, Série Rio Tietê, cobriria o intervalo 
correspondente ao contato discordante devonian o-carbon ífero até 
o topo da Formação lratí, correlacionando-se com as séries do 
Carbonífero Superior , Permiano Inferior, Permiano Médio e, 
parcialmente, Permiano Superior , de Northfleet, Medeiros e 
Mühlmann (1969). E, fi nalmente, a terceira, Série Serra do 
Espigão, foi proposta para designar os sedimentos depositados no 
intervalo que vai do topo do lrati até o final do Paleozoico, 
correspondendo parcialmente à Série Permiano Superior de 
Northfleet , Medeiros e Mühlmann (op. cit.), sendo recoberta , por 
discordância, pelos sedimentos e derrames basálticos de idade 
mesozoica. 

Os mapeamentos desenvolvidos pelo Projeto RADAMBRASI L 
nas áreas recobertas pelos sedimentos e derrames basálticos da 
Bacia do Paraná foram baseados fundamentalmente na coluna 
estratigráfica proposta por Schneider et a i. (1974), com ligei ras 
modificações. Esses autores propuseram quatro colunas 
estratigráficas para melhor representar as quatro regiões: Paraná
Santa Catarina, São Paulo, Goiás- Mato Grosso e Rio Grande do 
Sul. Essas colunas são baseadas principalmente em conceitos 
litoestratigráficos. 

Petri e Fúlfaro (1983) classificaram a Bacia do Paraná como 
intracratônica isolada. Embora ten ha sofrido perturbações que 
alteraram seu traçado original, elas não tiveram magnitude 
suficiente que pu desse modificar completamente o 
comportamento da bacia. 

Também de fun damental importância, principalmente para o 
pacote dos sedimentos do Paleozoico na área da Folh a SF.22 
Paranapanema, foi o trabalh o de Vieira e Maíngué (1972), cujos 
mapas na escala 1 :250 000 serviram como base para a 
interpretação preliminar e início dos trabalhos de campo na 
referida folh a. 

O termo Série Paraná foi util izado pela primeira vez por 
Moraes Rego (1 931, apud MÜHLMANN et ai., 1974) para designar 
o pacote de sedimentos representados pelas formações Furn as e 
Ponta Grossa. Embora não tenha prioridade, pois Clarke (1913, 
apud MÜHLMANN et ai., op. cit.) empregou o termo Série Ponta 
Grossa, a denominação Paraná é mantida pela sua geral 
aceitação e divulgação. 

Oliveira (1 933, apud PETRI, 1948) utilizou a denominação 
Série dos Campos Gerais, j á usada por Derby em 1878 , para 
caracterizar o Grupo Paraná, que também incluía parte dos 
grupos Tubarão e Passa-Dois, tendo sido adotada por Maack 
(1 947), Beurlen (1955), Bigarella, Salamuni e Marques Filho 
(1966), entre outros. 

Evans (1894) chamou de Arenito Chapada ou Chapada 
Sandstones o conjunto de sedimentos elásti cos marinh os da 
reg ião da Chapada dos Guimarães , no centro de Mato Grosso, 
correspondentes aos arenitos da Formação Furnas da porção 
sudeste da Bacia Sedimentar do Paraná. 

A Formação Furnas aflora como sedimentos elásti cos , 
arenosos na base e mais argilosos na parte superior, sendo 
encontrados além do Paraná e São Paulo, também nos Estados 
de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul , apresentando as 
mesmas características em toda a bacia, segundo Gonçalves e 
Schneider (1970) . 

Embora utilizada a subdivisão nas formações Furnas (inferior) 
e Ponta Grossa (superior), para o Grupo Paraná na Folha SF.22 
Paranapanema foram observados apenas afloramentos arenosos 
da primeira e em áreas bastante restritas, na cidade de ltapeva e 
entre esta e Capão Bonito, ambas no su l do Estado de São Paulo. 

1.2.2.3.2 - Formação Furnas 

1.2.2.3.2.1 - Generalidades 

Constituindo-se na porção basal do Grupo Paraná, a Formação 
Furnas foi citada pela primeira vez por Derby (1878) ao descrever 
os fósseis encontrados nas escarpas da Serra de São Luiz do 
Purunã, no Paraná, também conhecida como Serrinha. 

In úmeros trabalhos em áreas da Formação Furnas foram 
executados desde meados do século passado até a atualidade, 



notadamente na região das serras das Furnas, no Paraná, e 
Chapada, em Mato Grosso. 

Foram descritos por Oliveira (1912), com a denominação de 
Grés das Furnas, os arenitos situados ao norte de Serrinha, termo 
que prevaleceu até hoje, embora Gonzaga de Campos (1889 
apud PETRI; FÚLFARO, 1976) já tivesse utilizado a denominação 
de Formação Faxina, no Estado de São Paulo (Grés Branco de 
Faxina). 

Outros nomes foram também utilizados, tais como Serrinha 
(DERBY, 1878) e Arenitos Chapada (EVANS, 1894), os quais, 
embora tivessem caráter prioritário, não prevaleceram sobre o 
Furnas. 

Clarke (1913) correlacionou o material fossilífero coletado em 
seus estudos na área da Chapada dos Guimarães (MT) com 
aqueles encontrados na região sul da bacia. 

Washburne (1930) chamou os arenitos encontrados próximo a 
ltapeva (SP) de Faxina Sandstone, descrevendo-os como 
grosseiros, com pequenas pelotas de argila, predominância de 
quartzo e ausência de fósseis, e correlacionou-os aos Arenitos 
Furnas da base do Devoniano no Paraná. 

Leonardos (1938) correlacionou os arenitos sotopostos aos 
sedimentos fossilíferos encontrados no leito do ribeirão do Monte, 
em Goiás, com os arenitos do Grupo Faxina-Furnas descritos em 
áreas de São Paulo. 

Bigarella, Salamuni e Marques Filho (1966) realizaram 
estudos da Formação Furnas nos Estados de São Paulo e 
Paraná, objetivando analisar suas estruturas e texturas e sua 
significação paleogeográfica, nos quais compararam dados de 
ambientes pretéritos com o ambiente marinho atual com a 
finalidade de elucidar os inúmeros pontos duvidosos referentes ao 
ambiente de deposição desta unidade. 

Petrí e Fúlfaro (1967) citaram as observações geológicas 
feitas por Guilherme Florence e Joviano Pacheco para a antiga 
Comissão Geológica do Estado de São Paulo, e sintetizadas em 
mapa geológico na escala 1 :1 000 000, como um dos trabalhos 
pioneiros na área. Neste trabalho, Florence e Pacheco incluíram a 
cidade de ltapeva (antiga Faxina) e arredores no mapa. 

Afloram sedimentos da Formação Furn as em superfície , na 
margem oeste da bacia, na região de Mato Grosso do Sul , no 
extremo noroeste-nordeste, nos estados de Mato Grosso e Goiás 
e na Reg ião Sul, nos estados de São Paulo e Paraná, sua maior e 
melhor área afl oran te. 

No presente mapeamento sua porção aflorante restringe-se a 
diminutas áreas no canto sudeste da Folh a, nos limites com a 
Folha SG.22 Curitiba. 

1.2.2.3.2.2 - Distribuição na área e espessura 

Como mencionado anteriormente, é bastante reduzida a área 
aflorante dos arenitos da Formação Furnas na Folha SF. 22 
Paranapanema, limitada ás imediações das cidades de ltapeva e 
Capão Bonito, no sul do Estado de São Paulo. Pouco 
representativos, tais afloramentos não permitiram uma precisa 
avaliação da espessura local dos mesmos. 

Ramos (1970) considerou como 350 m a espessura máxima 
dos sedimentos devonianos da Formação Furnas preservados. 

Schn eider et ai. (1974) afirmaram não exceder 200 m a 
espessura da Formação Furnas em superfície e constataram, 
como maior espessura, 343 m no poço da Petrobras 2-TL-1-MT 
(Três Lagoas, MT), enquanto Petri e Fúlfaro (1983) citaram como 
maior espessura 41 4 m, verificada na sondagem da Petrobras TL
ST-1-MT (Três Lagoas, MT) , com afl oramentos raramente 
excedendo 180 m. 

Petri e Fúlfaro (1976), ao mapearem a área limitada pelos 
paralelos 24°00' e 24º30'S e meridianos 48°30' e 49º30 'WGr., 
citaram o aparecimento dos primeiros afloramentos dos 
sedimentos devonianos somente cerca de 5 km a SO de ltapeva, 
onde observaram espessuras da ordem de 85 m na escarpa da 
Serra do Bonsucesso, mas consideraram a espessura para a 
região como da ordem de 40 m. 

1.2.2.3.2.3 - Posição estratigráfica 

Não são conhecidos na literatura geológica fósseis que 
comprovem a idade da Formação Furn as. 

Assentada sobre rochas metamórficas e ígneas do 
embasamento, a Formação Furnas não mostra, dentro da área 
mapeada, afloramentos que exibam suas relações de con tato. 

Maack (1950/51 ) descreveu os Arenitos das Furnas como a 
lapa do sistema devonian o no Paraná, assentada sobre um plano 
de abrasão bem formado do Paleozoico, que corta, como uma 
perfeita planície , diversas rochas pré-cambrianas. Comentou 
também sobre a deposição discordante e a planície paleozoica de 
desnudação, bem observáveis em toda a extensão da escarpa 
devoniana. 

Sua idade é considerada silurodevoniana pelas suas relações 
de contato superior com os sedimentos da Formação Ponta 
Grossa, no Estado do Paraná, cujos estudos paleontológicos a 
colocam no Devoniano Inferior (Emsiano) e atestam origem 
marinha para os mesmos. 

Bigarella, Salamuni e Marques Filho (1966) cons ideraram a 
passagem da Formação Furnas para a Formação Ponta Grossa 
abrupta, devido ás con dições responsáveis pela primeira serem 
bastante diversas daquelas vigentes na segunda, com evidentes 
modificações tanto na lito como na biofácies. 

Para alguns autores, como Schneider et ai. (1974) e 
Northfleet , Medeiros e Mühlmann (1969), a relação de contato 
Furnas/Ponta Grossa não se encontra totalmente esclarecida. 

Andrade e Camarço (1980) consideraram o contato 
Furnas/Ponta Grossa, no flanco nordeste da bacia, discordante 
nas bordas e transicional em direção ao centro. 

Petrí e Fúlfaro (1983) também posicionaram a Formação 
Furnas no fim do Silu riano e início do Devon iano, baseados em 
sua relação de con tato, que consideraram interdigitada com a 
Formação Ponta Grossa, cujos estratos basais pertencem á parte 
superior do Eodevoniano. 

1.2.2.3.2.4 - Litologias 

Arenitos grosseiros, brancos a amarelados, mal selecionados, 
matriz caulin ítica, pelotas de argila e estratificações cruzadas 
(predominantes) a plan o-paralelas são características dominantes 
nos poucos mas bem característicos afloramentos da Formação 
Furnas na Folh a SF.22 Paranapanema. 

No perímetro urbano de ltapeva (SP), na saída NE da cidade, 
podem ser observados, em afl oramento de pequenas dimensões, 
arenitos grosseiros, com grãos subangulosos e grãos de 
feldspatos já alterados, bem característicos da formação. 

Poucos quilômetros ao sul de ltapeva, j á em áreas da Folha 
SG.22 Curitiba, na estrada que vai para a Vila de Bonsucesso, 
extensos paredões com desníveis em torno de 100 m podem ser 
observados, expondo arenitos da Formação Furnas. 

Petri e Fúlfaro (1967) citaram a acentuada divergência en tre 
vários autores que trabalharam na área quanto à dificuldade em 
distingui r os arenitos devonianos dos de idade permocarbonífera 
pertencentes ao Grupo Itararé. Descreveram os sedimentos 
devonianos como constituídos por arenitos de textura variável, 
geralmente grosseiros e localmente conglomeráti cos mas 
ocorrendo também camadas sílti cas, lenticulares, muito micáceas 
e, mais raramente, camadas argilosas lenti culares. Em 
determinados horizontes , em geral da porção inferior a média, a 
porcentagem de feldspato, tota lmente transformado em caulim, é 
elevada a tal pon to que o arenito localmente pode ser defini do 
como arcóseo. 

Northfleet, Medeiros e Mühlmann (1969) descreveram a 
Formação Furn as como constitu ída por arenitos branco e cinza
claro, de granulação média, com níveis conglomeráticos na base , 
grãos angulares a subangulares, matriz cau línica pouco 
abundante, com típica estratificação cruzada acanalada. 

Petrí e Fúlfaro (1983) descreveram em alguns locais os 
Arenitos Furnas, iniciando-se com um conglomerado basal ou 
arenito conglomerático que raramente excede 1 m de espessura, 
podendo mesmo estar ausente, assentando-se então os arenitos 
diretamente sobre o embasamento. A litologia principal consiste 
de arenitos grosseiros, localmente com camadas mais finas, 
mesmo sílti cas . Feldspatos na parte inferior são comuns, sendo 
algumas vezes class ificados como arcóseos, alterados para 
caulim, que diminu em em direção ao topo. 

1.2.2.3.2.5 -Ambiente de sedimentação 

Ainda permanecem dúvidas quanto ao ambiente de deposição dos 
arenitos da Formação Furnas, dividindo a opinião dos autores 
entre deposição marinha de águas rasas e ambientes continentais 
fluviais. 

Schneider et ai. (1974) sugeriram ambiente de deposição 
fluvial, baseados na estratifi cação cruzada, na presença de 



estruturas de corte e preenchimento, nos depósitos residuais de 
canais com seixos de argila e na presença de processos 
diagenéticos reconhecidamente continentais (neoformação de 
caulinita). 

A escala e o escopo dos trabalhos do Projeto RADAMBRASIL, 
aliados á pequena área aflorante da Formação Furnas na Folha 
SF.22, não permitiram opinar, com convicção, a respeito do 
caráter deposicional do pacote arenoso. 

Entretanto, considera-se como válida a proposição de Petri e 
Fúlfaro (1983) para a Formação Ponta Grossa, sobreposta á 
Formação Furnas. Embora considerassem polêmica a questão do 
ambiente de deposição da unidade inferior, sugeriram, com 
argumentos bastante convincentes, um ambiente marinho raso, 
com fortes correntes de maré, evoluindo para um ambiente mais 
calmo, mais afastado da costa ou em regiões protegidas, tais 
como angras e enseadas, como gerador da unidade mais nova, 
Formação Ponta Grossa. 

Almeida, F.F.M. de et ai. (1981) também consideraram a 
Formação Furnas como resultado de uma transgressão marinha 
realizada sobre topografia de relevo suave. Segundo os autores, o 
transporte e a deposição dos detritos ter-se-iam processado com 
interferência de correntes relativamente fortes, em águas rasas, 
quando a bacia sofria lenta subsidência. 

1.2.2.4 - Supergrupo Tubarão 

1.2.2.4.1 - Generalidades 

Os sedimentos do Supergrupo Tubarão cobrem uma vasta área 
da Bacia Sedimentar do Paraná em território brasileiro, aflorando 
nos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas 
Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

Na Folha SF.22 Paranapanema, ocupa o canto SE, com 
aproximadamente 11.000 km2, sendo 90% com cobertura de 
arenitos, diamictitos e siltitos do Grupo Itararé e o restante com 
sedimentos arenosos finos do Grupo Guatá. 

Derby (1883, 1889, apud ROCHA-CAMPOS, 1967) posicionou 
o Grupo Tubarão no Permocarbonífero e sugeriu origem glacial 
para os conglomerados ocorrentes nos estados de São Paulo e 
Paraná. 

O termo Tubarão foi inicialmente utilizado por White (1908) 
para designar como série o conjunto de sedimentos situados 
estratigraficamente abaixo da Formação lrati , com camadas 
contendo carvão e plantas fósseis que ocorrem no rio Tubarão, no 
Estado de Santa Catarina. 

Oliveira (1916) foi quem sugeriu separar a Série Tubarão em 
glacial e pós-glacial , com as denominações Itararé e Tubarão, 
respectivamente , nos estados do Paraná e de Santa Catarina, 
proposta que geólogos da Comissão Geográfica e Geológica 
reconheceram também para o Estado de São Paulo, usando o 
termo Tatuí para o pacote pós-glacial (Washburne, 1930). 

Moraes Rego (1930) referiu-se ao Tubarão como série, 
situando-a acima da Série Itararé e logo abaixo da Formação lrati. 

Em trabalhos sobre o Tubarão no Estado de São Paulo, 
Barbosa e Almeida (1949a), detalharam várias seções em cortes 
de estrada e analisaram a sondagem executada no vale do ri o 
Araquá (munic ípio de São Pedro) pela Cia. Petróleos do Brasil e 
concluída pelo Instituto Geográfico e Geológico de São Paulo, 
quando propuseram uma divisão estratigráfica, para o que 
chamaram Série Tubarão, em cinco formações referidas, da base 
para o topo, como: ltu , Capivari , Gramadinho, Tietê e ltapetininga. 
As quatro primeiras formações corresponderiam ao atual Grupo 
Itararé e a última ao Grupo Guatá (Formação Tatuí, em São 
Paulo), o qual subdividiram em membros Tupi , Tatuí e Taquaral , 
correspondentes á sequência pós-glacial. 

Lange (1954), estudando o Supergrupo Tubarão no Estado do 
Paraná, também propôs o uso do termo série, separando-a em 
Grupo Itararé, subdividido nas formações Palmeira e Teixeira 
Soares, e Grupo Guatá, superior, composto pela Formação Bonito 
e Camadas Palermo. 

Segundo Petri (1964), a primeira referência a rochas 
atualmente conhecidas como pertencentes ao Tubarão deve-se a 
José Bonifácio de Andrada e Silva que, em sua "Voyage 
mineralogique dans la Province de Saint Paul au Brésil", publicada 
em 1827, fez referência ao grés esbranquiçado entre ltu e 
Piracicaba, no Estado de São Paulo, sendo Woodward (1 908) 
quem primeiro identificou as rochas conglomeráticas como de 
origem glacial. 

Petri (op. cit.) comentou também o uso do termo Série Itararé
Tubarão pelos geólogos de São Paulo até 1949, quando Barbosa 
e Almeida (1949a) propuseram a denominação única Tubarão, 
voltando assim á antiga denominação de White (1908), adotada 
também por Gordon Júnior (1947). 

Rocha-Campos (1967) propôs a utilização do termo Grupo 
Tubarão, subdividido nos Subgrupos Itararé e Guatá, para os 
Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e Itararé 
e Tatuí para o Estado de São Paulo. 

Landim (1970a) dividiu o Grupo Tubarão, no Estado de São 
Paulo, em duas formações. Descreveu a Formação Itararé, pacote 
inferior, como constituída fundamentalmente, no seu terço inferior, 
por arenitos, os quais se distribuem também por toda a coluna, 
com espessura, granulometria e grau de seleção bastante 
variáveis , entremeados por siltitos, ritmitos e mistitos e mesmo 
camadas centimétricas de carvão. Já a Formação Tatuí, com 1/ 10 
da espessura do Itararé, foi caracterizada como não apresentando 
mistitos e contendo arenitos, siltitos e bancos calcários, 
substituídos ou não por sílex e com conglomerados 
intraformacionais próximos ao topo, os quais são mais espessos a 
NE da bacia. 

Soares (1972) estudou o limite glacial-pós-glacial do Tu barão 
e sugeriu sua supressão como grupo na parte paulista da bacia, 
pois considerou a Formação Tatuí litológica e geneticamente mais 
associada ao Grupo Passa-Dois. Segundo o autor, as Camadas 
Tatuí, em trabalhos mais detalhados de mapeamento, poderiam 
comportar subdivisão em duas formações, constituindo-se, nesse 
caso, um grupo ao lado do Passa-Dois. 

Soares et ai. (1977) elogiaram a divisão de Barbosa e Almeida 
(1949a) pelo fato de haverem caracterizado distintos pacotes e 
lhes haverem atribuído nomes, mas creditaram como aspecto 
negativo a inexistência de continuidade lateral de alguns pacotes 
e a ausência de limites definidos entre um e outro para merecer a 
designação de formação. Também colocaram em dúvida tal 
classificação devido á inexistência de camadas-guias que 
permitissem estabelecer a equivalência dos corpos litológicos 
aflorantes em pontos distantes. 

Almeida, F.F.M. de et ai. (1981) consideraram a subdivisão do 
Tubarão muito difícil de ser aplicada em áreas extensas, devido 
aos paleoambientes que apresentam depósitos com grande 
variabilidade tanto na vertical quanto na horizontal. 

Petri e Fúlfaro (1983) elaboraram uma coluna estratigráfica 
para a Bacia do Paraná, designando o pacote Tubarão como 
grupo, e o Itararé e o Guatá como subgrupos, mas com as 
mesmas subdivisões utilizadas pela maioria de outros autores. 

Visando a uma uniformização de critérios para a divisão da 
coluna estratigráfica da Bacia do Paraná elaborada pelo Projeto 
RADAMBRASIL, utilizou-se o termo Supergrupo Tubarão, com a 
divisão em grupos Itararé (inferior) e Guatá (superior), divisão esta 
proposta inicialmen te por Schneider et ai. (197 4) e Mühlmann et 
ai. (1 974). 

1.2.2.5 - Grupo Itararé 

1.2.2.5.1 - Generalidades 

Foi Oliveira (1916) quem propôs originalmente a utilização do 
termo Série Itararé para designar a parte inferior do Grupo 
Tubarão, já considerando-a com caracteres glaciais, embora 
Derby (1878) e Campos (1888) já tivessem se referido a estes 
sedimentos em breves considerações sobre os aspectos 
geológicos das porções setentrionais da então Província do 
Paraná. 

White (1908), estudando as minas de carvão da região de 
Santa Catarin a, estabeleceu uma sequência estratigráfica que 
chamou de Sistema de Santa Catarina e correlacionou os aren itos 
amarelados e folhelhos com restos de plantas e pistas de 
crustáceos, de origem glacial, com ocorrências similares nos 
estados de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. 

Pacheco (1927) utilizou o nome Série Glacial para designar os 
sed imentos de origem homônima ocorrentes no sul do Estado de 
São Paulo. 

Rocha e Scorza (1940) fizeram um estudo comparativo do 
Sistema de Santa Catarina , proposto por White (1908) com os 
termos correlatos nos outros três estados sulinos, constatando 
serem os sedimentos glaciais e conglomerados da base da seção 
geológica de idade permocarbon ífera, abrangentes para toda a 
porção sul da bacia. 



Oliveira e Leonardos (1943) empregaram os termos Itararé e 
Tubarão para as rochas permocarboníferas dos estados do 
Paraná e de Santa Catarina em estudo da geologia do Brasil 
meridional. 

Observando o interdigitamento entre as séries Itararé e 
Tubarão, de Oliveira (1916), Gordon Júnior (1947) propôs 
simplesmente a definição como Série Tubarão, subdividida em 
Grupo Itararé e Grupo Guatá, o primeiro para os sedimentos de 
origem glacial e depósitos lacustres, fluviais, marinhos e palustres 
e o segundo utilizado para substituir antiga Série Tubarão que 
compreenderia a sequência de camadas com plantas fósseis e 
carvão sobrepostas ao Grupo Itararé e sotopostas ao Folhelho 
lrati. 

Estudando o Tubarão na bacia do rio Tietê, Barbosa e 
Almeida (1949b) não consideraram possível uma correlação com 
a sucessão apresentada por White (1908) bem como a subdivisão 
de Oliveira (1916), abandonando o termo Itararé e retornando ao 
uso de Série Tubarão e subdividindo-a em cinco formações com 
nomes locais, sendo as quatro inferiores de ambiente glacial e a 
quinta de origem pós-glacial. 

Barbosa (1951 apud LANGE, 1954), correlacionando as 
unidades litoestratigráficas da Série Tubarão em São Paulo com 
as ocorrentes no sul do Paraná, sugeriu a exclusão dos termos 
Itararé, Bonito e Palermo, e a utilização do nome Formação 
ltapetininga para a porção Série Tubarão em São Paulo. Foi 
refutado por Lange (op. cit.), que considerou não existir uma 
sincronização entre as diferentes formações e pelo fato de haver 
prioridade no uso dos nomes Itararé, Bonito e Palermo para o 
Estado do Paraná. 

Petri (1964) dividiu o Itararé no Estado de São Paulo em cinco 
a seis níveis de tilitos intercalados em conglomerados, arenitos 
conglomeráticos e finos, folhelhos, calcários, argilitos e siltitos 
fluvioglaciais, varvitos, delgadas camadas de carvão, definindo-o 
como subgrupo, denominando os sedimentos pós-glaciais de 
Tatuí. 

Embora as mais importantes ocorrências de carvão mineral se 
encontrem em camadas do Grupo Guatá, no norte do Paraná, 
algumas citações a respeito desses recursos energéticos 
associados ao Grupo Itararé são conhecidas. 

Landim (1970a) assinalou a presença de carvão em pequenas 
bacias isoladas, como as de ltapeva, Buri , Tatuí, Cerquilho e 
Jacuba-Rebouças , ocupando posições estratigráficas ao longo de 
toda a seção do Grupo Itararé, sendo sempre de pequena 
espessura (0,40-0,70 m) e de restrito valor econômico. 

Schn eider et ai. (1974) descreveram o Grupo Itararé como 
uma sequência sedimentar de idade permocarbonífera cujos 
depósitos , caracterizados principalmente por diamictitos, refletem 
influências glaciais em seus diferentes ambientes deposicionais. 
Dividiram-no em quatro formações: Campo do Tenente, 
Aquidauana, Mafra e Rio do Sul, com a Formação Aquidauana 
ocorrendo em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, sudoeste 
de Minas Gerais e nordeste de São Paulo, enquanto as demais 
foram mapeadas em Santa Catarina e no Paraná. Em São Paulo, 
visto não existirem mapeamentos que comprovassem a extensão 
das formações definidas no sul, consideraram o Grupo Itararé 
indiviso. 

Observando as camadas de carvão de pequena espessura na 
parte superior do Itararé, Soares et ai. (1977) consideraram as 
condições desfavoráveis de deposição como os fatores que 
impediram o desenvolvimento de camadas espessas, condições 
estas de alta energia e suprimento, que caracterizam esses 
ambientes. 

Fúlfaro, Gama Júnior e Soares (1980) adotaram a mesma 
divisão litoestrat igráfica de Schneider et ai. (1974), apenas não 
considerando a subdivisão do Grupo Itararé em formações, que 
consideraram válida apenas para as áreas-tipo. 

David, Oliveira e Guerra-Sommer (1981) rea lizaram um 
trabalho visando associar as ocorrências de carvão de Ribeirão 
Novo, próximo a Wenceslau Braz, no Paraná, aos respectivos 
ambientes deposicionais onde constataram a presença de um 
pacote de arenito da Formação Rio Bonito intercalado entre 
diamictitos do Grupo Itararé. 

O Grupo Itararé em São Paulo foi descrito por Almeida, F.F.M. 
de et ai. (1981) como uma complexa associação de variadas 
litofác ies, quase todas detríticas, que se sucedem vert ical e 
horizontalmente, de maneira mais ou menos rápida. 

Com arenitos e diamictitos predominando sobre siltitos e 
argilitos, estes sedimentos afloram em toda extensão da Bacia do 
Paraná, com a denominação da Formação Aquidauana nas 

porções oeste, norte e nordeste, interdigitando-se para sul, na 
região de Mogi-Guaçu, no Estado de São Paulo, com os 
sedimentos que passam a ter a denominação de Grupo Itararé, 
estendendo-se pelos estados do Paraná, de Santa Catarina e do 
Rio Grande do Sul. 

No Estado de São Paulo e no norte do Estado do Paraná, não 
foi separado em formações devido a constantes recorrências e 
variações de fácies apresentadas pelo grupo, onde muitas vezes 
foram observados arenitos e silt itos argilosos, ou mesmo pacotes 
de diamictitos intercalados num mesmo afloramento, fato bem 
menos comum no restante do Estado do Paraná e no Estado de 
Santa Catarina, onde a divisão do grupo em formações foi 
proposta em trabalhos da Petrobras de Schneider et ai. (1974) e 
Mühlmann et ai. (1974) . 

Em relevo colinoso suave, com pequena quebra de 
continuidade no contato com os sedimentos permianos do Grupo 
Guatá ou rochas pré-cambrianas, apresenta-se na área com 
poucos afloramentos bem preservados, mostrando o alto grau de 
intemperismo sofrido. 

1.2.2.5.2 - Distribuição na área e espessura 

O Grupo Itararé cobre uma área com forma aproximada de um 
retângulo, cujo lado maior tem aproximadamente 230 km na 
direção E-O e lado menor 50 km na direção N-S, situada no canto 
SE da Folha SF.22 Paranapanema, no sul do Estado de São 
Paulo e nordeste do Estado do Paraná. 

Gordon Júnior (1947) observou , na faixa de afloramentos do 
Itararé, que vai do Rio Grande do Sul a São Paulo, que este grupo 
aumenta em espessura irregularmente para norte, com variações 
que vão de ausência, em alguns locais, a mais de 500 m em 
outros. 

Northfleet, Medeiros e Mühlmann (1969) citaram o poço 2-PP-
1-SP (Paraguaçu Paulista) da Petrobras, com 1.311 m, com a 
maior espessura perfurada no conjunto sedimentar ltararé
Aquidauana. 

Landim (1970a) considerou como maiores espessuras para a 
Formação Itararé os valores obtidos nos poços estratigráfi cos em 
Paraguaçu Paulista (SP), com 1.28 1 m, Carlota Prenz (SP), com 
1.269 m, e Jacarezinho (PR), com 1.262 m. 

Vieira e Maingué (1972) consideraram , para o flanco sul do 
Arco de Ponta Grossa, valores em torno de 450 m, passando a 
1.300 m no nordeste do Paraná, próximo à divisa com São Paulo 
e, a partir daí, diminuindo novamente para cerca de 100 m nas 
proximidades da Rodovia Castelo Branco. 

Em perfil levantado na Rodovia Marechal Rondon, entre os 
quilômetros 107 e 177,4, Saad (1977) mediu espessuras de 1.073 
m e, nas rodovias SP-28 1 e SP-249 , que ligam as cidades de 
Itararé e Taquarituba em São Paulo, 1.1 07 m, para os sedimentos 
que classificou como Subgrupo Itararé. 

Para Fúlfaro, Gama Júnior e Soares (1980), as maiores 
espessuras do Itararé ocorreriam em São Paulo, com valores que 
atingiram até 1.300 m. Aventaram a possibilidade de terem 
existido dois antigos depocentros nos Estados de Mato Grosso e 
Mato Grosso do Sul, com espessuras em torno de 1.200 m, as 
quais sofreram rápidos decréscimos em direção ao Arco da 
Canastra, Escudo Sul- Rio-Grandense e Arco Central Paraguaio. 

Petri e Fúlfaro (1983) consideraram a maior espessura para o 
Itararé em São Paulo, onde chega a 1.300 m, decrescendo 
gradativamente em direção ao Rio Grande do Sul e o Uruguai. 

1.2.2.5.3 - Posição estratigráfica 

Os sedimentos do Grupo Itararé , na área mapeada, assentam em 
discordância erosiva sobre rochas do Pré-Cambriano, 
representadas pelos filitos e quartzitos do Grupo Açungui e 
intrusões graníticas da Suíte Intrusiva Três Córregos e também 
sobre os sedimentos arenosos da Formação Furnas. 

Estes contatos não puderam, na Folha SF.22 Paranapanema, 
ser bem caracterizados no campo devido ao grau de alteração das 
rochas aflorantes, bem como à acentuada semelhança existente 
entre os arenitos da Formação Furnas e os do Grupo Itararé. 

Petri (1964) citou como os mais expressivos contatos do 
Grupo Itararé com o embasamento pré-devoniano os localizados 
na região de ltu e Salto, no vale do rio Tietê, Estado de São Paulo, 
na Folha SF.23 Rio de Janeiro, onde as rochas basais do grupo 
são constituídas por tilitos, argilitos e varvitos em contato com 
granitos róseos. 



Petri e Fúlfaro (1967), em estudos feitos na região de ltapeva 
(SP), observaram arenitos nas partes mais baixas da cidade, que 
haviam sido anteriormente considerados devonianos, 
pertencentes na realidade ao Itararé, de idade permocarbonífera. 
Observaram também, logo à saída de Campina do Veado para 
Taquari, ao sul de ltapeva, já na Folha SG.22 Curitiba, em uma 
pedreira aberta para exploração de filito decomposto, o contato do 
Arenito Itararé com o embasamento. Estes autores reforçaram a 
dificuldade de distinção entre os arenitos devonianos e os 
permocarboníferos na área como a causa da divergência entre os 
vários trabalhos de mapeamento geológico executados na região. 

Northfleet, Medeiros e Mühlmann (1969) consideraram que os 
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sedimentos do Itararé, na porção leste e sul da bacia, foram 
depositados de modo contínuo desde o Carbonífero Superior até o 
Permiano Médio. 

Landim (1970a) considerou o conteúdo paleontológico da 
Formação Itararé, de uma maneira geral, escasso, salientando 
que os vegetais (esporos, restos de lepidendron, de equisetum, de 
pteridospermas etc.) predominam sobre os fósseis de animais 
(lamelibrânquios, gasterópodes, braquiópodes, peixes, etc.). 
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Fig. 1.1 - Localidades fossillferas do Grupo Itararé 

Menpel (1957) registrou a presença de fósseis marinhos em 
arenitos grosseiros, folhelhos arenosos e folhelhos 
conglomeráticos do Grupo Itararé, em perfil que realizou em 
Tomazina (PR) (loc. foss. nº 01, Fig. 1 .3). Registrou ainda que, em 
perfil estratigráfico feito em Angatuba (SP) (loc. foss. nº 02, Fig. 
1.2) e constante do relatório de J.T. Stil ao Conselho Nacional de 
Petróleo, datado de 19/09/1952, são assinalados fósseis marinhos 
em folhelhos argilosos, cinza-escuros, correspondendo à 
Formação Capivari, como também no tilito mais inferior na base 
do Grupo Itararé. 

Segundo Mezzalira (1966), foram encontrados restos fósseis 
indiscriminados, à profundidade de 3.375 m, em testemunho de 
sondagem efetuada pela Petrobras em Paraguaçu Paulista (SP) 
(loc. foss. nº 03, Fig. 1.1 ). Restos de plantas carbonizadas foram 
encontrados em testemunho de sondagem no intervalo de 1.860 a 
1.865 m, efetuada pela Petrobras em Lins (SP) (loc. foss. nº 04, 
Fig. 1.1 ). Referiu-se ainda a restos vegetais indeterminados, em 
folhelhos arenosos na localidade de Enchovia a 12 km de Buri 
(SP), registrando ainda os megásporos Lagenoisporites 
brasi/iensis (Dijkstra, 1955), L. sinuatus (Dijkstra, 1955) e Trileites 
nitens (Dijkstra, 1955), (loc. foss. nº 05, Fig. 1.2). 

Daemon e Quadros (1969), baseados em estudo de 
esporomorfos, colocaram os sedimentos do Grupo ltararé
Aquidauana no intervalo entre o Carbonífero Superior 
(Stephaniano) e Permiano Médio (Kunguriano). 

1 .2.2.5.4 - Litologias 

Sem dúvida, são os arenitos as litologias mais comuns do Grupo 
Itararé na área mapeada, com menores recorrências de níveis de 
diamictitos e/ou siltitos, argilitos e folhelhos. 

Petri e Fúlfaro (1967) observaram na região de ltapeva (SP) a 
seguinte sequência, da base para o topo: (a) arenito branco, 
feldspático, em bancos e com abundante laminação cruzada, 
semelhante ao Furnas; (b) siltito conglomerático com lentes 
arenosas; e (c) arenitos róseos, lembrando os de Vila Velha, no 
Paraná. 

Siltitos acinzentados a cinza-esverdeados ou azulados com 
níveis de concreções ovaladas de material carbonátic~, em 
estratos plano-paralelos, foram observados em vários pontos da 
área como na SP-127/BR-373, próximo a Gramadinho, onde estes 
estratos apresentam-se basculados com mergulho para NE de 
aproximadamente 10°. 

Siltitos arenosos finos, com aspecto mosqueado, cor rosado
clara, em estratos plano-paralelos a levemente ondeados, e 
diamictitos com matriz arenosa grosseira ou mesmo síltica, com 
seixos dispersos de quartzitos e granitos finos e com matriz de 
coloração cinza a esverdeada, são vistos no trecho entre Capão 
Bonito e ltapetininga, na SP-127/BR-373. 
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Fig. 1.2 - Localidades fossillfereas do Supergrupo Tubarão e Grupo Passa Dois 
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Fig.1.3 - Localidades fossillferas do Supergrupo Tubarão e Grupo Passa-Dois. 

Rocha-Campos ( 1967) descreveu arenitos de diferentes 
granulações, rítmicos, siltitos, argilitos e diamictitos como as mais 
importantes litologias do grupo e, ainda, conglomerados, calcários 
(leitos) e carvão, este em camadas com espessuras entre 40 e 70 
cm em áreas e horizontes restritos. 

Landi m ( 1970a) considerou o varvito, dentre os ritmitos 
presentes no Grupo Itararé, o mais conhecido e importante do 
ponto de vista da paleogeografia. Litologicamente, exibe lâminas 
escuras de argilito e/ou siltito alternados com lâminas claras de 
siltito e/ou arenito e/ou arenito fino. Também considerou os seixos 
pingados como frequentes nesse material. 

Soares et ai. (1977) observaram diferentes tipos de litologia 
dominantes que separaram em três pacotes. O pacote inferior, 
com folhelhos rítmicos e ritmitos e subsidiariamente diamictitos, 
conglomerados e arenitos conglomeráticos em sua porção inferior 
e arenitos texturalmente imaturos na porção superior; pacote 
médio caracterizado pela dominância de siltitos, ritmitos e 
diamictitos; e um pacote superior essencialmente de arenitos 
grosseiros e conglomerados, ocorrendo também diamictitos. 
Consideraram, entretanto, estas litologias como recorrentes em 
todos os pacotes, residindo aí a dificuldade em poder, diante de 
um ou dois afloramentos, classificar o nível a que pertence tal 
afloramento. 

Foram observados em alguns trechos da Rodovia SP-258, 
que liga Capão Bonito a ltapeva, afloramentos de lamitos 
arenosos (diamictitos) com presença de seixos arredondados com 
dimensões por volta de 2 cm, dispersos nesta matriz lamítica. 
Estes diamictitos mostram-se geralmente alterados e alternados 
com pequenas lentes de arenitos finos. 

Na BR-373/SP-127, no trecho entre Gramadinho e 
ltapetininga observaram-se, num bom corte de estrada, siltitos 



finos acinzentados com estratos plano-paralelos basculados na 
base, com a presença de concreções carbonáticas ovaladas em 
determinados níveis e arenitos finos a médios mais amarelados no 
topo. A parte basal, síltica, mostra-se com aspecto acentuado dos 
diamictitos comuns na área, notadamente a cor e tipo de 
alteração, estando ausentes apenas os seixos dispersos na 
matriz. 

No perímetro urbano da cidade de ltapetininga (SP), na calha 
do Ribeirão do Chá, afloram diamictitos alterados, amarelados, 
com matriz bastante arenosa e seixos de quartzitos, alguns com 
até 1 O cm de diâmetro, dispersos, o mesmo ocorrendo 2 km ao 
norte, num corte da estrada que liga ltapetininga a Guareí. 

Estes diamictitos, bastante comuns no Grupo Itararé, 
mostram-se, na região , normalmente alternados com arenitos 
finos a médios, comum ente sem estruturas ou n iveis de deposição 
mais realçados , em lentes de pequenas dimensões. Mostram cor 
de alteração amarelada e, quando mais frescos , cor cinza
chumbo. 

Puderam também ser observados diamictitos amarelados a 
creme bem caracterizados, com matriz lamito-arenosa e seixos 
dispersos de granitos , quartzitos e mesmo siltitos, próximo à 
margem direita do rio do Peixe ou Laranjinha, logo ao sul de 
Figueira (PR). 

Em sua grande maioria, os afloramentos dos sedimentos do 
Grupo Itararé na área mostram-se com aspecto maciço, poucas 
estruturas bem evidentes, como observou Suguio (1973b) na 
rodovia Sorocaba-ltapetininga (SP), onde siltitos calcíferos do 
Grupo Tubarão, aparentemente maciços, mostraram 
estratificações bem visíveis quando examinados ao microscópio. 

Próximo a Coronel Macedo (SP), na rodovia SP-255, em bons 
cortes ocorrem arenitos médios a finos, coloração predominante 
rosada a avermelhada com estruturas de sobrecarga mostrando 
dobramentos caóticos, atectônicos, entre camadas de arenitos 
finos com estratos plano-paralelos horizontais. Estas estruturas, 
segundo Suguio (1980), ocorrem por sobrecarga de materiais de 
densidades diferentes, isto é, areia (mais densa e menos plástica) 
sobre lama (menos densa e mais plástica) . 

1.2.2.5.5 - Ambiente de sedimentação 

Derby (1883, 1889, apud ROCHA-CAMPOS, 1967) foi quem 
primeiro sugeriu origem glacial para os conglomerados por ele 
observados em São Paulo e no Paraná , sugerindo idade 
permocarbonífera para os sedimentos do Grupo Tubarão. 

Salamuni, Marques Filho e Sobanski (1966), de acordo com 
observações feitas nas localidades de Rio Negro-Mafra, no sul do 
Paraná e no norte de Santa Catarina, consideraram os depósitos 
Itararé como de cunho essencialmente subaquático e ligados a 
uma dinâmica sedimentar sui generis , direta ou indi retamente 
condicionada a atividades glaciais. 

Landim (1970a) concluiu ser o modelo glacial, do tipo 
cont inental predomin antemente terrestre, o ambiente deposicional 
da Formação Itararé, hipótese válida apenas para a área por ele 
estudada no Estado de São Paulo. 

Vieira e Maingué (1972) consideraram os ambientes glacial e 
marinho predominantes, mas citaram também ambientes fluviais, 
de plan icie de maré, de correntes de turbidez, confirmando a 
grande diversificação ambiental que caracteriza o Grupo Itararé. 

Schneider et ai. (1974), em análise mais detalhada do Grupo 
Itararé no Paraná e em Santa Catarina, onde foi dividido nas 
formações Campo do Tenente, Mafra e Rio do Sul, consideraram 
um ambiente continental, evoluindo para ambiente marinho, com 
fortes influências glaciais em seus diferentes ambientes 
deposicionais. 

Soares et ai. (1977) separaram a parte superior do Grupo 
Itararé, por eles classificado como subgrupo, em quatro 
associações litológicas distintas, constituindo unidades genéticas 
com contatos interdigitados. Estas associações foram assim 
descritas: Associação 1 - com arenitos e pelitos imaturos, fluviais 
de canais e transbordamento, lacustres e paludais; Associação 11 -
com diamictitos, maciços ou incipientemente acamados, arenitos e 
ritmitos de origem glacígena e retrabalhados em planícies aluviais 
periglaciais ou ainda em ambiente litorâneo; Associação 111 -
apresentando arenitos e siltitos com boa seleção, estruturas de 
corrente e de movimento gravitacionais, depositados em 
plataformas deltaicas; e Associação IV - com arenitos imaturos, 
lamitos, ritmitos, com abundantes feições estruturais de deslize, 
depositados em águas calmas, porém sob a ação de 
escorregamento e correntes de turbidez. 

Almeida e Melo (1981) basearam-se em fósseis invertebrados 
de ambiente marinho e consideraram pelo menos duas ingressões 
marinhas ocorridas no Grupo Itararé no Estado de São Paulo. 

A influência glacial nos depósitos do Grupo Itararé também é 
confirmada por Suguio (1980) descrevendo os depósitos não 
estratificados representados essencialmente pelos materiais da 
morena basal e formando depósitos conhecidos como depósitos 
basais, argila conglomerática (boulder clay) ou til/, com frequência 
granulométrica muito variável, contendo de siltes a argilas, seixos 
e matacões. O autor citou diamictitos sílti co-arenosos e maciços 
representando sedimentos subaquosos formados no contato com 
as geleiras, observados na localidade de Gramadinho, próximo a 
ltapetininga (SP). 

1.2.2.6 - Grupo Guatá 

1.2.2.6.1 - Generalidades 

O nome Guatá advém da localidade carvoeira homônima, próxima 
a Lauro Müller, em Santa Catarina, onde foi descrita e proposta 
por Gordon Júnior (1947) a seção-tipo dessa unidade. 

Em Santa Catarina e norte do Paraná , o Grupo Guatá é 
dividido nas Formações Rio Bonito (inferior) e Palermo (superior), 
enquanto em São Paulo é representado pela Formação Tatuí, 
sem restrições para a maioria dos autores. 

Em São Paulo, o pacote sedimentar que abrange o Membro 
Paraguaçu da Formação Rio Bonito e a Formação Palermo, 
representados pela Formação Tatu í, receberam esta 
denominação de Washburne (1930). 

A divisão do Grupo Guatá em Formações Rio Bonito e 
Palermo foi utilizada no presente mapeamento apenas para a 
região norte do Paraná, onde já se mostra em fase de transição 
para um pacote único, que Soares (1972) considerou 
correspondente às formações acima, no sul, mas não à mesma 
unidade litoestratigráfi ca. 

Adentrando no Estado de São Paulo, torna-se mais difícil a 
separação entre Rio Bonito e Palermo, principalmente pelo caráter 
transicional do contato dessas formações. 

Segundo Thomaz Filho e Medeiros (1972), a Formação Rio 
Bonito não desenvolve, no norte do Paraná e em São Paulo, sua 
fácies característica do sul do Paraná e de Santa Catarina. Ocorre 
apenas um pacote sedimentar constituído predominantemente de 
siltitos amarronzados , com níveis carbonáticos, em contato 
discordan te com a Formação Itararé sotoposta. A Formação 
Palermo aflora no flanco leste da Bacia do Paraná, desde o Rio 
Grande do Sul até a região de Leme-lmbicatu (SP). 

Em mapeamento na escala 1 :250 000 executado no norte do 
Paraná e no sul de São Paulo, Vieira e Maingué (1972) 
observaram a frequente recorrência vert ical das Formações Rio 
Bonito e Palermo a partir do meri diano de Paranapanema para 
leste, o que dificultou a definição do contato entre as duas 
unidades, motivo pelo qual definiram-nas sob a denominação de 
Grupo Guatá a part ir deste ponto. 

Soares e Landim (1973) consideraram a Formação Tatuí na 
mesma posição estratigráfica do Grupo Guatá nos estados do 
Paraná e de Santa Catarina, mais precisamente correspondente à 
sedimentação da porção superior da Formação Rio Bonito mais a 
Formação Palermo. 

Em trabalhos para a Petrobras de revisão estratigráfica da 
Bacia do Paraná, Mühlmann et ai. (1974) e Schneider et ai. (1974) 
dividiram o Grupo Guatá nas Formações Rio Bonito e Palermo, 
subdividindo a primeira nos membros Triunfo, Paraguaçu e 
Siderópolis, divisão esta que consideraram válida apenas para a 
borda leste da bacia, nos estados de São Paulo, do Paraná e de 
Santa Catarina . O Membro Triunfo, constituindo a base da 
Formação Rio Bonito, teria seu desenvolvimento desde o su l de 
Santa Catarina até a região de Siqueira Campos no Paraná; o 
Membro Paraguaçu, termo intermediário, desde o sul de Santa 
Catarina até a região de Araras-lmbicatu, em São Paulo; e o 
Membro Siderópolis, com sua ocorrência restrita ao Estado de 
Santa Catarina e, de modo descontínuo, até o norte do Paraná . 

No âmbito da Folha SF.22 Paranapanema, o Grupo Guatá é 
de grande importância devido a estarem alojadas em suas 
porções basais as jazidas e ocorrências de carvão min eral de 
interesse econômico do norte do Paraná. 

1.2.2.6.2 - Distribuição na área e espessura 



O presente mapeamento mostra a faixa de afloramento como 
Formação Tatuí, de seu extremo leste no contato com a Folha 
SF.23 Rio de Janeiro, em direção a oeste, até a região de Fartura 
(SP); como Grupo Guatá Indiviso numa faixa de transição que vai 
de Fartura (SP) até próximo a Euzébio de Oliveira (PR); e como 
Formações Rio Bonito e Palermo, de Euzébio de Oliveira (PR) 
para o sul, assim adentrando a Folha SG.22 Curitiba. 

Gordon Júnior (1947) observou que o Grupo Guatá conserva 
uma espessura mais ou menos homogênea, em torno de 200 a 
300 m, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no sul do 
Paraná, adelgaçando-se visivelmente no norte do Paraná e no sul 
de São Paulo, aí desaparecendo localmente. 

O Grupo Guatá, subdividido na região nordeste do Paraná, 
centro-sul da Folha SF.22 Paranapanema, segundo Northfleet, 
Medeiros e Mühlmann (1969), apresenta como valores de 
espessuras máximas 400 m para a Formação Rio Bonito, 
estimada no poço 2-AM-1-MT (Amambaí-MS) e 316 m para a 
Formação Palermo, medida no poço 2-IT-1-RS (ltacurubi-RS). 

Para a Formação Tatuí, Saad (1977) encontrou espessuras de 
até 120 m em seção levantada ao longo da Rodovia Marechal 
Rondon, entre os quilômetros 107 e 177,4, que considerou a 
maior entre oito perfis examinados no Estado de São Paulo, 
enquanto o valor médio para os perfis descritos ficou em torno de 
40 m de espessura. 

Almeida, F.F.M. de et ai. (1981) consideraram a maior 
espessura em superfície para a Formação Tatuí em torno de 130 
m no sul do Estado de São Paulo, diminuindo para nordeste e 
norte em direção à borda da bacia sedimentar. 

Pode-se observar, com alguma imprecisão, espessuras da 
Formação Tatuí em torno de 80 m no trecho entre ltapetininga 
(SP) e Angatuba (SP). 

1.2.2.6.3 - Posição estratigráfica 

As relações de contato do Grupo Guatá-Formação Tatuí com o 
pacote inferior, Grupo Itararé, apresentam-se, no Estado de São 
Paulo, segundo Soares (1972), como uma superfície de 
descontinuidade na sedimentação sob a forma de discordância 
erosiva, indicando uma quebra no registro estratigráfico. Este 
contato separa um pacote de sedimentos essencialmente sílticos 
e com calcários e sílex, de outro predominantemente arenoso e 
com diamictitos, significando a separação de um ambiente 
caracterizado por baixa energia de outro de alta energia. 

Adentrando no Estado do Paraná como um pacote único, nos 
limites com a Folha SG.22 Curitiba, subdivide-se nas Formações 
Rio Bonito e Palermo, onde as relações de contato da primeira 
com o Grupo Itararé foram consideradas por Schneider et ai. 
(1974) como discordantes. 

Amaral e Rocha-Campos (1969 apud LANDIM, 1970a) 
obtiveram uma idade K-Ar de 235 milhões de anos (limite 
permotriássico) em amostra de material glauconítico da Formação 
Tatuí. 

Putzer (1955) constatou não existir um hiato temporal entre as 
deposições das fácies glacial Itararé (Grupo Itararé) e interglacial 
Bonito (Grupo Guatá), reconhecendo um entrosamento lateral e 
vertical entre as mesmas, na região de Santa Catarina, 
confirmando dados já conhecidos no Paraná e Rio Grande do Sul, 
contrastando com dados de Soares (1972) que considerou uma 
discordância erosiva indicando quebra do registro estratigráfico 
entre o Grupo Itararé e a Formação Tatuí, no Estado de São 
Paulo. 

Barbosa e Almeida (1949a) e Menpel (1957) registraram a 
presença de restos de vegetais em folhelhos cinzentos da 
Formação Tietê, no intervalo de profundidade 287-310 m da 
sondagem de Araquá (SP) (loc. foss. nº 07, Fig. 1.2). 

Almeida e Barbosa (1953) coletaram fósseis em testemunhos 
do poço nº 2 da Companhia Brasileira de Sondagem, em Anhembi 
(SP), identificando nos arenitos e folhelhos carbonosos da 
profundidade de 60 a 124 m restos vegetais do gênero 
Phyl/otheca e, em siltito concrecionário verde, com glauconita, 
espículas poliaxiais de esponjas silicosas. 

Daemon (1974), ao reexaminar sedimentos tidos como da 
parte mesosuperior da Formação Rio Bonito, obtidos no Poço SK-
1, da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), situado na 
área de Figueira (PR), da profundidade de 76,80 m, constatou a 
presença de uma constelação de palinomorfos atribuídos, entre 
outros, aos Laevingatosporites ova/is (Kosanke, 1950), 
Punctatosporites cf. P. Rotundus (Bhardwaj, 1957), 
Prothaphoxypinus sp. E o esporo trilete (loc. foss. nº 08, Fig. 1.3). 

Rõsler (1974) coletou, em 1971, fósseis vegetais em um siltito 
carbonoso que forma a capa de carvão das galerias do campo 
115 da Companhia Carbonífera do Cambuí, em Curiúva (PR), na 
base da Formação Rio Bonito, Permiano Inferior, descrevendo, ao 
estudar parte deste material, além de uma nova espécie de 
Sphenophyllale, Sphenophyllum brasiliensis Rõsler, 197 4, 
Equisetales representadas por Annularia occidentalis Rõsler, 1974 
e Paracalamite australis Rigby, 1966, depositados no 
Departamento de Paleontologia e Estratigrafia do Instituto de 
Geociências da Universidade de São Paulo. Em amostras 
coletadas nesse mesmo afloramento, Fittipaldi e Rõsler (1978) 
pela primeira vez descreveram cutículas de Paranocladus ? fallax 
Florin, 1940, espécie inicialmente estabelecida em material sem 
cutículas. Além desta conífera, ocorrem também os gêneros 
Lycopodiopsis, Sphenophyllum, Annularia, Paracalamites, 
Asterotheca, Sphenopteris, Glossopteris e Cordaicarpus, 
enquadrando essa assembléia fóssil, por sua composição, na 
Tafoflora B de Rõsler e correspondendo, provavelmente, a idade 
do Permiano Inferior. Este material faz parte da coleção 
paleobotânica do Departamento de Paleontologia e Estratigrafia 
do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo (loc. 
foss. nº 09, Fig. 1.3). 

Menpel (1957) coletou vegetais fósseis e marenito, a sudoeste 
de lbaiti (PR). Esses vegetais foram identificados por R. Maack 
como Sigillaria brardi Brongniart, Lycopodiopsis derbyi Renault, 
espécies de Equisitales e Knorria sp.: Menpel preferiu iniciar com 
esse arenito a Formação Palermo, embora, segundo ele, Maack a 
considerasse do topo da Formação Rio Bonito (loc. foss. nº 10, 
Fig. 1.3). 

David, Oliveira e Guerra-Sommer (1981) encontraram, em 
Ribeirão Novo, próximo de Wenceslau Braz, no Estado do Paraná, 
um pacote de arenito pelítico com cerca de 80-100 m de 
espessura, caracterizado como Membro Triunfo, da Formação Rio 
Bonito, jazendo entre diamictitos do Grupo Itararé. Nesse pacote 
de arenito pelítico, os autores identificaram fósseis vegetais que 
indicam uma idade correspondente ao intervalo Sakmariano
Artinskiano, posição esta inferior às até aquela data descritas para 
a Formação Rio Bonito. 

Almeida, F.F.M.de et ai. (1981) consideraram o conteúdo 
fossilífero da Formação Tatuí bastante pequeno, resumindo-se a 
moldes de conchas, fragmentos de dentes e ossos, espículas de 
esponjas e restos não determinados de plantas, e colocaram sua 
idade aproximadamente no limite Kunguriano-Kazaniano, pela 
equivalência com as Formações Rio Bonito e Palermo, datados 
por Daemon e Quadros (1970). 

1.2.2.6.4 - Litologias 

Observações colhidas durante a fase de campo mostraram, para a 
área do Estado de São Paulo, como características 
predominantes, siltitos finos, com camadas finas de arenitos e 
níveis milimétricos a centimétricos de calcários e sílex. Mostram
se com cores predominantes amarelas, marrons e algumas vezes 
esverdeadas em corpos lenticulares. 

A caracterização litológica do Grupo Guatá, descrita por 
Schneider et ai. (1974), referiu-se mais às áreas de Santa 
Catarina e Paraná, onde se constitui de siltitos cinza a 
esverdeados e de arenitos com intercalações de carvão e 
folhelhos carbonosos, estes situados na porção superior da 
Formação Rio Bonito. 

Alguns autores separam o Tatuí em duas unidades, 
impossíveis de serem cartografadas na escala adotada em face 
da exiguidade de suas faixas aflorantes. Nessa separação, 
descreveram, de modo geral, um pacote inferior com siltitos 
arroxeados, com lentes de arenitos de granulação fina, em 
estratos plano-paralelos. Camadas de calcário ou sílex são 
comuns em alguns locais. No pacote superior, são mais comuns 
os siltitos cinza-esverdeados ou amarelo-esverdeados, com lentes 
de arenitos médios a grosseiros, com estratificação cruzada e 
marcas de ondas. 

Guimarães (1964) descreveu, para a Formação Tatuí, 
arenitos, arenitos micáceos, piritosos, calcários e camadas de 
sílex. 

Ao sul de ltapetininga (SP), na Rodovia Raposo Tavares, 
podem-se observar bons cortes com siltitos arenosos finos, 
coloração marrom a vermelho-arroxeada, aspecto mosqueado 
com raras laminações milimétricas a submilimétricas e presença 
de micáceos finos perceptíveis ao tato. 



Landim (1970a) separou o Guatá, que chamou de Formação 
Tatuí, e descreveu-o iniciando-se com siltitos e arenitos muito 
finos, cor marrom-avermelhada em sua porção inferior e siltitos 
com cores amareladas e esverdeadas, intercalando corpos 
acanalados de arenitos na base e bancos e lentes de arenitos 
matures na parte superior. 

Soares (1972) descreveu a sucessão litológica do limite 
superior do Grupo Tubarão, ciclo pós-glacial, caracterizada por 
elásticos finos, em que os siltitos são a litologia dominante, 
constituindo em média 90%) da seção. Observou, na parte inferior, 
siltitos marrom-arroxeados, escuros, às vezes brancos, com 
acamamento fino a espesso, mais raramente laminado. Arenitos 
muito finos, sílticos e argilosos, com estratificação plano-paralela, 
têm ocorrência muito restrita. Sobrepondo-se a estes siltitos 
arroxeados, observou um pacote de siltitos cinza-esverdeados, 
amarelo-esverdeados e mais raramente verdes. 

Em trabalhos de detalhe na região de Figueira (PR), Saad 
(1974) estudou a Formação Rio Bonito, portadora de carvão 
mineral, visando à prospecção de urânio, e dividiu-a em três 
intervalos. No superior, com aproximadamente 20 m, descreveu 
arenitos muito finos e laminados com intercalações sílticas que 
considerou de ambiente epinerítico e litorâneo. No intervalo 
médio, com espessura em torno de 85 m, descreveu siltitos cinza
esverdeados, amarronzados, intercalados com margas e calcários 
e alguns níveis de arenitos finos com estruturas sedimentares e 
ambiente de sedimentação epinerítico. No intervalo basal, com 
espessura entre 15 e 30 m, descreveu arenitos muito finos, 
médios, grosseiros e conglomeráticos de cor cinza, 
esbranquiçados a escuros, com intercalações de arcóseo, siltitos, 
carvão, folhelhos de cores escuras e algumas intercalações de 
calcários de cor cinza. Descreveu, ainda, cimento calcífero e 
presença de pirita e estratificações cruzadas, oblíquas e plano
paralelas, características de ambiente de sedimentação de 
planície de inundação, canais fluviais, mangues costeiros e 
sedimentos epineríticos. 

1.2.2.6.5 - Ambiente de sedimentação 

Gordon Júnior (1947) incluiu os sedimentos do Grupo Guatá em 
ambientes fluviais, palustres e lacustres, iniciados em bacias 
locais, posteriormente depositando-se em grande planície de 
inundação contemporânea com partes das camadas glaciais no 
norte do Paraná e em São Paulo. 

Guimarães (1964), apoiando-se em achados de espículas 
poliaxiais de esponjas silicosas, caracterizou um ambiente 
marinho para as camadas de siltitos verdes do Grupo Guatá. 

Northfleet, Medeiros e Mühlmann (1969) descreveram como 
modelos de sedimentação provável para o Grupo Guatá, nos 
estados de Santa Catarina e do Paraná, um ambiente marinho 
regressivo, evoluindo para continental deltaico, com planícies de 
marés, e transgredindo para marinho de ambiente nerítico. 

Soares (1972) considerou as fácies da Formação Tatuí típicas 
de ambiente marinho costeiro, com praias, barreiras, lagunas 
(mangues) e planícies de marés, predominando depósito sob 
lâmina de água pouco profunda e contínua, para explicar a grande 
continuidade de depósitos tão pouco espessos. 

Segundo Soares e Landim (1973), não são conhecidos fósseis 
tipicamente marinhos na Formação Tatuí, a exemplo do que 
ocorre no Grupo Guatá, no sul. 

Schneider et ai. (1974) estudaram o Grupo Guatá, dando 
maior ênfase à sua porção no Paraná e em Santa Catarina, onde 
expuseram subdivisões em membros para as Formações Rio 
Bonito e Palermo e consideraram a primeira com ambiente inicial 
fluviodeltaico, evoluindo para um ambiente marinho transgressivo, 
com ocorrências de sedimentos com características de depósitos 
de planícies de marés, progradando para ambiente marinho 
litorâneo e a última com ambiente marinho transgressivo de águas 
rasas, abaixo do nível de ação das ondas. 

David, Oliveira e Guerra-Sommer (1981) verificaram, em 
trabalhos de detalhe realizados na área de Ribeirão Novo, 
próximo a Wenceslau Braz (PR), que o contato entre os 
diamictitos do Grupo Itararé com a Formação Rio Bonito, Membro 
Triunfo, é marcado por uma superfície de erosão caracterizada 
por conglomerados e arenitos conglomeráticos, indicativos de 
início de ambiente fluvial responsável pela deposição de arenitos 
e pelitos. 

1.2.2.7 - Grupo Passa-Dois 

1.2.2. 7.1 - Generalidades 

White (1908) propôs a denominação Série Passa-Dois para os 
sedimentos lrati, Estrada Nova e Calcário Rocinha, localizados 
nas cabeceiras do rio homônimo, na região sudeste do Estado de 
Santa Catarina. 

Baseado em determinações paleontológicas de plantas 
fósseis das Camadas Rio do Rasto, Oliveira (1918) situou as 
referidas camadas no Permiano, classificando-as como série. 

Segundo Oliveira (1927), litologicamente seria fácil reconhecer 
o que denominou de Série Passa-Dois uma vez que, na base da 
mesma, observou um grande contraste entre a coloração clara do 
Grupo Palermo, da Série Tubarão, e a cor preta do Grupo lrati, da 
série em foco. Para o referido autor, o topo também seria 
facilmente reconhecido devido à diferença entre as camadas 
calcárias e silicosas dessa série e as camadas vermelhas da Série 
Rio do Rasto. 

Barbosa e Gomes (1958) situaram a Série Passa-Dois no 
Permiano Inferior e subdividiram-na, da base para o topo, nas 
Formações lrati, Estrada Nova e Rio do Rasto. 

De acordo com as observações de Moraes Rego (1930), a 
Série Passa-Dois poderia ser dividida nos grupos lrati, inferior, e 
Estrada Nova, superior. 

Gordon Júnior (1947) e Maack (1947) incluíram, na Série 
Passa-Dois, os sedimentos pertencentes atualmente à Formação 
Rio do Rasto e foram os primeiros autores que subdividiram essa 
unidade nos membros Serrinha e Morro Pelado. 

Na coluna estratigráfica proposta por Almeida e Barbosa 
(1953), quando estudaram a geologia das quadrículas de 
Piracicaba e Rio Claro, no Estado de São Paulo, a Série Passa
Dois foi dividida nas formações lrati (Permiano Inferior) e Estrada 
Nova (Permiano Médio ou Inferior). 

Mendes e Fúlfaro (1966) dividiram, regionalmente, o Grupo 
Passa-Dois em duas unidades: na base, a Formação lrati e, 
acima, a Formação Estrada Nova, subdividida nos litossomas 
Serra Alta, Teresina e Serrinha. 

Deve-se a Mendes (1967) a atual classificação do Passa-Dois 
na categoria de grupo, incluindo no mesmo as Formações lrati, 
Estrada Nova e Rio do Rasto e, considerando como litossomas os 
membros Serra Alta, Teresina e Serrinha, devido a suas 
ocorrências, falta de continuidade horizontal e presença de 
variações laterais entre os referidos sedimentos. 

Na reavaliação dos dados geológicos da Bacia do Paraná, 
Northfleet, Medeiros e Mühlmann (1969) descreveram as 
formações lrati, Serra Alta, Estrada Nova e Rio do Rasto, 
considerando-as pertencentes ao Grupo Passa-Dois. 

Para Mühlmann et ai. (1974) e Schneider et ai. (1974), o 
Grupo Passa-Dois constituir-se-ia nas Formações lrati, Serra Alta, 
Teresina e Rio do Rasto, na porção sul da bacia, e, nos estados 
de São Paulo, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, nas 
formações lrati e Corumbataí. 

Segundo Fúlfaro, Gama Júnior e Soares (1980), as 
Formações lrati, Estrada Nova e Rio do Rasto constituem o Grupo 
Passa-Dois, representado predominantemente por sedimentos 
terrígenos, siltitos, lamitos e arenitos finos, onde 
subordinadamente ocorrem folhelhos e calcários. 

Considerou-se, no presente mapeamento, o Grupo Passa
Dois como constituído, da base para o topo, pela Formação lrati, 
pelo Subgrupo Estrada Nova e pela Formação Rio do Rasto. O 
Subgrupo Estrada Nova aparece dividido nas formações Serra 
Alta e Teresina apenas numa pequena faixa aflorante, porém, na 
maioria das ocorrências e na descrição do texto, foi considerado 
indiviso. 

1.2.2.7.2-Formação lrati 

1.2.2. 7.2.1 - Generalidades 

O nome lrati foi utilizado pela primeira vez por White (1908) sob a 
denominação de "schisto preto do lrati" para designar uma 
sequência de folhelhos, contendo restos do réptil fóssil 
Mesosaurus brasiliensis, em corte próximo à estação ferroviária 
de lrati, no Paraná. Considerou ainda uma maior abundância de 
Stereosternum tumidum Cope na região do Estado de São Paulo 
substituindo o Mesosaurus. 

Gordon Júnior (1947) restringiu a espessura da Formação lrati 
ao introduzir a denominação Membro Serra Alta para sedimentos 
que anteriormente eram incluídos naquela unidade. 



Barbosa e Almeida (1949a) descreveram a Formação lrati 
como situada acima do Membro Taquaral, que, segundo os 
autores, inicia-se frequentemente por um conglomerado basal de 
espessura centimétrica com predominância de seixos angulosos a 
bem rolados de sílex cinza-escuro, em matriz arenosa grosseira 
às vezes silicificada. Esses autores referiram-se ao Membro 
Taquaral como pertencente à parte superior da Formação 
ltapetininga da Série Tubarão e salientaram ainda que este 
membro raramente acha-se presente , devido à erosão pré-lrati. 

Almeida e Barbosa (1953) aventaram a possibilidade de o 
Membro Taquaral pertencer à Formação lrati devido à deposição 
em ambiente subaquoso, porém não marinho, reinante na 
sedimentação da Formação lrati. 

Mezzalira (1957) deixou em aberto a questão da posição 
estratigráfica do Membro Taquaral (inferior da Formação lrati) e do 
conglomerado basal da Formação lrati. O autor constatou , no 
campo, que os siltitos cinzentos desse membro se encontravam 
sempre por cima desse n ivel conglomerático e esses siltitos 
possuíam restos de peixes e de crustáceos. 

Barbosa e Gomes (1958) definiram a Formação lrati, na bacia 
do rio Corumbataí (SP), iniciando com uma importante 
desconformidade erosiva, representada por conglomerado 
silexítico na base, e dividiram-na em membros Taquaral (inferior) 
e Assistência (superior). 

Mendes (1961) discordou no tocante à inclusão do Membro 
Taquaral na Formação lrati e afirmou que o conglomerado basal 
atribuído por Barbosa e Gomes (op. cit. ) à base desse membro 
teria exercido grande influência na classificação proposta por 
esses autores, tendo o mesmo sido observado no Ribeirão de 
Assistência, com caráter lenticular e pequena espessura. 
Ocorreria dentro de um arenito grosseiro, repetindo-se na vertical, 
a curta distância, pelo menos três vezes, achando, portanto, 
supérflua a ideia de incluí-lo na Formação lrati. 

Northfleet, Medeiros e Mühlmann (1969) descreveram o lrati 
como constituído por argilito cinza-escuro a preto, folhelhos 
negros, carbonosos e betuminosos, localmente com intercalações 
de calcário e síl ex nodular. 

Andrade e Soares (1971), Mühlmann et ai. (1974) e vários 
outros autores acolheram a divisão proposta por Barbosa e 
Gomes (1958) para a Formação lrati , com uma única restrição no 
tocante a sua separação em dois membros devido ao 
mapeamento ter sido realizado numa escala de pouco detalh e e a 
não ser conveniente cartografar essa separação. 

A Formação lrati foi descrita por Mühlmann et ai. (1974) como 
constituída por intercalações de argilitos e folh elhos cinza-escuros 
e folhelhos cinza-escuros e pretos, pirobetuminosos, associados a 
níveis de rochas carbonáticas, sobrepostas à Formação Palermo 
e distribuindo-se do Rio Grande do Sul a São Paulo, sendo, neste 
último, subdividida nos membros Taquaral e Ass istência. Segundo 
esses autores, os dois níveis de folhelhos pirobetuminosos dessa 
unidade distribuir-se-iam desde o Rio Grande do Sul até o norte 
do Paraná onde, em direção a São Paulo, haveria maior 
desenvolvimento dos leitos de calcári os. 

1.2.2.7.2.2 - Dist ri buição na área e espessura 

Na área em apreço, a Formação lrati ocorre em faixas contínuas, 
por vezes descon tínuas ou dispersas. Na Folha SF.22-Z-D, em 
sua porção leste e nordeste, o lrati passa continuamente para a 
Folha SF.23 Rio de Janeiro e, para oeste, numa faixa alongada de 
contornos irregulares , passa descontinu amente para a Folha 
SF.22-Z-C, com direção sudoeste, onde adentra de modo 
contínuo a Folha SG.22 Curitiba. 

White (1908) citou uma sondagem executada em Bofete (SP), 
em que foi obtida uma espessura para o lrati da ordem de 48 m. 

Almeida e Barbosa (1953) ass inalaram que, em várias 
sondagens feitas no Estado de São Paulo, as espessuras da 
Formação lrati vari aram entre 15,6 e 87, 7m, porém em 
afloramentos encon traram valores em torno de 30 a 60 m. Essas 
espessuras excluem o Membro Taquaral devido a sua colocação 
na porção superior da Formação ltapetininga, que apresenta uma 
espessura de 28 m. Os mesmos autores afirmaram ainda que o 
Membro Taquaral chega a faltar quando a Formação lrati repousa 
sobre o Membro Tatuí da Formação ltapetininga . 

Mezzali ra (1964b) considerou a espessura para a Formação 
lrati , no Estado de São Paulo, variando entre 30 e 50 m. 

Northfl let, Medeiros e Mühlmann (1 969) atribuíram uma 
espessura máxima para esta form ação, de 85 m, encontrada no 
poço 2-CM-1-PR. 

Fúlfaro (1970) citou, como espessura generalizada para a 
área próxima a Angatuba (SP), valores entre 20 e 25 m. Segundo 
esse autor, registrou-se, no poço pionei ro CP-1-SP do antigo 
CNP, localizado a noroeste de Angatuba (SP), uma espessura de 
44,4 m, que considerou anômala em virtude da confusão existen te 
entre os siltitos escuros da base do Corumbataí e parte da Fácies 
Taquaral e as rochas pertencentes à Formação lrati. 

Mühlmann et a i. (1974) observaram que a formação em 
questão apresenta ocorrênc ia generalizada na Bacia do Paraná, 
com espessuras da ordem de 40 m, em superfície. Em 
subsuperfície, essa unidade litoestratigráfica apresentou , no poço 
2-IT-1-RS (ltacorubi-RS), uma espessura de 71 m. 

Fúlfaro, Gama Júnior e Soares (1980) atribuíram uma 
espessura para a aludida Formação da ordem de 40 m no Estado 
de São Paulo. 

Em observações de campo efetuadas du rante o presente 
trabalho, pode-se constatar espessura da ordem de 20 m no 
trecho da Rodovia Raposo Tavares entre ltapetininga (SP) e 
Angatuba (SP) e próximo a Guareí (SP). 

1.2.2. 7.2.3 - Posição estratigráfica 

No presente mapeamento, as relações de contato da Formação 
lrati com as unidades subjacentes mostraram-se concordantes. 

Autores como Mendes (1952, 196 1, 1963), Mendes et a i. 
(1966), Northfleet, Medeiros e Mühlmann (1969) e Fúlfaro (1970) 
registraram as mesmas relações de contato, enquanto Schneider 
et ai. (1974) admitiram um contato concordante com a Formação 
Palermo e discordante com a Formação Tatuí. Pesquisadores 
como Barbosa e Almeida (1949a) , Barbosa e Gomes (1958) , 
Andrade e Soares (1971) e Soares e Landim (1973), entre outros, 
admitiram contatos discordantes da Formação lrati com a 
Formação Tatu í, evidenciados pela presença de nível 
conglomerático silexíti co na base da unidade superior. Trata-se, 
entretanto, de diastema de caráter local, haja vista a comprovada 
concordância na maior parte da bacia desse contato em São 
Paulo, registrado entre as formações lrati-Tatuí e, nas áreas 
restantes, en tre lrati-Palermo. 

A idade permiana para a Formação lrati foi estabelec ida por 
McGregor (1 908, apud W HITE, 1908), ao descrever o réptil fóssil 
Mesosaurus brasiliensis e compará-lo com outras formas 
semelhantes que ocorrem no Permiano Inferior da África do Sul. 
Outros fósse is são característi cos da referida formação, dentre 
eles Stereosternum tumidum, restos de peixes, carapaças de 
crustáceos, restos vegetais e palinomorfos. 

Em uma sanga da fazenda Vila Nova, 30 km ao norte de 
Curiúva (antiga Caeté) (PR), em camadas alternadas de folhelh os 
betuminosos e calcários argilosos, Oliveira (1918) coletou, em 
novembro de 1911, restos de mesossáuridas (DGM 69-R e 103-R 
e 130-R) e madeira petrificada (DG M-447-pb e lâmin as 316 e 
319), depositados na Seção de Paleon tologia do DNPM (loc. foss. 
nº 18, Fig. 1.3) . 

Em folhelhos coletados por Joviano Pacheco, em uma 
sondagem em Monte Cristo, Guareí (SP), Clarke (1919) 
descreveu os crustáceos Paulocaris pachecoi e Gampsonyx 
brasilicus, mencionando, ain da, a ocorrência de gastrópodes dos 
gêneros Loxonema e Bellerophon. Almeida e Barbosa (1953) 
efetuaram uma busca na região de Guare í, não confirmando a 
existência de tais fósseis de gastrópodes. Em 1950, S. Mezzalira 
redefiniu Gampsonyx brasilicus Clarke, 1919, criando o gênero 
Clarkecaris (loc. foss. nº 23, Fig. 1.2). 

Encontram-se depositadas, na Seção de Paleontologia do 
DNPM, vértebras e costelas (DGM 104-R, estudadas por A.S. 
Woodward DGM 105-R a 107-R) de Stereosternum tumidum 
coletadas por E. Alves Pinto, em agosto de 1934, em Siqueira 
Campos (antiga Colôn ia Mineira), no corte do marco 101 km do 
ramal de Jacarezin ho, município de Siqueira Campos (PR), e em 
tronco (DGM 108-R), atribuído a Stereosternum tumidum, coletado 
por Alberto Erichsen, em 1930, no marco 102 km do ramal de 
Paranapanema, em Siqueira Campos (PR) (loc . foss. nº 17, Fig. 
1.3). 

Moraes Rego (1936) mencionou que exemplares de 
mesossáuridas foram extraídos de uma pedreira que fornecia lajes 
para o calçamento da cidade de ltapetininga (SP) , situada cerca 
de 12 km ao norte da cidade, e que esse poderia ser um dos 
locais citados por E.D. Cope como de procedência do material que 
usou para descrever Stereosternum tumidum Cope, 1885. 

Almeida e Barbosa (1953) coletaram fósseis de pequenos 
crustáceos, ainda não determinados, bem como uma espécie de 



Leiodidae, a 2 km de Quatiguá, na rodovia para Siqueira Campos 
(PR). Ao estudar este material, Cardoso (1965) descreveu o 
conchostráceo carenado Unicarinatus octavioi Cardoso (1965) 
(DGM 4.648-1, holótipo e DGM 4.649-1, parátipo) em siltito creme 
com manchas esparsas de tom vermelho, precisando a 
localização 700 m além do marco do quilômetro 21 O da estrada de 
rodagem Curitiba-Jacarezinho, encontrando-se esse material 
depositado na seção de Paleontologia do DNPM (loc. foss. nº 16, 
Fig. 1.3). 

Bischoff (1957) registrou plantas fósseis em bancos de sílex 
da Formação lrati, no perfil estratigráfico C realizado na rodovia de 
Carlópolis a Ribeirão Claro, no Paraná (loc. foss. nº 13, Fig. 1.2). 

Bischoff (op. cit.) assinalou que, junto com G. Menpel, 
encontrou em um corte da estrada de ferro, ao norte de Joaquim 
Távora, restos de Mesosaurus cerca de 2 m abaixo das camadas 
da Formação Serra Alta (loc. foss. nº 14). No perfil estratigráfico 
realizado na rodovia Joaquim Távora-Jacarezinho, no Paraná, o 
autor registrou a presença de plantas fósseis em um banco de 
sílex e também invertebrados fósseis em calcário, ambos fazendo 
parte da Formação lrati (loc. foss. nº 15, Fig. 1.3). 

Além das localidades fossilíferas adiante assinaladas tem-se 
o registro de que no National Science Museum, em' Tokyo, 
encontra-se depositado um exemplar identificado por Shikama 
(1970) como Mesosaurus brasiliensis McGregor 1908, coletado 
pelo Sr. Tamizo Okuda, em Bastos (SP), e doado àquele museu 
pela Srta. Noriko Matsuoka, da cidade de Kobe. 

Mezzalira (1966) registrou a coleta, em testemunhos do poço 
nº 3, da Petrobras, Guareí (SP), na profundidade de 250 m, de 
Paulocaris pachecoi e restos de peixes (loc. foss. nº 06, Fig. 1.2). 

Mezzalira (op. cit.) registrou a identificação, no poço nº 2 da 
Companhia Brasileira de Sondagem, em Anhembi (SP), em 
dolomitos à profundidade de 140 m, de Liocaris sp. e, à 
profundidade de 139 m, de Stereosternum ou Mesosaurus. No 
mesmo local , citou também a ocorrência de Paulocaris pachecoi 
Clarke, 1919, em dolomitos de cor chocolate-escura com nódulos 
de sílex e folhelhos cinzentos com nódulos (loc. foss. nº 11 , Fig. 
1.2). 

Em testemunhos do poço nº 1, da Companhia Brasileira de 
Sondagem, em Anhembi (SP), Mezzalira (1966) registrou a 
presença de Stereosternum ou Mesosaurus em folhelhos e 
dolomitos a uma profundidade desconhecida (loc. foss. nº 12). 

Em testemunho do poço nº 1 do IGG, aberto ao sul da cidade 
Porangaba (SP), na saída para a rodovia Marechal Castelo 
Branco, Mezzalira (op. cit.) registrou a presença de Liocaris sp., 
em dolomitos, às profundidades 60,00 m, 63,00 a 63,20 m , 63,60 
a 63,90 m e 64,40 a 64,70 m, de Paulocaris sp., em dolomitos 
parcialmente silicificados com nódulos de sílex, às profundidades 
de 47,60 a 48 m , 48,30 a 48,80 m, 49 a 49,30 m e 51 m, e 
escamas de peixes , em folhelhos, à profundidade de 65,40 a 
66, 70 m (loc. foss. nº 19). 

Ainda, Mezzalira (op. cit.) assinalou a presença em 
testemunho do poço nº 4, perfurado pela Petrobras em Guareí 
(SP), de abundantes fragmentos ósseos de Mesosaurus à 
profundidade de 225 m e de fragmentos de crustáceos e escamas 
de peixes à profundidade de 230 m (loc. foss. nº 22). 

Mezzalira (1966) fez referências à presença de Stereosternum 
tumidum em dolomitos e folhelhos da localidade de Monte Cristo 
na estrada de rodagem entre ltapetininga e Guareí, município d~ 
Guareí (SP) (loc. foss. nº 23). 

Na fazenda Santa Rita, município de Taguaí (SP), Mezzalira 
(op. cit.) registrou a presença de Stereosternum ou Mesosaurus 
em folhelhos e dolomitos (loc. foss. nº 24). 

Mezzalira (op. cit.) assinalou a ocorrênc ia, em testemunho do 
poço Carlota Prenz, em Angatuba (SP), do crustáceo Paulocaris 
sp., em dolomitos e folhelhos à profundidade de 245 m (loc. foss. 
25). 

Encontra-se depositado na seção de paleontologia do DNPM 
um tronco (DGM 132-R), atribuído a Stereosternum tumidum, 
coletado por L.F. Moraes Rego na fazenda do Sr. Benedito 
Fogaça Leite, município de Porangaba (SP) (loc. foss. nº 20). 

Mezzalira (1971) registrou a presença de restos de peixes em 
arenito conglomerático da profundidade de 31,20 a 31,40 m (base 
da Formação lrati) do Furo SA.19, perfurado para prospecção de 
dolomito no Sítio São Roque , em Quadra, pouco antes da cidade , 
pela estrada Porangaba (loc. foss. nº 21 ). 

Daemon e Quadros (1969 , 1970) situaram o período de 
deposição da Formação lrati no Permiano Superior (Kazaniano). 
Esses autores informaram ainda que amostras coletadas em São 

Paulo forneceram palinomorfos do Kazaniano-Tartariano para os 
membros Taquaral e Assistência. 

Segundo Campos e Castro (1978), as localidades fossilíferas 
da Formação lrati são caracterizadas pelo registro de répteis 
mesossáuridos que têm, no Stereosternum tumidum, o primeiro 
fóssil descrito no Estado de São Paulo. 

1.2.2. 7.2.4 - Litologias 

Na área em estudo, a porção inferior da Formação lrati é definida 
pelos sedimentos do Membro Taquaral e constituída 
predominantemente por argilitos, folhelhos cinza-escuros e cinza
claros e siltitos cinza. No topo, essa unidade é representada pelo 
Membro Assistência, litologicamente constituído por folhelhos 
cinza-escuros ou pretos, pirobetuminosos. Geralmente, no Estado 
de São Paulo, a sequência se inicia com um banco de calcário, 
por vezes dolomítico, passando para os folhelhos pretos 
pirobetuminosos que estão interestratificados com leitos ou lentes 
irregulares de dolomitos e calcários. Esse fato é bastante 
frequente no vale do rio Corumbataí, havendo variação lateral que 
diminui sua frequência tanto para o norte como para o sul da 
Bacia do Paraná. Esses calcários, quando se encontram 
silicificados, ocorrem geralmente em forma de concreções de sílex 
(bonecas de sílex), sendo, portanto, uma maneira de 
reconhecimento in situ desta formação, quando a mesma se 
encontra intemperizada. 

A laminação paralela é a est rutura sedimentar primária mais 
comum nessa unidade. Na sua porção superior, ocorrem também 
marcas ondulares nos leitos carbonáticos, laminação cruzada e 
convoluta, laminações irregulares, por vezes lenticulares e 
delgadas, de folhelhos pretos calcíferos em calcários de coloração 
clara, oólitos e brechas intraformacionais. A alternância de 
camadas ou lentes de calcário com folhelhos origina a 
interestratificação rítmica, bastante frequente no topo desta 
formação. 

Fúlfaro (1970) descreveu a Formação lrati nas áreas próximas 
a Angatuba (SP) como uma sequência constituída 
predominantemente por folhelhos escuros, finamente laminados, 
normalmente apresentando odor fétido. Citou também , em toda a 
sucessão, zonas de alternância de leitos de calcário e folhelho 
litologicamente semelhantes à denominada sucessão rítmica da 
região de Rio Claro (SP) e Pi racicaba (SP), descritas por Almeida 
e Barbosa (1953) e Barbosa e Gomes (1958). 

Próximo ao acesso para a Vila de Bom Reti ro, 1 O km a leste 
de Angatuba (SP), em corte na rodovia Raposo Tavares, foram 
observados folhelhos negros, betuminosos, da Formação lrati , em 
estratos plano-paralelos horizontais, com níveis de concreções 
silicosas, geralmente arredondadas, de poucos milímetros a 
alguns centímetros, conhecidos como bonecas de sílex. 

1.2.2. 7.2.5 -Ambiente de sedimentação 

A Formação lrati possui ampla distri buição na Bacia do Paraná, 
como decorrência da grande estabilidade tectônica e da baixa 
taxa de sedimentação na época de sua deposição. As Formações 
Serra Alta , Teresina e Rio do Rasto têm seu maior 
desenvolvimento no domínio Central da bacia, passando 
lateralmente para a Formação Corumbataí, em São Paulo. 

Existem controvérsias quanto ao ambiente de deposição da 
Formação lrati, no tocante a ser marinho ou continental. Mendes 
(1952) concluiu, baseado em dados paleontológicos, ser o 
ambiente de sedimentação da Série Passa-Dois não 
correspondente ao de um meio marinho normal, faltando 
braquiópodes e corais. Afirmou tratar-se, aparentemente, de um 
ambiente continental que regionalmente parece te r evoluído em 
condições relativamente ca lmas de deposição. 

Almeida e Barbosa (1953) admiti ram para a Série Passa-Dois 
um ambiente predominantemente subaquoso, em águas calmas e 
ausência de organismos marinhos. Consideraram o re levo baixo 
das bordas da bacia, à época da deposição do lrati , propício ao 
fornecimento de sedimentos que geraram um caráter salobro para 
as lagunas de águas calmas que se formavam, criando o 
ambiente onde proliferaram os mesossáuricos. 

Northfleet, Medeiros e Mühlmann (1969) acreditaram que os 
sedimentos da Formação Palermo representariam o máximo da 
transgressão marinh a iniciada no fim do Permiano Médio e os 
sedimentos das formações lrati e Serra Alta representari a~ uma 
fácies mais estagnante do mar Palermo ocasionada pelo 



soerguimento do Arco Pampeano, que teria separado a Bacia do 
Paraná da Geossinclinal Andina. 

Landim (1970b) afirmou ter sido o Grupo Passa-Dois 
depositado num ambiente predominantemente lacustre, com raras 
fases fluviais e a Formação lrati numa fácies lacustre de caráter 
redutor dentro de um ciclo maior de sedimentação subaquática 
pós-glacial. 

Andrade e Soares (1971 ) sugeriram para as sequências de 
sedimentação da Formação lrati, ambiente de águas rasas com 
periódicos ciclos de emersão, sendo depositado numa superfície 
plana e de mínimo gradiente. Em águas rasas desprovidas de 
movimentação, houve desenvolvimento prolífico de vida, inibindo 
a aeração e dando condições redutoras ao fundo, onde os restos 
orgânicos se sedimentaram e se preservaram, produzindo o 
caráter betuminoso dos folhelhos. As intercalações de calcários 
dolomíticos, às vezes oolíticos , devem-se às oscilações periódicas 
de profundidade e à intensidade de aeração por maior 
movimentação, ou variações no desenvolvimento orgânico. 

Amaral (1971) concluiu pela existência de um único lago na 
sedimentação dessa unidade e não de diversos e isolados, devido 
a terem os mergulhos das camadas da Formação lrati um sentido 
para o interior da Bacia do Paraná. Esse único e imenso lago teria 
comunicação com o mar, não se sabendo em que região. A 
deposição sugeriria um ambiente redutor. Os calcários e as 
interestratificações de leitos ou lentes de calcário e folhelhos 
dever-se-iam a fator climático, quando um clima quente e pouco 
chuvoso deve ter imperado, na época, durante a deposição da 
base da Formação lrati e, posteriormente, passado a frio e 
alternado com épocas quentes e secas. 

Mühlmann et ai. (1974) atribuíram ao Membro Taquaral da 
Formação lrati um ambiente de sedimentação marinho de águas 
calmas, abaixo do nível de ação das ondas, enquanto, para a 
parte superior, o Membro Assistência, ter-se-ia um ambiente 
marinho, de águas rasas. Restrições da bacia criaram condições 
para a deposição de folhelhos pirobetuminosos associados a 
calcários. Esses desenvolveram-se preferencialmente em áreas 
de plataform a, como em São Paulo, onde condições mais severas 
origin aram inclusive depósitos de rochas evaporíticas (aniditra). 

1.2.2.7.3 - Subgrupo Estrada Nova 

1.2.2.7.3.1 - Generalidades 

Foi White (1 908) quem originalmente utilizou o termo "Camadas 
de Estrada Nova" para descrever uma série de "schistos cinzentos 
e variegados e camadas areentas que muitas vezes contêm 
massas de sílex, restos fósseis de crustáceos, conchas e 
fragmentos silicificados de madeira fóssil". Estas ocorrências, 
segundo o autor, estariam bem expostas nos cortes da Estrada 
Nova (Estrada do Rio do Rasto), em Santa Catarina. 

Baseado nas descrições originais propostas por White (op. 
cit. ), Oliveira (1917, 1918) considerou o Grupo Estrada Nova 
composto por folh elhos e arenitos cinzentos e variegados, com 
concreções de síl ex e madeiras petrificadas, posicionando-o 
estratigraficamente entre o Grupo lrati e o Calcário Rocinha. 

Moraes Rego (1930) observou variações na coloração dos 
sedimentos do Subgrupo Estrada Nova que, no Paraná, 
apresentar-se-iam cinzentos e, em São Paulo, vermelh os ou 
roxos. 

Oppenh eim (1934) propôs que as Camadas Estrada Nova, de 
White (1908), fossem subdivididas em Estrada Nova Inferior, 
composta de folhelhos e arenitos cinzentos, e Superior, 
constituída de folh elh os argilo-arenosos amarelos, roxos e 
variegados, englobando as camadas Teresina, Rocinha e 
Serrinha. Situou a porção inferior no Permiano e a superior no 
Triássico. 

Na class ificação das rochas gondwânicas do sul do Brasil, 
Gordon Júnior (1947) considerou a Formação Estrada Nova 
subdividida nos membros Serra Alta e Teresina, na porção média 
da Série Passa-Dois. 

Maack (1947) subdividiu a sequência das camadas do Grupo 
Estrada Nova em Formação Estrada Nova stricto sensu ou 
Camadas Serra Alta e Camadas Teresina-Serrinha. 

Segundo Barbosa e Gomes (1958), a Formação Estrada Nova 
seria facilmente reconhecida no campo pelos seus sedimentos 
argilosos mu ito bem estratificados. 

Sanford e Lange (1960) consideraram o Grupo Estrada Nova 
subdividido, da base para o topo, nas form ações lrati, Serra Alta e 
Teresina. 

Soares e Landim (1973) incluíram a Formação Estrada Nova 
(Membro Serra Alta) na fase parálica da plataforma de 
sedimentação do ciclo pós-glacial. 

Nas considerações de Monaco, Zir Filho e Valentini (1974) , 
foram incluídas no Subgrupo Estrada Nova as formações Serra 
Alta e Teresina. Observaram que este pacote ocorre em toda a 
Folha SG.22 Curit iba. Na Folha SF.22 Paranapanema, a única 
faixa aflorante que aparece subdividida nas formações Serra Alta 
e Teresina é a que faz contato com a Folha SG.22 Curitiba. 

Nos estados de São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul 
e Goiás, Mühlmann et ai. (1974) e Schneider et ai. (1974) 
consideraram os litótipos Estrada Nova como pertencentes à base 
da Formação Corumbataí. 

A escala de trabalho adotada no presente mapeamento não 
permitiu a divisão cartográfi ca do Subgrupo Estrada Nova nas 
formações Serra Alta e Teresina. Apenas na Folha SF.22-Z-C foi 
executada tal divisão, baseada nos trabalh os de mapeamento da 
Petrobras executados por Vieira e Maíngué (1972), auxiliada pelas 
interpretações das imagens de radar na escala 1 :250 000 e 
informações de campo. Mesmo com esta subdivisão mais local, o 
Subgrupo Estrada Nova foi descrito, no presente relatório, como 
indiviso. 

1.2.2. 7.3.2 - Distribuição na área e espessura 

Nos domínios da Folha SF.22 Paranapanema, o Subgrupo 
Estrada Nova afl ora nas folhas SF.22-Z-B, Z-C e Z-D. As 
ocorrências mais significativas foram observadas em faixa na 
Folha SF.22-Z-D, onde aflora da porção cent ral até o extremo 
leste, quando se inflete para norte, formando um ângulo reto, 
atingindo o canto NE da folh a. 

Quando se referiu às Camadas Estrada Nova, White (1908) 
estimou sua espessura em 150 m. 

Segundo Northfl eet , Medeiros e Mühlmann (1969), a maior 
espessura dessa unidade é de 685 m, perfurados no poço 2-D0 -
1-MT (Dourados-MS). 

Vieira e Maingué (1972) e Vieira (1973) estimaram para a 
Formação Serra Alta uma espessura de 50 m sobre o Arco de 
Ponta Grossa e 60 m na região nordeste do Paraná. Para a 
Formação Teresina, estimaram 400 m na parte su l do Arco de 
Ponta Grossa, diminuindo gradativamente para 340 m na região 
central do mesmo (Ortigueira, PR), chegando a apresentar 
espessuras inferiores a 120 m no nordeste paranaense (Joaquim 
Távora-Carlópoli s) . Deste local para leste observaram ligeiro 
espessamento para 130-1 40 metros na região de Angatuba (SP). 

Os litótipos pós-lrati e pré-Rio do Rasto foram divididos por 
Mühlmann et ai. (1974) e Schneider et ai. (1974) nas formações 
Serra Alta, com espessura da ordem de 80-90 m, e Teresina, que, 
segundo eles, teria sua espessura máxima constatada de 318 m, 
no poço 2-CM-1- PR (Campo Mourão-PR). 

Para Fúlfaro, Gama Júnior e Soares (1980), a unidade 
litoestratigráfi ca Estrada Nova distribui-se desde o Rio Grande do 
Sul até o sul de Mato Grosso e Goiás . Esses au tores observaram 
ainda que, em superfície, a unidade aflora em todo o flanco leste 
da bacia, com espessuras da ordem de 300 m no Paraná e em 
Santa Catarina e 180 m em São Paulo. 

Almeida F.F.M. de et ai. (198 1), também utilizando a divisão 
do Subgrupo Estrada Nova nas formações Serra Alta e Teresina, 
con sideraram, para a primeira, espessura da ordem de 100 m no 
Estado do Paraná e valores bem menores em São Paulo, onde 
chegariam a 15 m, como na região de ltaí. Para a Formação 
Teresina, concordaram com as estimativas propostas por Vieira 
(op. cit.). 

Principalmente com base em observações feitas na faixa 
aflorante da Formação Corumbataí no Estado de São Paulo, 
constataram-se espessuras para o Subgrupo Estrada Nova da 
ordem de 100 m, como na estrada que liga Angatu ba à rodovia 
Raposo Tavares. 

1.2.2. 7.3.3. - Posição estrati gráfica 

Em sua faixa aflorante na Folha SF.22 Paranapanema, o 
Subgrupo Estrada Nova repousa sobre sedimentos da Formação 
lrati de modo concordante e gradual, tornan do praticamente 
impossíve l a constatação exata de seus limites nos cortes 
observados no campo, o mesmo ocorrendo com o contato 
superi or, com a Formação Rio do Rasto. 

Vários autores, como Northfleet, Medeiros e Mühlmann 
(1969), Vieira e Maingué (1972), Vieira (1973), Mühlmann et ai. 



(1974), Schneider et ai. (1974), Fúlfaro, Gama Júnior e Soares 
(1980), Almeida, F.F.M. de et ai. (1981), observaram que o 
contato inferior do Subgrupo Estrada Nova se dá de modo 
concordante com a Formação lrati. 

Através de estudos de palinomorfos, Daemon e Quadros 
(1970) indicaram idade permiana superior (Kazaniano) para essa 
unidade litoestratigráfica. 

No contato entre as unidades Estrada Nova (Membro Serra 
Alta) e lrati, próximo a lpeúna (SP), Soares e Landim (1973) 
observaram a ocorrência de uma fina camada de conglomerado 
silexítico, com fragmento de ossos , um metro acima do topo do 
folhelho preto. Situaram os litótipos Estrada Nova no Permiano 
Superior. 

Maniero (1946) descreveu uma nova espécie de madeira 
fóssil, Dadoxylon (Araucarioxylon roxo1), procedente da localidade 
de Jacutinga, município de Guareí, SP, em camadas do topo da 
Formação Estrada Nova , jazendo logo abaixo de um horizonte de 
arenito betuminoso (Formação Piramboia) (loc. foss. nº 26, Fig. 
1.2). 

Bischoff (1957) assinalou a presença de invertebrados fósseis 
em arenito calcífero no perfil estratigráfico a, realizado na rodovia 
Joaquim Távora-Jacarezinho e correspondendo ao Membro 
Teresina, Formação Estrada Nova (loc. foss. nº 27, Fig. 1.3). 

Mezzalira (1966) registrou que, em testemunhos do poço nº 2 
da Companhia Brasileira de Sondagem , em Anhembi (SP), foram 
encontrados, à profundidade de 60 a 124 m, em folhelhos roxo
acinzentados e em siltitos cinzento-amarelados e cor de vinho, 
exemplares de Lycopodiopsis e restos de peixes (loc. foss. nº 11, 
Fig. 1.2). 

Campos e Castro (1978) assinalaram que as localidades 
fossilíferas da Formação Estrada Nova são caracterizadas, na 
folha, pela ocorrência de Lycopodiopsis e da fauna endêmica de 
moluscos dos gêneros Pinzonella, Jacquesia, Leinzia e Terraia. 

Com base em sua posição estratigráfica e dados 
paleontológicos conhecidos, acredita-se não haver dúvidas quanto 
a situar o Subgrupo Estrada Nova no Permiano Superior. 

1.2.2.7.3.4. - Litologias 

Na área do presente mapeamento, as litologias do Subgrupo 
Estrada Nova constituem-se basicamente de argilitos, folhelhos e 
siltitos arroxeados, avermelhados, esverdeados , cinzentos e 
cinza-escuro a pretos. Localmente, ocorrem niveis silicificados e 
calcários oolíticos, esbranquiçados a amarelados, preenchendo 
gretas de ressecamento ou em camadas lenticulares que variam 
de 2 a 6 m de espessura. Também são comuns laminações plano
paralelas, ondeadas, microlaminações cruzadas, diques de 
arenitos e laminações flaser. 

Litologicamente , Moraes Rego (1930) descreveu o Grupo 
Estrada Nova como constituído de folhelhos frequentemente 
calcíferos , duros, de cores variegadas, contendo certa quantidade 
de areia que progressivamente grada para arenitos, os quais se 
intercalam com camadas lenticulares de calcários de cores claras, 
sempre muito silicosos, e sílex. 

Maack (1947) descreveu uma alternância de folhelhos finos 
preto-esverdeados, com pequenas lentes calcárias, xistos 
lustrados, cinzento-esverdeados e arenitos argilosos, vermelho
amarelados em sua porção inferior, e uma sequência de bancos 
de calcários, no topo. 

Segundo Vieira e Maingué (1972) e Vieira (1973), a Formação 
Serra Alta, correspondente à parte inferior do Subgrupo Estrada 
Nova, seria tão somente uma recorrência dos folhelhos da porção 
inferior da Formação lrati. Para a Formação Teresina, equivalente 
à parte superior do subgrupo, tais autores observaram que a 
associação característ ica de sua litologia seria a alternância de 
lâminas sílticas claras e lâminas argilosas escuras, esverdeadas, 
cinza ou vermelhas, formando estruturas internas tipo flaser. 

Já Mühlmann et ai. (1974) e Schneider et ai. (1974) 
descreveram a Formação Serra Alta como constituída de uma 
sequ ência de argilitos, folhelhos e siltitos cinza-escuros a pretos, 
localmente com laminações plano-paralelas, com fraturas 
conchoidais , lentes e concreções calcíferas , situada acima da 
Formação lrati. Segundo esses autores, a Formação Teresina 
consistiria em alternância de argilitos e folhelhos com siltitos e 
arenitos muito finos, cinza-claros. Observaram ainda que, na base 
dessa unidade, camadas de até 5 m de espessura de folh elhos 
cinza-escuros intercalados na litologia acima, no terço superior, 
são comuns, ocorrendo amiúde calcários, por vezes oolíticos, e 
leitos de coqu ina. 

Para descrever litologicamente o pacote sedimentar Estrada 
Nova, Fúlfaro, Gama Júnior e Soares (1980) dividiram-no em dois 
membros: Serra Alta, na base, e Teresina, no topo. Segundo 
estes autores, o Membro Serra Alta seria caracterizado por 
argilitos, folhelhos e siltitos cinza-escuros e pretos, com incipiente 
laminação paralela. Referindo-se ao Membro Teresina, 
caracterizaram-no pela alternância de finas lâminas de folhelhos 
cinza-escuros ou esverdeados e siltitos cinza-claros, com 
laminação paralela mal desenvolvida, frequentemente passando a 
lenticular ou flaser. Marcas onduladas e estratificações cruzadas 
de pequena escala, nas camadas sílticas, foram outras estruturas 
sedimentares constatadas pelos autores. Observaram que, no 
Estado de São Paulo e no sul de Mato Grosso, essa unidade 
apresenta uma fácies caracterizada por siltitos e folhelhos 
arroxeados e avermelhados com laminação paralela, estruturas 
flaser e fendas de ressecamento. 

Na BR-153 , próximo a Jacarezinho, pode-se observar uma 
exposição do Subgrupo Estrada Nova, mostrando sedimentos 
pelíticos, predominando a cor arroxeada, com alguns níveis 
centimétricos esverdeados. Nesse local , foram notados estratos 
plano-paralelos horizontais com níveis finos silicificados e 
carbonáticos, predominando estes últimos. 

Na SP-255, entre ltaí-Taquarituba (SP), foram observados, no 
pacote sedimentar Corumbataí, litótípos que caracterizam o 
Subgrupo Estrada Nova, como siltitos arroxeados, amarelados e 
brancos, com estratos plano-paralelos horizontais, 
microlamínações cruzadas e flaser, além de gretas de 
ressecamento. 

1.2.2. 7.3.5 -Ambiente de sedimentação 

Na descrição de Moraes Rego (1930), o Grupo Estrada Nova 
apresenta fácies mistas, com camadas terrígenas, evidenciadas 
por restos vegetais, intercaladas a outras de origem marinha. 

Para Barbosa e Gomes (1958), os litótipos Estrada Nova 
representariam uma sedimentação subaquosa, talvez marinha. 

Northfleet, Medeiros e Mühlmann (1969) refe riram-se a uma 
fácies principal na unidade Estrada Nova, caracterizada por fina 
estratificação levemente ondulada com estrutura flaser, 
microlaminação cruzada, fen das de ressecamento e níveis de 
calcário oolítico, indicando deposição em amplas áreas de 
planícies de marés. 

Para a parte inferior do Su bgrupo Estrada Nova , 
correspondendo à Formação Serra Alta, Vieira e Maingué (1972) e 
Vieira (1973) observaram que a sequência argilosa e o conteúdo 
fossilífero indicariam deposição em águas calmas e profun das de 
um mar interior. Na parte superior, equivalen te à Formação 
Teresina, constataram terem os sedimentos se depositado 
predominantemente em extensas planícies de marés (estruturas 
internas) de uma bacia marinha intercontinental de águas salobras 
(conteúdo paleontológico). 

Mühlmann et ai. (1974) e Schneider et ai. (1974) atribuíram, 
para as formações Serra Alta e Teresina, um ambiente de 
deposição em águas calmas e agitadas, respectivamente . 
Observaram também que oscilações no nível das águas 
ocasionaram recorrência de sedimentação Serra Alta na parte 
basal da Formação Teresina. 

Segundo Fúlfaro, Gama Júnior e Soares (1980), a 
predominância de laminação paralela e est ruturas flaser entre as 
estruturas sedimentares descritas nessa unidade aponta a ação 
de correntes de marés e decantação de partículas em suspensão 
como os processos sedimentares responsáveis pelo transporte e 
deposição dos sedimentos. A presença de restos vegetais e 
outros fósse is atribuídos à água doce denunciaria uma influência 
fluvial , indicando proximidade de desembocadura de rios. 

Em pedreira próxima a Taguaí (SP), foram identificados, em 
exposição do Su bgrupo Estrada Nova, níveis carbonáticos que 
provavelmente se formaram em planícies de marés, mostrando 
bidireção possivelmente causada pela maré cheia e vazia. Para o 
calcário oolítico das gretas de ressecamento, admite-se que tenha 
se originado de um ambiente subaéreo. 

As características litológicas e sedimentares da base da 
Formação Corumbataí, equivalente ao Subgrupo Estrada Nova, 
indicam deposição em ambiente marinho de águas rasas, sujeitas 
às atividades das marés. 

1.2.2. 7.4 - Formação Rio do Rasto 

1.2.2. 7.4 .1 - Generalidades 



O nome do rio do Rasto foi introduzido na literatura geológica por 
White (1908) para caracterizar a sequência sedimentar 
representada pelas camadas vermelhas que ocorrem nas 
cabeceiras do rio homônimo, ao longo da estrada Lauro Müller
São Joaquim (SC). O referido autor considerou, inicialmente, 
essas camadas pertencentes à base do Grupo São Bento, devido 
à correlação admitida com as exposições de Santa Maria (RS), 
portadoras de répteis do Triássico. 

Baseado em registros paleontológicos dos sedimentos da 
Série Rio do Rasto, Oliveira (1918) situou a mesma no Permiano. 
Posteriormente, em 1927, o referido autor considerou-a como 
sendo do Triássico. 

De acordo com as proposições do Dr. Euzébio de Oliveira, 
Moraes Rego (1930) dividiu a Série Rio do Rasto em dois grupos: 
um inferior, denominado de Camadas de Serrinha, e outro 
superior, as Camadas de Santa Maria. 

Oliveira (1930) situou a Série Rio do Rasto no Triássico 
Superior, compreendendo as camadas de Santa Maria e da 
Serrinha. 

Gordon Júnior (1947) situou a Formação Rio do Rasto no 
Permiano, estratigraficamente no topo da Série Passa-Dois, 
subdividida nos membros Serrinha e Morro Pelado. Observou 
ainda que esta unidade diferia da sotoposta, Estrada Nova, 
principalmente por conter maior quantidade de arenito. 

Maack (1947) propôs uma nova tabela estratigráfica, na qual o 
Grupo Rio do Rasto aparece representado pelas formações 
Esperança e Poço Preto. 

De acordo com Mezzalira (1964b), até aquela data não se 
conheciam , no Estado de São Paulo, afloramentos do Grupo Rio 
do Rasto. Ressaltou que, nos testemunhos de sondagens da 
Petrobras em Paraguaçu Paulista, Uns e Presidente Epitácio, tal 
grupo foi identificado pelos técnicos que acompanharam as 
perfurações. 

Referindo-se à Formação Rio do Rasto, Mendes (1 967) 
sugeriu que fosse restringida apenas ao Membro Morro Pelado 
devido à presença de variações faciológicas e recorrência, além 
de falta de continuidade horizontal dos sedimentos Serrinha. 

No trabalho denominado Reavaliação dos dados geológicos 
da Bacia do Paraná, Northfleet, Medeiros e Mühlmann (1 969) 
consideraram a fácies Serrinh a pertencente à Formação Estrada 
Nova. 

1.2.2.7.4.2 - Distribuição na área e espessura 

Na Folha SF .22 Paranapan ema, a Formação Rio do Rasto ocorre 
numa faixa alongada, irregular, praticamente contínu a, com 
extensão aproximada de 160 m e direção NE-SO. Esta faixa 
mostra uma pequena descontinuidade no extremo sul, na junção 
das folhas SF.22-Z-C e SF.22-Y-D, quando a mesma adentra os 
domínios da Folha SG .22 Curitiba. 

Gordon Júnior (1947) observou que a espessura da Formação 
Rio do Rasto, em Santa Catarin a e no sul do Paraná, é 
prat icamente constante, entre 200 e 240 m. 

Segundo Northfleet, Medeiros e Mühlmann (1 969), a maior 
espessura perfurada na Formação Rio do Rasto foi de 705 m, no 
poço 2-CM-1-PR (Campo Mourão-PR). 

Pelas observações de Viei ra (1973), no extremo sul de São 
Paulo, os litótipos Rio do Rasto apresentariam como sua maior 
espessura valores próximos de 370 m. Segundo o autor, desse 
local para norte a unidade acunha gradualmente, passando para 
150 m ao sul de Santo Antônio da Platina, no NE do Paraná, e 
desaparecendo totalmente entre Taguaí e ltaí, em São Paulo. 

Espessura de até 400 m foi observada na faixa de 
afloramentos no flanco leste da bacia, por Mühlmann et a i. (1974) 
e Schn eider et ai. (1974). Em São Paulo, Goiás e Mato Grosso, 
sedimentos correspondentes estão englobados na Formação 
Corumbataí. Para o Membro Serrinh a, observaram que, em 
superfície, alcança espessura da ordem de 250 m e o Membro 
Morro Pelado, 200 a 250 m. 

Fúlfaro, Gama Júnior e Soares (1980) observaram que a 
Formação Rio do Rasto revela seu maior desenvolvimento na 
região oeste do Paraná e de Santa Catarina, adelgaçando-se 
progressivamente para nordeste e sudeste. Em subsuperfície, sua 
espessura máxima é de 705 m e, em superfície, não ultrapassa 
450 m. 

No presente mapeamento estimou-se uma espessura máxima 
em torno de 80 m para essa unidade litoestratigráfica, em 
observações efetuadas na Serra do Cadeado, que constitui uma 

de suas poucas e representativas ocorrências na Folha SF.22 
Paranapanema. 

1.2.2. 7.4.3 - Posição estratigráfica 

Na Folha SF.22 Paranapanema, a Formação Rio do Rasto ocorre 
nos estados de São Paulo e do Paraná. Apenas no últ imo foi 
observado, em campo, seu contato litológico concordante com o 
Subgrupo Estrada Nova. Para São Paulo, a maioria dos autores 
atualmente considera os sedimentos dessas unidades 
constituindo-se em um único pacote sedimentar, que 
denominaram Formação Corumbataí. 

Nas observações de Gordon Júnior (1947), seria difícil 
identificar localmente o contato entre os folhelhos da unidade em 
foco e os do Su bgrupo Estrada Nova sotopostos quando se 
encontram pouco alterados, mas a maior qu antidade de areia e 
silte e a ausência de nódulos sili cosos serviram para identificar as 
camadas basais da unidade Rio do Rasto. 

Gordon Júnior (op. cit.) situ ou a Formação Rio do Rasto no 
Permiano. Trabalhos posteriores de autores como Northfl eet, 
Medeiros e Mühlmann (1969), Mühlmann et ai. (1974) e Schneider 
et ai. (1974) , posicionaram essa unidade no Permian o Superior. 

No perfil estratigráfico realizado na rodovia Carlópolis-Ribeirão 
Claro, Bischoff (1957) registrou invertebrados fósseis em calcário, 
correspondendo à Formação Rio do Rasto. Na mesma rodovia, 
encontrou também um banco fossil ífero com Schizodus (orienta/is 
?) no limite Teresina-Rio do Rasto (loc. foss . nº 28). 

Bischoff (op. cit.) registrou a presença de invertebrados 
fósseis em arenito calcífero e em calcário no perfi l estratigráfico a, 
realizado na rodovia Joaquim Távora-Jacarezinho (PR), faz endo 
parte da Formação Rio do Rasto (loc . foss. nº 29). 

Baseados em determinações palin ológicas, Daemon e 
Quadros (1969, 1970) situaram a deposição da Formação Rio do 
Rasto no Permiano Superior (Kazaniano). 

Vieira e Maingué (1972) e Vieira (1973) consideraram o 
contato inferior do Grupo Rio do Rasto com a sotoposta Formação 
Teresina do Subgrupo Estrada Nova como concordan te e 
gradacion al. Cronologicamente, os autores situ aram os litótipos da 
base dessa unidade no Permiano e, para o topo, admitiram idade 
triássica. 

Em amostras de subsuperfície obtidas nas áreas de Anhembi 
e Artemis (SP) e pertencentes à Formação Corumbataí, Daemon 
(1 974) constatou que os palinomorfos encontrados indicam o 
subintervalo bioestratigráfico L3, correspondendo ao Kazaniano, e 
que é provável ser a presença de Striomonosaccites cf S. 
morondavensis Goubin indicação de uma idade aproximada do 
Tartariano. Por este fato, segundo Daemon (op . cit.), a Formação 
Corumbataí seria parcialmente contemporânea ao topo da 
Formação Teresin a, em Santa Catarina e, com dúvida, à Fácies 
Serrinha, da Formação Rio do Rasto, no Paraná e em Santa 
Catarina (loc. foss. nº 30). 

Mühlmann etal. (1974) e Schn eider et ai. (1974) consideraram 
o contato inferior entre a Formação Rio do Rasto (Membro 
Serrinha) e a Formação Teresina do Subgrupo Estrada Nova 
como transicional, localmente interdigitado com a parte superior 
da Formação Corumbataí. 

Segundo Fúlfaro, Gama Júnior e Soares (1980) , essa unidade 
exibe relações estratigráfi cas concordantes e transicionais com a 
sotoposta Formação Estrada Nova, com a qual apresenta, por 
vezes, interdigitações laterais. 

Os litótipos dessa unidade, nos domínios da Folh a SF.22 
Paranapanema, normalmente recobrem de modo concordante e 
gradual o Subgrupo Estrada Nova. Apenas na porção central da 
Folha SF .22-Z-C, uma pequen a faixa da unidade repousa 
discordantemente sobre estratos do Grupo Guatá. 

1.2.2. 7.4.4 - Litolog ias 

Litologicamente, nos domínios da Folha SF.22 Paranapanema, a 
Formação Rio do Rasto constitui-se basicamente de silt itos, siltitos 
arenosos, arenitos finos e, secundariamente, argilitos. As cores 
mais comuns exibidas por essa unidade são roxo, amarelo e 
verde. Estratos plano-paralelos horizontais e estratifi cação 
cruzada de pequeno a médio porte foram observados em alguns 
afloramentos . Uma das características litológ icas marcantes, 
principa lmente nos sedimentos mais finos dessa unidade é a 
esfoliação esferoidal sutil, exibida quando as rochas pass'am a 
sofrer alteração. 



Northfleet, Medeiros e Mühlmann (1969) descreveram a 
Formação Rio do Rasto como sendo constituída por arenito 
vermelho-tijolo, folhelho e siltito marrom-avermelhado 
interacunhados. Observaram que, localmente, a referida unidade 
exibe sedimentos cinza-esverdeados e variegados. 

Num corte vertical, ao sul do Arco de Ponta Grossa, Vieira e 
Maingué (1972) e Vieira (1973) observaram várias estruturas 
sedimentares e descreveram litoestratigraficamente o Grupo Rio 
do Rasto que, da base para o topo, constitui-se de siltitos roxos e 
violeta dispostos em camadas de espessura variável, com 
laminação geralmente irregular, nos quais intercalam-se camadas 
finas a médias de arenitos finos , argilosos. Para o topo, às 
camadas arroxeadas intercalam-se camadas de argilitos e 
folhelhos vermelhos e arenitos em camadas lenticulares, com 
estratificação cruzada. Com este acunhamento para o norte, as 
camadas avermelhadas aparecem entre as camadas arroxeadas, 
os leitos calcíferos e as camadas calcárias que têm, naquela 
direção, desenvolvimento cada vez maior. No nordeste 
paranaense, há notável mudança no tipo de acamamento, que 
passa de acunhado para plano-paralelo. 

Mühlmann et ai. (1974) e Schneider etal. (1974) consideraram 
a Formação Rio do Rasto subdividida nos membros Serrinha e 
Morro Pelado, conforme a proposição de Gordon Júnior (1947). 
Segundo esses autores, o membro inferior Serrinha seria 
constituído por siltitos esverdeados e arroxeados com 
intercalações de argilitos, arenitos finos e bancos carbonáticos , 
por vezes ooliticos. O superior constituir-se-ia de argilitos e siltitos 
vermelhos com intercalações de corpos lenticulares de arenitos 
finos. 

Os autores supracitados observaram , ainda, que as camadas 
arenosas e silto-arenosas do Membro Serrinha mostram, como 
estruturas primárias, estratificação cruzada de pequeno porte e 
laminação cruzada a ondulada. As camadas silto-argilosas 
apresentam laminação paralela, ondeada e flaser. Oólitos e 
estruturas estromatolíticas desenvolvem-se em alguns bancos 
carbonáticos. No Membro Morro Pelado, estratificação cruzada 
acanalada, laminação cruzada e plano-paralela são as estruturas 
sedimentares comuns. Acunhamento de camadas e 
lenticularidade dos corpos arenosos são características 
identificadas dessa unidade litoestratigráfica. 

Para a Formação Rio do Rasto, Fúlfaro, Gama Júnior e 
Soares (1980) concordaram com a proposição de Gordon Júnior 
(1947), que subdividiu a mesma nos membros Serrinha, inferior, e 
Morro Pelado, superior. Os autores caracterizaram litologicamente 
o membro inferior como constitu ido de arenitos muito finos, bem 
selecionados, esverdeados, texturalmente maturos, com 
estratificação horizontal a cruzada de baixo ângulo, estratificação 
cruzada sigmoidal e marcas onduladas. Subordinadamente, 
ocorreriam intercalações de lamitos cinza-esverdeados, com 
estruturas flaser e siltitos e argilitos avermelhados. Localmente, 
desenvolver-se-iam bancos carbonáticos, alguns dos quais 
oolíticos, com abundantes fragmentos de conchas e estruturas 
estromatoHticas. Observaram que o Membro Morro Pelado 
consiste de arenitos avermelhados e arroxeados finos, localmente 
com granulação média, texturalmente imaturos e submaturos, 
intercalados em argilitos e siltitos igualmente avermelhados e 
arroxeados, acamados plano-paralelamente. Estratificação 
cruzada acanalada, laminação cruzada e paralela são as 
estruturas sedimentares mais comuns nesse membro. 
Acunhamento de camadas e lenticularidade de corpos arenosos 
são as características mais conspícuas desta unidade 
estratigráfica. 

Observaram-se na Serra Fria , próximo a Sapopema (PR), 
litótipos desta formação compostos por siltitos finos e arenosos, 
arroxeados, às vezes esverdeados, semi-alterados, exibindo 
esfoliação esferoidal, estratificação incipiente com intercalações 
cuneiformes de arenitos médios a finos , mal selecionados, 
avermelhados a amarelados com estratificação cruzada de 
pequeno a médio porte. Na Serra do Cadeado, além de mostrar 
as características litológ icas da Serra Fria, ainda foi observada, no 
topo, uma faixa de arenitos finos exibindo estratos cruzados. 
Na ocorrência próxima a Santo Antônio da Platina (PR), esta 
unidade constitui-se de siltitos, predominando as cores marrom e 
roxo, secundariamente verde. Foi observada, nestes siltitos, a 
ocorrência de níveis mais endurecidos, de cor creme, estratos 
plano-paralelos horizontais e n iveis arenosos. 

1.2.2.7.4.5 - Ambiente de sedimentação 

Gordon Júnior (1947) observou que na parte superior desta 
unidade, existem discordâncias locais, muito pequenas, causadas 
pela deposição, desmonte e recheio em pequenos canais , 
caracteristicos de um ambiente de planície de inundação. 

Baseados na associação litológica que compõe esta 
sequência sedimentar, Northfleet, Medeiros e Mühlmann (1969) 
consideraram um ambiente continental-fl uvial , de planície de 
inundação, para sua deposição. 

Vieira e Maingué (1973) e Viei ra (1973) consideraram os 
ambientes de sedimentação continental-fluvial e de planície de 
marés caracter ísticos para a unidade em pauta. Referiram-se a 
um tipo de deposição mais afastada da costa, em águas calmas e 
tépidas de um mar inferior. 

Mühlmann et ai. (1974) e Schneider et ai. (1974) observaram 
que a deposição da Formação Rio do Rasto resultou de avanços 
progradacionais de elásticos de planícies costei ras sobre 
depósitos de planícies de marés, que transicionalmente evolu íram 
para uma sedimentação continental fluvial. Segundo os autore s, 
na base da formação (Membro Serrinha), as cores arroxeadas 
predominam na parte superior, refletindo um ambiente 
deposicional gradativamente mais oxidante da base para o topo. 
As caracteristicas exibidas pelos litótipos da porção superior da 
unidade (Membro Morro Pelado) refletem deposição em ambiente 
continental fluvial em condições altamente oxidantes. 

De acordo com Fúlfaro, Gama Júnior e Soares (1980), as 
características sedimentares da Formação Rio do Rasto indicam 
deposição em ambiente continental fl uvial, em condições 
altamente oxidantes. As últimas relações estratigráficas desses 
sedimentos com aqueles do Subgrupo Estrada Nova, 
interpretados como de frente deltaica e prodelta, situam esse 
ambiente fluvial como de planície deltaica. As lentes arenosas, 
ricas em estratificações cruzadas, representam, 
predominantemente, depósitos de canal, enquanto os argilitos e 
siltitos avermelhados representam depósitos de transbordamento. 

Pelas características sedimentológicas da Formação Rio do 
Rasto observadas em campo na Folha SF.22 Paranapanema, e 
acreditando nas observações e critérios usados pelos autores 
citados, admite-se uma predominância de ambiente continental na 
deposição dessa sequência sedimentar. 

1.2.2.8 - Grupo São Bento 

1.2.2.8.1 - Generalidades 

Depois do Grupo Bauru , o Grupo São Bento constitui-se no grupo 
de maior área de afloramento na Folha SF.22 Paranapanema, 
notadamente pela grande ocorrência da Formação Serra Geral e a 
relativamente restrita área de exposição dos sedimentos 
mesozoicos pré-vu lcânicos. 

A denominação São Bento foi introduzida na literatura 
geológica por White (1908) para denominar a série que ocorre no 
topo do Sistema de Santa Catarina, subdividindo-a, da base para 
o topo, em Camadas Vermelhas do Rio do Rasto, Grés São Bento 
e Rochas Eruptivas da Serra Geral. 

Oliveira (1927) situou a Série São Bento dentro dos terrenos 
do Triássico, subidividindo-a, da base para o topo, em Grupo Rio 
do Rasto, Arenito Botucatu e Eruptivas da Serra Geral. 
Posteriormente, Moraes Rego (1930) sugeriu que as Camadas do 
Rio do Rasto, as quais denominou Série Rio do Rasto, fossem 
desmembradas em duas unidades , uma inferior que chamou 
Camadas de Serrinha e uma outra superior, Camadas Santa 
Maria. Para as Camadas Rio do Rasto, Oliveira (1930) propôs a 
subdivisão em Camadas de Teresina, e Camadas da Serrinha, 
considerando-as pertencentes ao Triássico. 

De acordo com a comunidade geológica da época, Barbosa 
(1934) adotou a designação Série São Bento, introduzindo nela o 
novo Grupo Teresina, as Camadas de Santa Maria, e a 
modificação da designação Grupo do Rio do Rasto por Camadas 
do Rio do Rasto, apresentada pelo Dr. Euzébio de Oliveira. 

Estudando a geologia do Estado de São Paulo, Moraes Rego 
(1941) observou uma discordância, que considerou cronológica, 
entre a Série São Bento e as Camadas de Bauru, que consisti riam 
em grandes seixos das rochas eruptivas, com cimento 
francamente argiloso, possivelmente derivado de alteração dessas 
rochas . 

Segundo a classificação de Gordon Júnior (1947), a Série São 
Bento constituir-se-ia, da base para o topo, na Formação Santa 
Maria (somente no Rio Grande do Sul), Arenito Botucatu, 
Formação Serra Geral e Arenito Caiuá (somente no Paraná). 



Maack (1947) subdividiu a Série São Bento, da base para o 
topo, em Fácies Piramboia, Arenito São Bento Inferior, ou 
Botucatu, Lavas da Serra Geral no trapp do Paraná, e Arenito São 
Bento Superior, ou Caiuá. 

Baseados na diversidade litológica, Almeida e Barbosa (1953) 
puderam subdividir a Série São Bento, situando, como membro 
inferior, o Arenito Piramboia, com caráter predominantemente 
fluvial e recoberto por fácies alteradas do arenito eólico Botucatu, 
intercalando, muito localmente, uma fácies lacustre (Santana) e 
derrames basálticos correlacionáveis ás chamadas eruptivas da 
Serra Geral da seção clássica catarinense. 

Segundo Almeida (1954), a Série São Bento estaria ocupando 
a parte superior do Sistema Gondwana e seria subdividida, da 
base para o topo, nos arenitos Piramboia, aluvial , Botucatu, eólico, 
e Santana, alúvio-lacustre. O autor ainda observou que, 
exclusivamente no Estado do Rio Grande do Sul, a série tem em 
sua parte inferior uma formação chamada Santa Maria, que possui 
fósseis de répteis e vegetais que lhe asseguram idade triássica 
superior. 

Para Beurlen (1955), o período Triássico estaria representado 
pela Série São Bento, aparecendo subdividida pelo mesmo, da 
base para o topo, nos arenitos Piramboia, Botucatu e derrame de 
diabásio. 

Barbosa e Gomes (1958) dividiram a Série São Bento nas 
litofácies arenosas Piramboia , Santana e Botucatu , mais os 
derrames e intrusões basálticas, e observaram o fato de a 
Formação Santa Maria só ocorrer no Rio Grande do Sul. 

A utilização do termo Grupo São Bento foi empregada pela 
primeira vez por Northfleet, Medeiros e Mühlmann (1969). Na 
coluna geológica proposta por aqueles autores, o referido grupo 
corresponderia ao Mesozoico e foi posicionada, na base do 
mesmo, a Formação Santa Maria, recoberta concordantemente 
pela Formação Botucatu. Completando a sequência, os autores 
incluíram as formações Serra Geral e Caiuá. 

Gamermann (1970) correlacionou a Formação Rosário do Sul 
com a Fácies Piramboia, tanto genética quanto cronologicamente. 

Quanto ao posicionamento da Formação Piramboia na base 
do Grupo São Bento, ainda apresenta controvérsias, embora 
existam trabalhos específicos e detalhados no Estado de São 
Paulo, entre outros os de Franzinelli (1973), Soares et ai. (1973), 
Algarte et ai. (1974), Soares (1975, 1981), Cavalcante et ai. 
(1979), Fúlfaro, Gama Júnior e Soares (1980), que aprovaram 
essa posição estratigráfica. 

Na coluna estratigráfica da Bacia do Paraná proposta por 
Mühlmann et ai. (1974) e Schneider et ai. (1974), tais autores 
dividiram o Grupo São Bento, da base para o topo, nas formações 
Botucatu , Serra Geral e Caiuá e atribuíram ao mesmo idade 
jurocretácica. 

Baseados em relações estratigráficas observadas desde 
mapeamentos anteriores e considerando os critérios utilizados por 
Soares (1975, 1981) e Fúlfaro, Gama Júnior e Soares (1980), 
admite-se a terminologia Grupo São Bento, que se considera 
dividido, da base para o topo, nas formações Piramboia, Botucatu 
e Serra Geral. 

1.2.2.8.2 - Formação Piramboia 

1.2.2.8.2.1 - Generalidades 

Não é na presente Folha que ocorrem as melhores exposições da 
Formação Piramboia, embora nela se encontre sua seção-tipo. 
Entretanto, bons afloramentos, com características litológicas 
bastante elucidativas, puderam ser observados. 

Vários autores contribuíram por meio de trabalhos específicos, 
individualizando e definindo litoestratigraficamente a Formação 
Piramboia, o que , de modo geral, fez acrescentar dados à 
literatura geológica da Bacia Sedimentar do Paraná. 

O nome Piramboia, em seu sentido estratigráfico, foi usado 
pela primeira vez por Oliveira (1920), embora muitos autores 
atribuam a Pacheco (1927) o pioneirismo de caracterização dos 
arenitos de origem fluvi al da base da sequência desértica, 
indicando, como seção-tipo para os referidos arenitos, as 
exposições existentes próximas à cidade de Piramboia (SP). O 
nome de Arenito Piramboia foi usado por Washburne (1930), com 
o mesmo significado usado por Pacheco (1927). 

Já Maack (1947) referiu- se à fácies fluvial Piramboia do 
Aren ito Botucatu , que, segundo o autor, teria em média de 5 a 10 
m de espessura, mas poderia atingir até 20 m. 

Para Almeida e Barbosa (1953), nas quadrícu las de 
Piracicaba (SP) e Rio Claro (SP), o Arenito Pi ramboia às vezes 
registra espessura de poucos metros, sendo recoberto 
concordantemente pelos aren itos eólicos, quando estes não 
repousam diretamente sobre termos da Série Passa-Dois. 

Segundo observações de Almeida (1954), em São Paulo e 
outros estados, devem ser incluídas no Arenito Pi ramboia rochas 
de fácies coluvial e aluvial. Ele ainda acrescentou que as 
primeiras, quase sempre presentes, constituem regolito fóssil. 

Na opinião de Barbosa e Gomes (1958), os sedimentos da 
Litofácies Piramboia representariam os w adis do Deserto 
Botucatu. 

Posteriormente, Sanford e Lange (1960) utilizaram a 
denominação Pi ramboia. Vários autores, entre eles Bjornberg e 
Landim (1966), Bigarella e Salamuni (1967), Vieira e Maingué 
(1972), não concordaram com a denominação de formação, 
embora considerassem significativa a ocorrência dos sedimentos 
fluviais na base da Formação Botucatu. Depois destas 
controvérsias, autores como Andrade e Soares (1971 ), Soares 
(1972, 1973, 1975, 1981), Franzinelli (1973); Vieira (1973); Soares 
e Landim (1973), entre outros, procuraram individualizar essa 
unidade, mostrando suas características litológicas e 
sedimentares, assim como suas relações estratigráficas. Mesmo 
depois destes últimos trabalhos, que são atualmente os mais 
aceitos, alguns autores ainda preferem denominar todo o pacote 
de arenito mesozoico pré-vulcânico de Formação Botucatu. 

Os autores do presente mapeamento, com base nas 
observações verificadas em campo, concordam com os critérios 
apresentados por Soares (1973, 1975), que posicionou 
estratigraficamente, na base do Grupo São Bento, os arenitos da 
Formação Piramboia. 

1.2.2.8.2.2 - Distribuição na área e espessura 

Pelas pequenas ocorrências observadas em outras folhas , poder
se-ia dizer que essa unidade apresenta-se apenas nas folhas 
SF.22-Z-B e Z-D. A faixa aflorante representa uma área 
aproximada de 3.750 km2, com largura irregular. Tal faixa tem 
direção N-S, infletindo-se para oeste após penetrar algun s 
quilômetros na Folha SF.22-Z-D, ao norte de Guareí (SP). 

A espessura de 270 m, observada na região de Anhembi e 
São Pedro, no Estado de São Paulo, foi considerada, por 
Mühlmann et ai. (1974) e por Schneider et ai. (1974), como a 
máxima medida em superfície para a formação. Ainda segundo 
esses autores, a maior espessura constatada em subsuperfície 
para a referida unidade foi de aproximadamente 350 m no poço 2-
TQ-1-MT (Taquari , MT). 

Segundo Soares (1975), a espessura da Formação Piramboia 
tem seu máximo em torno de 300 m na bacia do rio Tietê, no 
Estado de São Paulo. O referido autor constatou que este máximo 
reduz-se para sul e para nordeste do estado, atingindo 150 m em 
Analândia, 60 m em Franca, até desaparecer pouco ao sul do rio 
Grande, próximo à divisa com Minas Gerais. 

Recentemente, Fúlfaro, Gama Júnior e Soares (1980) 
constataram que, na extensa faixa de afloramentos da Depressão 
Periférica Paulista, a Formação Piramboia registra espessura de 
até 250 m. Entretanto, no Estado do Paran á, observaram que 
estes valores são inferiores a 50 m. Ainda segundo esses autores, 
no Rio Grande do Sul a correlata Formação Rosário do Sul ocorre 
extensivamente na Depressão Central, com espessura crescen te 
para oeste, atingindo valores entre 600 e 800 m . 

Na Folha SF.22 Paranapanema, os autores do presente 
mapeamento estimaram uma espessura máxima em torno de 40 
m para a Formação Pi ramboia, observada, entre outras 
localidades, na serra de Brotas (SP), na serra do Tabuleiro 
próximo a Santa Maria da Serra (SP) e na serra de Botucatu (SP). 

1.2.2.8.2.3 - Posição estratigráfica 

Pelas observações feitas em vários pontos de sua faixa afl orante, 
pode-se constatar que o contato inferior da Formação Piramboia 
normalmente se dá com os sedimentos do Subgrupo Estrada 
Nova. Localmente, as intrusivas básicas (si/Is) da Formação Serra 
Geral mascaram esse contato. 

Mühlmann etal. (1974) e Schneider et ai. (1974) consideraram 
o contato inferior dessa unidade com as Formações Corumbataí e 
Rio do Rasto como discordante e atribu íram-lhe idade triássica 
devido às relações estratigráficas com a Formação Botucatu 
(Juracretáceo), com a Formação Corumbataí (Permiano Superior) 



e por correlação com a Formação Rosário do Sul, de idade 
triássica média a superior. 

Segundo Soares (1975), o fato de a Formação Piramboia ser 
constituída de sedimentos continentais torna difícil a determinação 
de sua idade devido á carência de fósseis com valor cronológico. 
O referido autor julga que um elemento fundamental na 
determinação da idade desta formação é a sua correspondência 
com a Formação Rosário do Sul. Por meio dessa correlação, é 
permitido situar a época da deposição da Formação Piramboia 
entre o Triássico Inferior e o Jurássico Superior, mais 
provavelmente do Triássico Médio e Jurássico Inferior. 

Soares (op. cit.) observou, no centro leste de São Paulo, que 
o contato basal da Formação Piramboia com a Formação Rio do 
Rasto (Membro Morro Pelado) está coberto por tálus. 

De acordo com trabalhos efetuados na área do presente 
mapeamento e conforme as opiniões de diversos pesquisadores, 
considera-se essa unidade com idade triássica superior. Através 
de relações concordantes com a Formação Botucatu, admite-se 
que a deposição da Formação Piramboia tenha alcançado os 
tempos jurássicos. Na área mapeada , foi observada soleira de 
diabásio da Formação Serra Geral, mascarando o contato inferior 
do Piramboia, que, segundo a maioria dos autores pesquisados, 
ocorre discordantemente sobre a Formação Corumbataí. 
Observou-se tal contato na rodovia Raposo Tavares, próximo a 
Angatuba , e no km 166 da Rodovia Castelo Branco. 

1.2.2.8.2.4 - Litologias 

Litologicamente, a Formação Piramboia, na Folha SF.22 
Paranapanema, constitui-se basicamente de arenitos de cor rósea 
ou amarelada, exibindo uma seleção de regular a boa e um 
arredondamento regular, numa matriz argilosa. Localmente , como 
a oeste de Guareí (SP) e nordeste de Anhembi (SP), foram 
observadas dentro desta unidade camadas de arenito asfáltico. 

Na região de Piracicaba (SP) e Rio Claro (SP), Almeida e 
Barbosa (1953) observaram que os Arenitos Piramboia 
mostravam uma granulação grossa a fina, em matriz areno
argilosa de cor vermelha, rosa ou cinza. Esses autores ainda 
observaram siltitos de coloração vermelha ou chocolate, podendo 
ser calcíferos, intercalados nos Arenitos Piramboia. 

Segundo Franzinelli (1973) a litologia da Formação Piramboia, 
no Estado de São Paulo, consiste em espessos bancos arenosos , 
entremeados por níveis argilosos, silto-argilosos e siltosos, de cor 
amarelo-esverdeada, avermelhada a arroxeada. Localmente, 
ocorrem níveis arenosos com cimento calcífero, extremamente 
duros. 

Na redefinição das form ações Piramboia e Botucatu, feita por 
Soares (1973), e na revisão estratigráfica da Bacia do Paraná, 
Fúlfaro, Gama Júnior e Soares (1980) notaram que existe grande 
variabilidade no teor da lama dos arenitos da Formação Piramboia 
e que os depósitos de transbordamento sempre são mais 
argilosos. Arenitos lamíticos passam a lamitos arenosos e mesmo 
folhelhos com grãos esparsos de areia. Nos corpos de arenito 
com estratificação cruzada, a base é, comumente, mais argilosa 
que o topo. 

Segundo Soares e Landim (1973), no flanco nordeste da 
Bacia Sedimentar do Paraná, a litologia da Formação Piramboia é 
constituída dominantemente por pacotes de arenitos com 
granulação média a fina , silto-argilosos, com seleção pobre e 
estratificação cruzada, sucedidos por pacotes de arenitos de 
granulação mais fina, mais silto-argilosos , com camadas de 
folhelhos e lamitos e acamamento plano-paralelo. 

Mühlmann et ai. (1974) e Schneider et ai. (1974) descreveram 
a Formação Piramboia como sendo constituída de arenitos 
esbranquiçados, amarelados e avermelhados, médios a muito 
finos, sílti co-argilosos, grãos polidos, subangulares e 
subarredondados , com intercalações de finas camadas de argilitos 
e siltitos. Os referidos autores observaram que , localmente, essa 
formação apresenta arenitos conglomeráticos com seixos de 
argila. Ainda foi observado por estes autores que na porção basal 
ocorre uma camada avermelhada, areno-argilosa , com seixos 
angulares de sílex. 

Soares et ai. (1974) observaram , no norte-nordeste do Estado 
de São Paulo, que esta unidade é constituída, na maior parte 
daquela áre a, de arenitos de granulação média a muito fina, 
raramente grosseira a muito grosseira, com bastante matriz silto
argilosa; sua composição é essencialmente quartzosa, a 
percentagem de minerais pesados é pequena, os grãos 

subarredondados a angulosos, a esfericidade é de regular a má, 
geralmente apresentando classificação ruim. 

Na área mapeada, observaram-se as principais feições 
morfológicas da Formação Pi ramboia, representadas por encostas 
escalonadas e extensos areais sobre as colinas tabuliformes. Tais 
feições não ocorrem na parte inferior dessa unidade, mas são 
observadas na mesma pequenas colinas com encostas côncavo
convexas que permitem o desenvolvimento de solo. Soares (1975) 
observou que as fei ções descritas acima servem para caracterizar 
e definir os membros inferiores e superiores dessa unidade. 

Depois da Serra de Botucatu, em direção a Conchas (SP), foi 
observado, em corte da estrada SP-300, um afloramento dessa 
unidade litoestratigráfica, de coloração marrom-clara, com grãos 
finos apresentando seleção de boa a regular. Ainda foram 
constatadas, no referido afloramento, estratif icações plano
paralela e cruzada acanalada, ambas de grande porte, assim 
como níveis argilosos milimétricos e centimétricos. 

Também na rodovia Castelo Branco, BR-374/SP-280, na 
altura do quilômetro 170, foram observados bons cortes em que 
os arenitos da Formação Pi ramboia se mostram com suas 
características bem acentuadas, cor rosa a amarelo-clara e 
branca, estratos cruzados e plano-paralelos horizontais bem 
evidenciados e granulação de fina a média. 

1.2.2.8.2.5 -Ambiente de sedimentação 

Os autores do presente mapeamento reconheceram estruturas 
sedimentares na Formação Piramboia idênticas às observadas 
anteriormente em outras áreas da Bacia Sedimentar do Paraná, 
principalmente no Estado de São Paulo, desde níveis laminados e 
milimétricos levemente inclinados, com estratificação cruzada sutil 
a cruzada acanalada de grande porte, que constitui a est rutura de 
maior representatividade da unidade no presente mapeamento. As 
estruturas citadas, além de outras característi cas observadas 
anteriormente, fornecem elementos para caracterizar um ambiente 
fluvial para a referida unidade litoestratigráfica. 

Entre outros pesquisadores, Soares (1973, 1975) e Fúlfaro, 
Gama Júnior e Soares (1980) observaram que o ambiente de 
sedimentação da Formação Piramboia é reconhecido e 
caracterizado essencialmente pelos dois modos de sedimentação: 
acreção lateral e acreção vertical. A deposição por acreção lateral 
se realizou nas serras e nas ondas de areia do canal. Os 
depósitos por acreção verti cal se realizaram nas planícies aluviais, 
quando submetidas a inundações por rompimento de diqu es 
marginais e depósitos de baixios . 

Apoiados nas características litológicas dos sedimentos, 
Mühlmann et ai. (1974) e Schneider et ai. (1974) consideraram 
para essa unidade uma origem continental fluvial, com depósitos 
de rios meandrantes e pequen as lagoas associadas a condições 
climáticas oxidantes. 

Baseados em estudos e análises criteriosas de diversos 
pesquisadores e várias descrições de litologia e estruturas 
sedimentares dessa unidade, além das observações de campo, os 
autores do presente mapeamento concordam com os inúmeros 
pesquisadores que caracterizaram um ambiente continental fluvial 
para retratar a sedimentação dessa unidade. 

1.2.2.8.3 - Formação Botucatu 

1.2.2.8.3.1 - Generalidades 

A Formação Botucatu tem grande importância entre as unidades 
que constituem o pacote sedimentar da Bacia do Paraná, pela 
expressiva ocorrência em grande parte da bacia e pelo seu 
potencial em reserva de água subterrânea, além de forn ecer 
dados para fins acadêmicos, pois representa uma das maiores 
sedimentações em ambiente desértico já conhecidas. 

Coube a Campos (1889 apud MÜ HLMANN et a i., 1974) 
introduzir o nome Botucatu na literatura geológica da Bacia 
Sedimentar do Paraná, denominando Grés de Botucatu os 
arenitos que constituem a serra homônima, no Estado de São 
Paulo. A descri ção original incluía os aren itos da atual Formação 
Piramboia e a intercalação de aren itos e derrames de lavas 
básicas pertencentes à Formação Serra Geral. O autor descreveu 
a seção-tipo ao lon go da ferrovia que liga as cidades de Conchas 
e Botucatu, em São Paulo. 

Posteriormente, W hite (1908) chamou de Grés São Bento os 
sedimentos maciços vermelhos, às vezes conglomeráti cos , 
expostos ao longo do rio São Bento, tributário do rio Mãe Luzia em 



Santa Catarina. Observou, ainda, que o topo apresentava 
cozimento pelo contato com os grandes lençóis de diabásio. Essa 
descrição corresponde atualmente à Formação Botucatu. 

Nas suas observações no Estado de São Paulo, Washburne 
(1930) não encontrou fósseis no pacote de sedimentos eólicos 
Botucatu. 

Entre outros, Washburne (1930), Maack (1947), Barbosa e 
Gomes (1958); Loczy (1966), Bigarella e Salamuni (1967); 
Gonçalves e Schneider (1970) e Mühlmann et ai. (1974) usaram a 
designação Botucatu para representar todo o pacote de 
sedimentos mesozoicos pré-vulcânicos, embora fosse significativa 
a ocorrência de sedimentos fluviais na base do mesmo pacote. 

Maack (1947) observou que o Arenito Botucatu transgrediu 
muito além da base das outras camadas gondwânicas, jazendo, 
muitas vezes, imediatamente sobre rochas cristalinas no 
peneplano pré-gondwânico. 

Na descrição do Arenito Botucatu na região de Piracicaba 
(SP) e Rio Claro (SP), Almeida e Barbosa (1953) observaram que 
esse arenito representaria um grande depósito de dunas, e sua 
extensão geográfica indicaria haver pertencido a um deserto que 
possuía vastos ergs. 

Almeida (1954) observou, num corte da serra de Botucatu, 
algumas dunas com extensão aproximada de 1 km, que foram 
cobertas por um derrame de lavas com espessura de até 30 m 
que, no entanto, não modificaram suas formas. 

A partir de medidas nas perfeitas estratificações cruzadas 
geralmente exibidas por essa unidade litoestratigráfica, nas 
regiões central e oriental do Estado de São Paulo, Almeida (op. 
cit.) observou que as dunas se moviam sob a ação de ventos que 
sopravam do norte, com direção pouco variável, como se 
depreende da uniformidade mostrada através da curva do 
diagrama confeccionado pelo autor. 

Barbosa e Gomes (1958), depois de classificarem e 
analisarem a porosidade do Arenito Botucatu na bacia do rio 
Corumbataí, consideraram-no o melhor reservatório de água 
subterrânea da Bacia Sedimentar do Paraná. 

Coube a Sanford e Lange (1960) empregar, pela primeira vez, 
o termo Formação Botucatu na literatura geológica da Bacia 
Sedimentar do Paraná. 

Wernick (1966) observou que, devido à intensa percolação 
que normalmente ocorre na unidade Botucatu, é comum a 
formação de grutas, muitas vezes com dezenas de metros de 
profundidade nos contatos arenito-basalto, geradas por 
abatimentos sucessivos. 

Estudando as estruturas sedimentares da Formação Botucatu, 
Paraguassu (1970) observou que certos arenitos dessa unidade 
se apresentam pouco coerentes, indicando apenas ter havido 
simples compactação; outros , entretanto, foram submetidos à 
inten sa diagênese, estando esta principalmente relacionada a 
fenômenos de silicificação. 

Soares (1975) observou que a Formação Botucatu (stricto 
sensu) ocorre em toda a faixa de afloramento do flanco leste e sul 
da Bacia Sedimentar do Paraná, com espessuras variáveis. Por 
outro lado, a textura se mantém uniforme em toda a faixa. 

Para Fúlfaro, Gama Júnior e Soares (1980), a homogen eidade 
dos sedimentos da Formação Botucatu é quebrada, muito 
localmente, por depósitos subaquosos de areias conglomeráticas 
e conglomerados, em condições de alta energia (fácies torrencial) , 
e corpos de siltitos e laminados (fácies lacustres). 

1.2.2.8.3.2 - Distribuição na área e espessura 

Na Folha SF.22 Paranapanema, observou-se que a Formação 
Botucatu apresenta duas faixas distintas de afloramento. Uma 
situada no extremo leste da referida folha, atingindo uma extensão 
aproximada de 80 km e largura média em torno de 25 km, e outra, 
uma faixa estreita com extensão aproximada de 500 km na 
direção SE-SO, irregular, descontínua, bordejando na maior parte 
de sua ocorrência a extensa área de afloramento da Formação 
Serra Geral, no lado sul desta. Foi mapeada, na Carta Geológica 
do Brasil ao Milionésimo, Folha Paranapanema, (CAMPOS, 1978), 
ao norte de Faxinai, uma janela da unidade Botucatu , em cuja 
área foram feitos vários perfis e constatada apenas a presença de 
arenito interderrames com alguns metros de espessura na ponte 
sobre o rio das Antas, na estrada que liga Faxinai a Marilândia do 
Sul, no Estado do Paraná. 

Segundo Almeida (1954 ), as maiores espessuras totais de 
aren ito eólico conhecidas no Brasil até aquela data achavam-se 
no Estado de São Paulo, combinando-se os afloramentos da 

escarpa da Serra de São Pedro com o perfil da sondagem de 
Tucum nº 1, em seu sopé , onde se observaram 315 m para esse 
arenito. O referido autor ainda aventou a possibilidade de esta 
espessura ser maior diante da Serra de Torrinha, bem como em 
Analândia (SP), perto do Morro Grande, cont rastando com os 
estados do Sul, com espessuras de, no máximo, 200 m, e os 
estados de Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, onde raramente 
ultrapassam 150 m. 

A maior espessura em subsuperfície da Formação Botucatu 
foi de 505 m, constatada por Northfleet, Medeiros e Mühlmann 
(1969), no poço 2-SD-1-MT (São Domingos-MT). Entretanto, em 
superfície, Mühlmann et ai. (1974) observaram que, geralmente 
em toda a Bacia Sedimentar do Paraná, esta unidade raramente 
ultrapassa 100 m de espessura, medindo em média 50 m. 

Soares (1975) observou que a espessura da Formação 
Botucatu varia bastante no Estado de São Paulo, sem, contudo, 
ultrapassar 159 m, apresentando uma espessu ra média em torno 
de 50-70 m. 

No presente mapeamento, foram realizados alguns perfis ao 
longo das duas faixas aflorantes da Formação Botucatu, quando 
se observou uma espessura média em torno de 60 m para a 
unidade, embora localmente fossem registrados maiores valores 
para a mesma. 

1.2.2.8.3.3 - Posição estratigráfica 

Na porção da Bacia Sedimentar do Paraná correspondente à área 
da Folha SF.22 Paranapanema, os sedimentos eólicos da 
Formação Botucatu depositaram-se sobre as Formações 
Piramboia e Rio do Rasto. Localmente, a Formação Botucatu 
mostra-se em contato com si/Is de diabásio da Formação Serra 
Geral. A maioria das exposições da Formação Botucatu, na 
referida área, aparece recoberta pelos derrames da Formação 
Serra Geral, ocorrendo também interdigitamento desta unidade 
com os derrames basálticos, além da ocorrência de morros 
testemunhos. 

Em lajes provenientes da pedreira Corpedra, ao norte da 
Estação Ferroviária de Ouro, municíp io de Araraquara (SP), 
Pacheco (191 3) fez referência à presença de rastros de vermes e 
pegadas de répteis. Huene (1931), ao estudar estes rastros, 
comentou que poderia tratar-se de um arcossáurio, ou também 
um cinodonte com 5 dedos do mesmo tamanho nas patas 
anteriores e posteriores. 

Gonçalves e Schneider (1970), Soares (1972, 1973, 1975, 
1981), Soares et ai. (1973), Mühlmann et ai. (1974), Schneider et 
ai. (1974), Cavalcante et ai. (1979), Fúlfaro, Gama Júnior e Soares 
(1980), dentre outros, consideraram essa unidade de idade 
juracretácea, por relações estratigráficas. Atualmente existem 
trabalhos como Landim et ai. (1982a, b, c, e , f, g, h, i, j) , 
executados no Estado de São Paulo, no qual os autores 
atribuíram idade triássico-jurássica para a Formação Botucatu. 

Northfleet, Medeiros e Mühlmann (1969) consideraram, no 
norte da bacia, o contato inferior da Formação Botucatu como 
discordante. Segundo Mühlmann et ai. (1974) e Schneider et ai. 
(1974), só com a Formação Pi ramboia o contato inferior da 
Formação Botucatu seria concordante, mas com possibilidade 
deste ser discordante . 

Mühlmann et ai. (1974) e Schneider et ai. (1974) observaram 
que esta formação situa-se imediatamente abaixo dos derrames 
basálticos do Cretáceo Inferior e acima da Formação Rosário do 
Sul (Membro Santa Maria) de idade triáss ica média a superior. 

Mühlmann (op. cit.), Schneider (op. cit.) e a maioria dos 
pesquisadores consideraram o contato da Formação Botucatu 
com a subjacente Formação Piramboia concordante, mas alguns 
autores, apoiados na ocorrência de uma camada conglomerática 
de 5 m de espessura na base da Formação Botucatu, 
consideraram-no discordante, dentre eles Vieira e Maingué 
(1972), Vieira (1973) e Almeida etal. (1980). 

Segundo Campos e Castro (1978), a ocorrência de 
icnofósseis em sedimentos que se mostram estéreis para outras 
formas fósseis mais tradicionais tem-se revelado como traço mais 
promissor para a pesquisa paleontológica em arenitos 
mesozoicos, como o Botucatu e o Caiuá. 

Segundo Fúlfaro, Gama Júnior e Soares (1980), em todo o 
Estado de São Paulo a Formação Botucatu assenta sobre a 
Formação Piramboia, principalmente sobre a fácies de 
transbordamento. A fácies de canal desta última formação 
apresenta retrabalhamento de areia eólica, sendo difícil situar seu 
contato com a formação superior. Em outras partes daquele 



estado, a presença de arenitos conglomeráticos fluviais na parte 
superior da Formação Piramboia, e de arenitos conglomeráticos 
(fácies torrencial) na parte inferior da Formação Botucatu também 
dificulta o posicionamento do contato. 

Leonardi (informação verbal, 1982) assinalou ter descoberto, 
em um corte da rodovia SP-300, cerca de 10 km a leste de 
Botucatu (SP), na serra homônima, em uma camada de arenito 
cor-de-rosa, próximo à seção-tipo, duas pegadas de má qualidade 
de dinossauros bípedes, possivelmente Ornithopoda, e mais uma 
pegada, um pouco menor, incompleta, pertencendo ao mesmo 
grupo e depositada na Seção de Paleontologia do DNPM. 

Del'Arco et ai. (1982), mapeando o flanco oeste da Bacia 
Sedimentar do Paraná, encontraram dificuldades semelhantes às 
de outros autores, para separar a Formação Botucatu da 
subjacente Formação Piramboia. Os referidos autores 
consideraram o mascaramento proporcionado pela erosão e a 
mudança brusca de litologia os fatores limitantes desta separação. 

Foram encontradas no presente mapeamento algumas 
dificuldades na separação das formações Piramboia e Botucatu, 
como presença de si/Is de diabásio da Formação Serra Geral 
mascarando o contato entre as duas unidades e mudança abrupta 
na litologia. Quanto à idade dos sedimentos do Botucatu, acredita
se na idade jurássica com possibilidade de ter alcançado o 
Cretáceo Inferior. 

1.2.2.8.3.4 - Litologias 

As características litológicas da Formação Botucatu (stricto sensu) 
em toda a extensão da Bacia Sedimentar do Paraná mostram-se 
praticamente constantes. Portanto, na Folha SF.22 
Paranapanema como nas demais áreas da bacia, constitui-se 
basicamente de arenitos bimodais, ortoquartzíticos, 
avermelhados, de granulação fina a média, geralmente foscos, 
exibindo bom arredondamento e esfericidade e praticamente 
isentos de matriz. Na área mapeada , as melhores estruturas 
sedimentares observadas foram as estratificações cruzadas e 
planares de grande porte. 

De um modo geral, essa unidade apresenta uma morfologia 
de aspecto colinoso suave. Na presente área, observaram-se 
algumas das melhores exposições dessa formação, como nas 
serras de Botucatu, de Brotas, do Tabuleiro, da Fartura e Grande, 
na região de São Jerônimo da Serra, onde escarpas exibem as 
características da Formação Botucatu em sua plen itude. 
Localmente, a estrada que liga as cidades de Piraju (SP) e Fartura 
(SP) mostra morros testemunhos escarpados, relacionados a 
fenômenos tectônicos, onde provavelmente ocorreu soerguimento 
do pacote de sedimentos Botucatu associado a intrusões básicas 
da Formação Serra Geral , representadas, principalmente, por 
diques de direção NO, que cortam esta unidade litoestratigráfica 
na citada área. É comum, na Formação Botucatu, a ocorrência de 
morros testemunhos de aspecto tabuliforme, como a NO de 
Guareí. 

Litologicamente, Gordon Júnior (1947) descreveu o Arenito 
Botucatu como uniforme, composto de areia de quartzo de 
granulação média a grosseira, localmente feldspática, com 
superfícies foscas e crivadas, selecionado em lâminas finas e com 
lâminas entremeadas de areia mais fina com cimento de argila. As 
cores são cinzenta, vermelha e, localmente, creme. O arenito 
geralmente apresenta acentuada estratificação cruzada em 
grandes cunhas triangulares. 

Entre outros, Maack (1947) , Soares e Landim (1973), Soares 
et ai. (1973), Mühlmann et ai. (1974), Soares et ai. (1974), Soares 
(1975, 1981), Cavalcan te et ai. (1979), Almeida e Melo (1981) e 
Almeida F.F.M. de et ai. (1981) contribuíram com descrições 
detalhadas e específicas sobre as características litológicas da 
Formação Botucatu. 

Beurlen (1955) descreveu a litologia do Aren ito Botucatu no 
sul do Estado do Paraná como sendo de granulação média, 
uniforme, não argilosa, apresentando cores relativamente claras, 
rosadas , amarelas e mesmo brancas, exibindo estratificação em 
parte paralela, em parte cruzada. 

Soares (1973) dedicou-se ao estudo da Formação Botucatu, 
principalmente no Estado de São Paulo, onde descreveu as fácies 
torrencial , lacustre e eólica para representar suas características 
litológ icas. Nas suas descrições litológ icas, Soares (op. cit.) 
observou que a fácies torrencial ocorre predominantemente na 
base, exibindo corpos lenticulares, descontínuos, de arenitos 
conglomeráticos, apresentando espessura inferior a 1 O m e 
extensão limitada a uns poucos quilômetros. Nesta fácies 

observou que a lenticularidade e o isolamento dos corpos, sua 
ocorrência sotoposta a depósitos eólicos, quase ausência de 
fração fina e intercalação de camadas de arenitos muito similares 
aos eólicos obrigaram a encarar tais depósitos como 
independentes da bacia fluvial do Pi ramboia. Para caracterizar a 
fácies lacustre, citou a ocorrência interderrame da Serra da 
Rifaina, a qual constitui-se de siltitos e argilitos siltosos, arenitos 
silto-argilosos, com estratificação incipiente plano-paralela e 
cruzada. Observou, ainda, que a característica fundamental da 
fácies eólica seria a ausência de variação litológica, constituída de 
uma monótona sucessão de corpos de arenitos nos quais 
persistem, grosseiramente, as mesmas propriedades texturais , 
estruturais e mineralógicas. 

Para caracterizar as litologias da Formação Botucatu, Fúlfaro, 
Gama Júnior e Soares (1980) subdividiram-na nas fácies 
torrencial , lacustre e eólica, como já o fizera Soares (1973). Esses 
autores descreveram a fácies torrencial como constituída de 
arenitos grosseiros e conglomeráticos, com matriz silto-argilosa 
em pequena quantidade. Quanto à fácies lacustre, observaram 
que as ocorrências são localizadas, exibindo pequena extensão e 
espessura. Descreveram-na baseados em uma das localidades, 
na qual a mesma constitui-se de siltitos argilosos ou arenosos, 
lamitos arenosos e arenitos lam íti cos, com finas camadas de 
arenito aparentemente eólico. Observaram ainda que a fácies 
eólica, por possui r pouca matriz, é caracterizada por arenitos 
muito friáveis, ficando sua ocorrência condicionada à parte inferior 
da escarpa da Serra Geral, protegida da erosão pelos basaltos, 
exceto nos casos em que está cimentada por sílica. 

Observou-se , em determinados locais na área do presente 
mapeamento, silicificação dos arenitos eólicos da Formação 
Botucatu que, segundo a equipe do RADAMBRASIL que mapeou 
a Folha SH.22 Porto Alegre, seria devida a processos secundários 
recentes, que produziram a dissolução dos grãos detríti cos de 
quartzo, reprecipitando calcedônia, causada pela variação nas 
condições físico-químicas do meio, em consequência da variação 
do nível freático. 

1.2.2.8.3.5 -Ambiente de sedimentação 

Parece haver um consenso geral entre os pesquisadores quanto 
às condições desérticas da sedimentação da Formação Botucatu , 
que se estendeu na maior parte da Bacia Sedimentar do Paraná. 
Na área do presente mapeamento, nos Estados de São Paulo e 
Paraná, existem exposições que mostraram todo o pacote 
sedimentar dessa unidade, ou seja, além dos sedimentos eólicos, 
foram observados sedimentos de ambiente deposicional 
fluviolacustre na base da referida unidade. 

Maack (1947) caracterizou o Arenito Botucatu como 
constituído por depósitos desérticos em forma de dunas, escudos 
arenosos e sedimentos fluviais de depressão sem escoamento. 

Segundo Soares (1973), no Estado de São Paulo as torrentes 
carrearam, das áreas mais altas, material grosseiro, matacões, 
seixos, areias e lama, que foram levados para a bacia de 
sedimentação pelos wadis; o deslocamento cessou nas planícies 
de dunas. O vento removeu o material fino, restando apenas 
depósitos de areias conglomeráti cas equivalentes à fácies 
torrencial. Aconteceram certos fenômenos que criaram condições 
para formação de oásis e lagos nos desertos (sebkha), a poeira 
em trânsito pode ser fixada nessas lagoas e as areias entulharam
nas, produzindo depósitos lacustres associados a aluviais e 
eólicos. 

Trabalhando na região de Santa Maria (RS), Bortoluzzi (1974) 
observou que o contato transicional entre os sedimentos fluviais e 
os eólicos sugere que, pelo menos na fase inicial da atividade 
desértica, coexistiam ainda os dois ambientes. Segundo o referido 
autor, aparentemente houve uma passagem gradual de um clima 
semiárido para árido, quando então passou a predomin ar a 
sedimentação eólica. 

Autores, como Soares (1975,1981), Soares et ai. (1973), 
Mühlmann et a i. (1974) e Schneider et ai. (1974), entre outros, 
descreveram a deposição do pacote de sedimentos Botucatu 
como um ciclo de sedimentação no qual predominou a fácies 
eólica, num ambiente desértico. 

Para Fúlfaro, Gama Júnior e Soares (1980), a exemplo de 
desertos atuais, os depósitos dominantes da Formação Botucatu 
seri am constitu ídos por areias transportadas pelo vento e 
movimentadas em tipos diversos de dunas, formando extensos 
ergs ou mares de areia. Portanto, a referida formação teria 



constituído, em toda a sua extensão, um grande erg, tendo em 
seu redor níveis cobertos de detritos aluviais. 

Baseados nas observações de campo nessa e em outras 
áreas da Bacia Sedimentar do Paraná, nas características 
litológicas e sedimentares, e respaldados em vários 
pesquisadores que estudaram pormenorizadamente o ambiente 
de deposição dessa unidade, considerou-se uma sedimentação 
sob clima semiárido e árido, no qual predominou a deposição 
eólica, havendo, secundariamente, contribuição fluvial e/ou 
lacustre como palco sedimentar da referida formação. 

1.2.2.8.4 - Formação Serra Geral 

1.2.2.8.4.1 - Generalidades 

A Formação Serra Geral ocupa uma área relativamente ampla na 
Folha SF.22 Paranapanema, onde é representada 
predominantemente por extensos derrames basálticos , com 
algumas ocorrências esparsas de menor amplitude, de natureza 
intermediária a ácida, podendo conter lentes ou cunhas de 
arenitos eólicos, além de largas faixas de diques e si/Is básicos 
associados. 

Foram descritas pela primeira vez rochas efusivas básicas 
dessa sequência por Derby (1878), num perfil realizado ao longo 
da estrada que liga as localidades de Serra da Boa Esperança e 
Guarapuava, no oeste do Estado do Paraná. 

White (1908), estudando as eruptivas da região do rio São 
Bento, no sudeste do Estado de Santa Catarina, designou esta 
formação de Eruptivas da Serra Geral, incluindo-a na Série de 
São Bento. 

A Formação Serra Geral foi durante muito tempo entendida 
genericamente como um conjunto de derrames de natureza 
basáltica. Guimarães (1933), ao estudar as efusivas da região 
nordeste do Estado do Rio Grande do Sul, descreveu um tipo 
petrográfico mais rico em Si0 2 e K, com um déficit em Fe e Ti em 
relação aos basaltos region ais, o qual denominou de leidleito. 

Maack (1947), estudando a geologia do estados do Paran á e 
de Santa Catarina, fez referências ás lavas da Serra Geral, 
descrevendo len çóis de rochas básicas, diabásios, basaltos e 
andesitos augíticos, incluídos pelo autor dentro dessa unidade, à 
qual atribuiu idade jurássica. 

Gordon Júnior (1947) caracterizou o vulcanismo mesozoico da 
Bacia Sedimentar do Paraná como de natureza calma, de erupção 
de fenda, tendo em vista a ausência de olivina e de material 
piroclástico nos derrames estudados, e propôs para essa 
sequ ência a designação de Formação Serra Geral. 

Leinz (1949), estudando o comportamento estrutural das 
Efusivas Serra Geral no Sul do País, descreveu a ascensão do 
magma através da abertura de geóclases re lacionadas a 
movimentos da deriva continental e estabeleceu, no Rio Grande 
do Sul, duas dessas zonas produtoras, por ele denominadas de 
Linhas Tectônicas Torres-Posadas e São Gabriel-Santa Maria. O 
mesmo autor descreveu um tipo petrográfico de característi cas 
mais ácidas no perfil Tainhas-Três Forquilhas (RS), o qual 
denominou de hialodacito, confirmando as observações feitas por 
Guimarães (op. cit. ), e correlacionou estas rochas às encontradas 
nas províncias do Karroo e Deccan. 

Putzer (1953, 1955), referindo-se à Formação Serra Geral no 
Sul do País, concluiu que o vulcanismo que lhe deu origem estari a 
rel ac ionado a fraturamentos distensionais causados por 
movimentos epirogênicos. 

Schn eider (1964) admitiu assimilação subcrustal por parte do 
magma basáltico, com consequente enriquecimento em sílica e 
álcalis. O mesmo autor , utilizando-se de análises químicas, 
mostrou a existência de uma sequência de rochas desde termos 
básicos até ácidos, evidenciando acentuada semelhança com as 
províncias de Kaokofeld (sudeste africano) e Deccan (Índia), já 
referidas por Leinz (1949). 

Outros autores desenvolveram estudos sobre as Efusivas 
Serra Geral abordando aspectos geoestruturais, petrográficos , 
litoqu ímicos e geocronológicos, destacando-se, entre outros, 
Almeida (1956), Leinz et ai. (1966), Amaral et ai. (1966), Melfi 
(1967), Cordani e Vandoros (1967), Rüegg (1969) , Minioli, 
Ponçano e Oliveira (1971 ), Sartori, Maciel Filho e Menegotto 
(1973, 1975), Willig et ai. (1 974), Cordani , Halpern e Berenholc 
(1974), Roisenberg (1 974, 1975), Rüegg e Amaral (1976), Siedner 
e Mitchell (1976), Rüegg e W ern ick (1976), Sartori e Maciel Filho 
(1978), Sartori e Gomes (1 980) , Garcia e Marinho (1980), Belliene 
et al. (1982) e Marimon, Ayala e Moreira (1982). 

Particularmente, no que diz respeito ao estudo das efusivas 
ácidas da Bacia Sedimentar do Paraná , cabe ainda ressaltar os 
trabalhos de Sartori e Maciel Filh o (1976), Szubert, Kirchn er e 
Shintaku (1978), Szu bert, Grazia e Shintaku (1979) Szubert (1979) 
e Moraes et ai. (1982), entre outros. 

Este trabalho teve como alicerce os estudos realizados pelos 
autores citados, somando-se a eles várias operações de campo e 
descrições petrográficas efetuadas pelo Projeto RADAMBRASIL. 

1.2.2.8.4.2 - Distribui ção na área e espessura 

A Formação Serra Geral ocupa uma área significativa dentro da 
Folha SF.22 Paranapanema, representando quase 1/4 do seu 
total. Suas maiores exposições estão situadas, de modo mais 
generalizado, na porção centro-su l da área mapeada, ocupando 
grande parte das folhas SF.22-X-B, X-D, Y-C, Y-B, Y-C, Z-A, Z-B, 
Z-C e Z-D, onde é responsável pela geração de um dos melhores 
solos agricultáveis do mundo, constituindo a chamada terra roxa. 
Ocorre numa faixa que chega a atingir cerca de 200 km de 
largura, a qual se estende a partir de Cianorte (PR) , prolonga-se 
em direção nordeste por Maringá (PR), Londrina (PR) e Ourinhos 
(SP), até Piraju (SP) , nos dom ínios das bacias dos rios lvaí e 
Paranapanema. Para norte e oeste, esta unidade litoest ratigráfica 
ocorre , via de regra, en coberta pelos sedimentos do Grupo Bauru, 
com exceção de algumas porções dos vales dos rios Goio-Erê, 
Paraná, São José dos Dourados, Tietê, Grande e Pardo. Nestes 
dois últimos, ocorre de maneira mais ampla, notadamente no 
canto nordeste da Folha SF.22 Paranapanema, a part ir de 
Barretos (SP). 

As efusivas ácidas, representadas predominantemente por 
riodacitos, são constitu ídas de extrusões isoladas, porém 
expressivas, que ocorrem nas folhas SF.22-Y-D, Z-A, Z-C e Z-D, 
de modo geral acompanhando a borda sul da Formação Serra 
Geral, nas proximidades das escarpas que a delimitam com as 
unidades sedimentares mesozoicas e paleozoicas. Ocupam áreas 
que podem atingir algumas dezenas de quilômetros quadrados, 
destacando-se como principais as ocorrências de Faxinal-Mauá 
(PR), São Jerôn imo da Serra (PR) e Piraju (SP) . 

Fazendo parte desta unidade litoestratigráfica, cabe citar os 
correspondentes intrusivos desse magmatismo, representados 
principalmente pelas soleiras e diques básicos, os quais ocupam 
uma posição significativa dentro da sequência, distribu indo-se de 
modo genera lizado ao longo da faixa de exposição da mesma, 
notadamente nas folhas SF.22-Y-D, Z-C e Z-D. 

As espessuras apresentadas pelo pacote de derrames que 
constitui essa sequência são muito variáveis e seus valores, de 
um modo geral, tendem a decrescer no sentido das bordas e 
aumentar quanto mais próximas do eixo da bacia. Assim, foram 
estimados valores mínimos em torno de uma dezena de metros na 
área de influência do Arco de Ponta Grossa, nas cidades de 
Faxin ai (PR) , São Jerônimo (PR) e Piraju (SP), os quais 
aumentam progressivamente no sentido do eixo do rio Paraná, 
chegando a atingir 1.529 m em Presidente Epitácio (SP) em uma 
sondagem executada pela Petrobras, segundo Schneider et ai. 
(1974). Nessa região, grande parte dos derrames encontra- se 
centenas de metros abaixo do nível do mar devido a subsidências 
sofridas pela crosta , penecontemporâneas e posteri ores às 
extrusões, as quais possibilitaram maior acúmulo de lavas . 

1.2.2.8.4.3 - Posição estrati gráfica 

A Formação Serra Geral situa-se estratigraficamente no topo do 
Grupo São Bento, encerrando o ciclo gondwânico da Bacia 
Sedimentar do Paraná. Seus contatos inferi ores estão, via de 
regra, interdigitados com os arenitos eólicos da Formação 
Botucatu, sendo comum a ocorrência de len tes ou cunhas desses 
sedimentos intercaladas na sequência, notadamente nos 
derrames ácidos, além de diques areníticos ascendentes, 
observando-se, nestes últimos, reações térmicas apreciáveis. 
Menos comumente, os derrames vulcân icos podem ocorrer 
discordantemente assentados sobre camadas de Arenitos 
Piramboia, especialmente os riodacíticos. 

Moraes et ai. (1982), em trabalho de semidetalh e realizado na 
serra do Cadeado, citaram a ocorrência de derrames 
intermediári os a ácidos na base da sequência, intercalados em 
basaltos. 

Os corpos intrusivos dessa unidade são representados pelos 
si /Is ou soleiras e pelos diques de diabásio, notadamente de 
direção NO, os quais constituem lineamentos consp ícuos nas 



imagens da Figura 1.4. Tais estruturas pertencem aos sistemas de 
diques do Arco de Ponta Grossa e cortam toda a sequência de 
Efusivas Serra Geral, tendo sido alvo de estudos por parte de 
Fúlfaro e Suguio (1967). 

Em corte de estrada que liga as cidades de Barrazópolis (PR) 
e São João do lvaí (PR), alguns quilômetros a norte da ponte 
sobre o rio lvaí, já entrando nos domínios da Folha SG.22 
Curitiba, ocorre um dique de diabásio de direção NO e dimensões 
avantajadas, cerca de 100 m de largura e quiçá uma centena de 
quilômetros de comprimento, cortando os derrames basálticos, 
emitindo apófises nessas rochas. A estrutura é bem visível em 

imagem de radar e representa apenas um dos vários casos 
observados. 

Outro exemplo ocorre em corte da estrada que liga as cidades 
de Piraju (SP) e Sarutaiá (SP), na Serra da Fartura, onde um 
dique de diabásio com disjunção colunar típica e pouco mais de 
1 O m de espessura corta os derrames riodacíticos, emitindo 
apófises na forma de corpos tabulares ou diques secundários de 
direção predominantemente NO, com espessuras, via de regra, 
inferiores a 1 m. Tais relacionamentos evidenciam que os diques 
observados são posteriores aos derrames basálticos e riodacíticos 
que ocorrem na área. 

Fig. 1.4 - Região de São Jerônimo da Serra (PR). Aspectos morfoestruturais de enxames de diques de diabásio cretácicos de direção NO do arco de Ponta Grossa cortando unidades 
sedimentares palezóicas e mesozóicas e os derrames basálticos e riodacíticos da Formação Serra Geral. Folha SF.22-Z-C. 

1.2.2.8.4.4 - Geocronologia 

A Folha SF.22 Paranapanema dispõe de 18 datações 
radiométricas K-Ar referentes às rochas da Formação Serra Geral, 
a maioria delas correspondendo a amostras provenientes de 
sondagens da Petrobras, analisadas por Melfi (1967), além de 3 
outras amostras obtidas por Amaral et ai. (1966) e uma por U.G. 
Cordani, do Centro de Pesquisas Geocronológicas da USP. Estas 
determinações radiométricas foram objeto de discussão no texto 
explicativo da Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo, Folha 
Paranapanema (1978). 

As principais conclusões tiradas dos comentários 
geocronológicos efetuados por U.G. Cordani para a Folha 
Paranapanema referentes à Formação Serra Geral foram as 
seguintes: 
- a maioria dos resultados em amostra vulcânica situa-se no 
tempo entre 120 e 130 MA, intervalo este considerado como 
época principal da atividade vulcânica, no Cretáceo Inferior. Pelo 

menos em uma perfuração encontrou-se idade de 132 MA (AP-1-
PR), indicando a existência de rochas efusivas pouco mais antigas 
do que o conjunto considerado; 
- derrames basálticos separados entre si por centenas de metros 
(AP-1-PR e PP-1-SP) revelaram, em amostras, idades K-Ar 
concordantes, dentro do âmbito experimental; e 
- o conjunto de resultados nas amostras coletadas ao longo do rio 
Tietê, entre Barra Bonita e lbetinga (SPK-118, SPK-104, B-F-S, 
MA-F-18, AM-D-4 e SPK-116), apresenta valores radiométricos 
próximos a 120 MA, mais novos do que aqueles das rochas 
basálticas situados mais a oeste (125 a 130 MA). Apenas uma 
destas idades revelou-se menor (SPK-104), com cerca de 110 
MA, resultado provavelmente devido a perdas de argônio, por 
alteração da rocha. 

Na Tabela 1.1 encontram-se os valores obtidos pelas amostras 
em questão. 



TABELA 1.1 
Dados analíticos K-AR para rocha da Formação Serra Geral na Folha SF. 22 - Paranapan ema 

Nº de Nº de Campo Rocha Mater. %K AR40 X10 ° (CCSTP) %AR40 Idade 
Laboral. RADg aten. 

(MA) 
309 AP-1PR, 1133 m Basalto Felds. 0,82 4,57 53,7 13504 
307 AP-1PR, 1133 m Basalto RT 2,72 1,43 5,7 12704 
306 AP-1 PR, 236 m Basalto RT 0,99 5,37 8,8 13004 
317 AP-1PR, 591m Diabásio RT 1, 15 6,28 25,0 13204 
368 RP-1 PR, 178 m Basalto RT 1, 11 5,98 4,8 13004 
141 PE-ISP, 140 m Basalto RT 1,23 6,26 5,9 12304 
434=141 PE-ISP, 140 m Basalto RT 1,23 6,40 14, 1 12604 
435=141 PE-ISP, 140 m Basalto RT 1,23 6,40 14, 1 12804 
318 PE-ISP, 3012 m Diabásio RT 0,79 3,45 67 ,3 1060 3 
329 PE-ISP, 511 m Basalto RT 0,92 4,97 22,9 12704 
493 PE-ISP, 134 m Basalto RT 1,20 6,03 22 ,8 12204 
387 CP-1 SP, 1005 m Diabásio RT 0,82 4,26 29,7 12504 
390 B-F-5 Basalto RT 1,23 6,29 8,7 12404 
360 MA-F-18 Basalto RT 1,06 5,40 5,6 12404 
359 AM-F-43 Basalto RT 1,27 6,05 11,7 11 60 3 
116 SPK-116 Basalto RT 0,77 3,78 8,2 119,70 3 
118 SPK-118 Basalto RT 1, 14 5,62 2.4 11 9,6 0 3 
104 SPK-104 Basalto RT 1, 13 5,09 14,5 109,60 3 

Constantes: Ar40/Ar36 = 295,5; DO = 4,962 x 10·10 anos·1; D k tcta i = 0,581 x 10·10 anos·1
. 



1.2.2.8.4.5 - Litologias e petrografia 

A Formação Serra Geral, na área mapeada, constitui um pacote 
de derrames superpostos de natureza predominantemente 
basáltica, com ocorrências isoladas de termos intermediários a 
ácidos desde a base até níveis mais elevados, além de lentes ou 
cunhas e diques ascendentes de arenitos eólicos. 

O perfil típico de um derrame foi descrito detalhadamente por 
vários autores como Leinz (1949), Guidicini e Campos (1968) e 
Sartori, Maciel Filho e Menegotto (1975), entre outros. 
Normalmente ocorrem duas zonas de diaclasamento horizontal 
finas, uma na base e outra no topo do derrame, uma zona de 
diaclasamento vertical localizada na parte mais central e a zona 
amigdaloide, mais comumente situada no topo, muito embora 
possa ocorrer em outros níveis. Szubert (1981), estudando as 
Efusivas Serra Geral na parte sul da Bacia do Paraná, definiu pelo 
menos seis tipos principais de derrames, dependendo de sua 
composição química, espessura e tempo de esfriamento, com 
possibilidade de faltar uma ou mais dessas zonas. 

Na área em estudo foi possível identificar os seguintes tipos 
petrográficos desta unidade: 

A) Sequência ácida 
São rochas representadas por derrames de composição ácida e 
seus correspondentes hipabissais, soleiras e diques. 
As efusivas ácidas possuem certas características de campo que 
as distinguem dos derrames basálticos. De um modo geral 
apresentam forma tabular com diaclasamento horizontal intenso, 
lembrando planos de estratificação e uma cor de alteração rosa
avermelhado-esbranquiçada. Ocorrem na base da sequência, ás 
vezes intercaladas com derrames basálticos. 

Os principais tipos petrográficos encontrados na área do 
mapeamento são dacitos e riodacitos pórfíros. Caracterizam-se 
por apresentar abundância relativa de fenocristaís de plagioclásio 
e piroxênio, que podem atingir mais de 1 cm de diâmetro máximo, 
perfazendo até cerca de 25% de rocha e amígdalas 
predominantemente de quartzo e calcedônia com dimensões 
normalmente inferiores a 1 cm, imersas em uma massa 
fundamental de coloração acinzentada. 

A coloração varia de cinza-claro a escuro em rochas frescas 
e, quando alteradas, apresentam mosqueamento ao mesmo 
tempo em que salientam os cristais pórfiros de plagioclásio que 
tomam cor esbranquiçada. Estas características são observadas 
em rochas correlacionáveis e localizadas em outras partes da 
bacia, a exemplo da região de Palmas (PR) na Folha SG. 22 
Curitiba. 

Ao microscópio, as texturas porfiriticas e glomeroporfiríticas 
são predominantes e características. 

As rochas de composição mais ácida, os riodacitos, contêm 
escassos fenocristais e caracterizam-se por intenso 
intercrescimento felsítico. São constituídas de fenocristais de 
plagioclásio, piroxênio e opacos imersos em matriz 
dominantemente quartzo-feldspática, contendo, também, 
pequenos cristais de plagioclásio, piroxênio e opacos que chegam 
a perfazer cerca de 75% das rochas. Os fenocristais de 
plagioclásio apresentam a composição da labradorita, 
frequentemente zonados e maclados segundo as leis da Albita, 
com a macia Carlsbad associada. Na matriz, o plagioclásio é 
menos cálcico, tendo composição de andesina até oligoclásio. 
Este mineral, via de regra, encontra-se em processo de 
sericitização incipiente. A augita ocorre em fenocristais 
subeuedrais, raramente cloritizada, e distingue-se da pigeonita, 
que também ocorre na matriz da rocha, pelo pleocroísmo róseo 
desta última e pelo tamanho do ângulo 2V. O intercrescimento 
felsítico, que chega a constituir cerca de 70% da matriz destas 
rochas, é formado por quartzo e feldspatos alcalinos (feldspato 
potássico e plagioclásio sódico) interpenetrados durante seu 
crescimento, sendo praticamente impossível individualizá-los. 

Análises qu imicas de amostras coletadas na Folha SG.22 
Curitiba, de mesmas características petrográficas e mantendo 
continuidade física com estas rochas, mostraram que os teores de 
Si02 variam em torno de 65%, caracterizando dacitos e riodacitos 
pórfiros. 

B) Sequência básica 

Essa sequência é representada pelos derrames basálticos 
propriamente ditos e seus correspondentes hipabissais, diques ou 
soleiras de diabásios. 

1. Basaltos 

Os basaltos, no sentido estrito, de um modo geral são rochas de 
cor cinza-escura a negra, podendo apresentar tonalidades 
esverdeadas quando frescas. Entretanto, quando alterados, suas 
cores mais comuns são arroxeada, vermelho-acastanhada e 
esverdeada. Ocorrem compactos ou com diaclasamento que pode 
ser bastante fino, notadamente o horizontal, muitas vezes 
apresentando níveis vesiculo-amigdaloidais contendo, 
principalmente, quartzo, ametista e calcedônia. 

Ao microscópio, apresentam texturas t ípicas de rochas 
extrusivas, tais como intersertal, intergranular e porfirít ica, 
constitu idas principalmente por plagioclásio e pi roxênio. 

O plagioclásio é a labradorita e varia desde termos 
intermediários até próximo à composição da andesina; ocorre em 
cristais anedrais a subeuedrais, com macias frequentes Albita e 
Carlsbad, alterando-se para sericita e epidoto em diferentes 
proporções. O piroxênio destas rochas é a augita e/ou pigeonita, 
subédrica a anédrica, que pode apresentar, ocasionalmente, 
pequenas coroas de reação para hornblenda, alterando-se para 
clorita. 

Agregados intersticiais são constitu idos de quartzo, 
calcedônia, plagioclásio mais sódico, fe ldspato potássico e clorita. 
O vidro tem presença escassa a nula e ocorre intersticialmente. 
Algumas amostras apresentam am ígdalas preenchidas por 
carbonatos, zeolitas, quartzo, calcedônia e minerais argilosos 
esverdeados (montmorilonita). 

li. Andesitos 

Essas rochas são, macro e microscopicamente, bastante 
semelhantes aos basaltos, apresentando uma variação no teor de 
An (anortita) do plagioclásio, situando-o no campo da andesina. A 
hornblenda ocorre em maior quantidade nestas rochas, sem, no 
entanto, ultrapassar 10% no total das amostras estudadas. 

Ili. Basaltos com vidro 

Esse termo é utilizado para designar aquelas rochas de 
composição mineralógica básica e qu e ainda apresentam vidro na 
matriz em percentagem entre 5-25% (Streckeisen, 1967). São 
rochas maciças e de cor negra. 

Ao microscópio, a textura típica é a hialopilít ica, na qual o 
vidro ocupa os espaços intersticiais entre os microcristais. 

São rochas de granulação fina, constitu idas por micrólitos 
euédricos a subédricos de plagioclásio e microcristais tabu lares de 
augita e/ou pigeonita, ci rcundados por uma matriz vítrea. O vidro 
apresenta-se, em alguns casos, em processo de desvitrificação, 
com presença característica de glass shards (SPRY, 1976), 
transformando-se frequentemente em argilo-minerais e clorita. O 
plagioclásio apresenta composição de labradorita-andesina. 
Agregados intersticiais de quartzo e feldspato intercrescidos 
ocorrem naqueles espaços intergranulares não preen chidos por 
material vítreo. 

IV. Diabásios 

São rochas de coloração cinza-escura a negra, com tonalidades 
esverdeadas, quando frescas, passando de marrom-avermelhada 
a castanha quando alteradas. 

Em afloramento, apresentam, via de regra, diaclasamento 
vertical intenso, às vezes colunar, notadamente nos diques, em 
detrimento do horizontal, características estas que permitem 
distingui-los dos derrames basálticos . 

Ao microscópio apresentam comumente textura subofítica, 
exibindo, em geral, um mosaico equigranular médio composto, 
predominantemente, por plagioclásio do tipo andesina-labradorita, 
aparecendo em prismas idiomórficos com geminação Albita e 
Albita-Carlsbad. Ao plagioclásio, associam-se pi roxênios, os quais 
são representados, via de regra, pela pigeonita e, mais raramente, 
pela augita, muitas vezes envolvendo parcialmente os feldspatos . 
Acessoriamente, ocorrem agulhas de apatita idiomórfica e grãos 
de minerais opacos disseminados, por vezes euédricos . 
Secundariamente, ocorrem uralita, hidrobiotita e clorita, as quais 



são provenientes da transformação dos piroxênios, e sericita 
originária dos plagioclásios. Essas rochas podem apresentar tipos 
com 5 a 20% de vidro na matriz. 

C) Arenitos interderrames 

Constituem lentes ou cunhas de arenitos eólicos intercaladas 
entre os derrames da Formação Serra Geral, notadamente nas 
efusivas ácidas, como ocorre em São Jerônimo da Serra (PR). 
Santa Bárbara do Sul (PR). Piraju (SP), etc. Tais sedimentos 
apresentam as mesmas características daqueles pertencentes à 
Formação Botucatu, correspondendo a dunas fósseis cuja 
sedimentação foi interrompida pelas extrusões vulcânicas. 
Apresentam estratificação cruzada de grande porte, podendo 
atingir vários metros de espessura. Podem ocorrer, associados, 
diques de arenito silicificado, de cor avermelhada, com 
espessuras que variam de 1 a 5 cm, podendo alcançar até 40 cm , 
e brechas vulcano-sedimentares. Vários autores fizeram estudos 
sobre essas rochas, mormente na porção sul da Bacia do Paraná, 
destacando-se Pichler (1952), Grehs e Vergara (1968), Veiga 
(1973), Guidicini e Campos (1968) e Szubert (1979), entre outros. 

1.2.2.8.4.6 - Origem 

Os mecanismos responsáveis pela geração dos magmas 
basálticos e riodacíticos representam um assunto muito 
controvertido e alvo de polêmicas entre os inúmeros autores que 
se dedicaram ao seu estudo. Entretanto, há um consenso geral 
entre estes em admitir que os focos produtores dos magmas 
deveriam estar localizados no manto superior. O principal 
problema, no entanto, tem sido como explicar a origem dos 
magmas mais ácidos por meio de uma evolução magmática com 
pequena ou nenhuma presença de termos intermediários. Leinz 
(1949), Schneider (1964) e outros já admitiram o enriquecimento 
em Si02, Na20 , K20 e Rb por meio da contaminação subcrustal 
do magma basáltico. Carmichael (1964, apud SZUBERT, 1979) e 
Middlemost (1975, apud SZUBERT, op. cit.) atribuíram a origem 
dos magmas riodaclticos a processos de fusões parciais de 
material siálico da crosta continental. Segundo esses autores, 
haveria, neste caso, duas câmaras magmáticas: uma no manto 
superior, da qual emanariam magmas basálticos, e outra na crosta 
continental, responsável pelos derrames ácidos. Ainda Szubert 
(op. cit.) citou outro exemplo de geração de magmas basálticos e 
riodacíticos no vulcanismo de Afar (Etiópia), no qual é descrita 
uma sequência de derrames básicos na base, que evolui para 
escassos termos intermediários até rochas ácidas no topo. Os 
termos basálticos corresponderiam ao estágio inicial, fissura!, os 
termos intermediários (islanditos) ao estágio de vulcanismo de 
escudo alongado, e as rochas ricas em sílica caracterizariam o 
estágio dõmico final (cúmulo-vulcano). 

A ausência ou escassez de termos intermediários na província 
vulcânica da Bacia do Paraná é uma característica também de 
outras províncias de platô correlatas como a do Deccan (Índia), as 
lavas de Keweenawan em Michigan e outras citadas por 
Sukheswara e Poldervaart (1958 apud SZUBERT, 1979), as quais 
mostram repetidos ciclos de vulcanismo basáltico e riolltico com 
lavas intermediárias escassas ou ausentes. 

Rüegg e Wemick (1976), baseados nas razões Rb-Sr das 
Efusivas Serra Geral , sugeriram que a sequência riodacltica 
corresponderia aos últimos estágios de diferenciação magmática, 
cuja origem estaria ligada a profundidades maiores no manto, em 
relação aos basaltos. 

Cordani, Sartori e Kawashita (1980) observaram razões 
iniciais Sr87/Sr86 elevadas nessas rochas, atribuindo tal fato a 
processos de contaminação do magma original básico pela fusão 
de material da crosta siálica. 

Do exposto, pode-se verificar que a hipótese de origem dos 
magmas riodacíticos pela contaminação por material siálico, 
proporcionada pela fusão parcial da crosta continental, é admitida 
pela maioria dos autores que se dedicaram a esse assunto e até o 
presente parece ser a mais viável. Contudo, a contribuição dada 
pela diferenciação magmática não é totalmente excluída. 

A localização dos condutos ou centros emissores que 
permitiram a extrusão das lavas também tem sido até hoje um 
problema discutido. Leinz (1949) referiu-se a zonas preferenciais 
de extrusão no Rio Grande do Sul , segundo as Linhas Torres
Posadas e São Gabriel-Santa Maria. 

Soares (1981 ), contrariando as hipóteses sugeridas por Leinz 
(op. cit.) , afirmou que essas zonas, onde o pacote vulcânico é 

mais espesso, seriam as menos prováveis de terem sido focos de 
extrusão de lavas. 

O grande número de diques básicos, de direção 
predominantemente noroeste, existentes na região do Arco de 
Ponta Grossa, tem sido interpretado por inúmeros autores como 
antigos condutos de que se serviram as lavas para extravasar na 
superfície terrestre. Tal hipótese foi aceita por Ferreira (1982) e 
Fúlfaro et ai. (1982), entre outros. 

O caráter discordante dessas estruturas com relação aos 
derrames basálticos e riodaciticos que afloram na área mostra que 
elas são posteriores aos mesmos, representando, portanto, as 
últimas pulsações do paroxismo cujas extrusões correspondentes 
já foram erodidas. 

É importante registrar, porém, que nas regiões situadas na 
porção sul da Bacia do Paraná (Folha SH.22 Porto Alegre), ao 
contrário do que ocorre na folha em estudo, o último cic lo 
vulcânico é representado pelo magmatismo ácido, conforme 
descreveram Moraes et ai. (1982) e Horbach et ai. (1986) , entre 
outros. Os mecanismos que levaram à recorrência de derrames 
basálticos sobre os riodaclticos no norte da bacia são 
desconhecidos e certamente constituirão matéria de estudos e 
investigações futuras. 

1.2 .2. 9 - Grupo Bauru 

1.2.2.9.1 - Generalidades 

As primeiras descrições de sedimentos cretácicos pós-Serra Geral 
de que se tem notícia foram realizadas por Hussak (1891) e 
Gonzaga de Campos (1905 apud MORAES REGO, 1941) ao 
estudarem uma mina de diamante na região do Triângulo Mineiro. 

Gonzaga de Campos (1905 apud MORAES REGO, op. cit.) 
em trabalho realizado nas imediações de Bauru , Estado de São 
Paulo, denominou de Grés de Bauru os arenitos discordantemente 
sobrepostos aos derrames basálticos mesozoicos. Hussak (1906 
apud HASUI, 1968) voltou a referir-se a essa sequência 
sedimentar na região do Triângulo Mineiro. 

Florence (1905 apud MEZZALIRA, 1974) realizou estudos em 
parte do rio Tietê , mencionando determinada formação geológica 
posterior ás efusivas e efetuando análises qualitativas sobre tais 
sedimentos. Posteriormente, White (1908) descreveu a presença 
de conglomerados, arenitos e calcários sobrepostos às eruptivas 
básicas nos estados de São Paulo e Minas Gerais. 

Inúmeros autores descreveram sedimentos cretácicos pós
Serra Geral em diferentes partes da Bacia do Paraná, 
notadamente nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e 
Mato Grosso, os quais foram correlacionados com a Sequência 
Bauru, destacando-se Lisboa (1909), Oliveira (1915, 1930), 
Moraes Rego (1930), Teixeira (1932), Lacourt (1934), Erichsen e 
Miranda (1939), Moraes Rego (1941 ), Oliveira e Leonardos 
(1943), Almeida (1945, 1946, 1948b), Gordon Júnior (1947) e 
Ab'Saber e Costa Júnior (1950), entre outros. 

Almeida e Barbosa (1953) elevaram a Formação Bauru à 
categoria de série, dividindo-a nas formações ltaqueri e Marília. 

Freitas (1955) realizou um profundo estudo de cunho 
sedimentológico, estratigráfico e tectónico da então Série Bauru 
no Estado de São Paulo. 

Freitas (1964) adotou a terminologia de grupo para a Série 
Bauru, eliminando a Formação ltaqueri, com o que concordou 
Mezzalira (1965). 

São dignas de nota as contribuições dadas ao estudo dessa 
sequência sedimentar por Oliveira e Mühlmann (1965), Hasui 
(1967) e Suguio (1973a). 

Barbosa et ai. (1970), executando estudos sobre a geologia 
do Estado de Minas Gerais, redividiram a Formação Bauru em 
fácies Uberaba, Ponte Alta e Bauru. 

A unidade litoestratigráfica Bauru foi mantida com a 
designação de formação por diversos autores como Sad, Cardoso 
e Costa (1971), Pena e Figueiredo (1972), Soares (1972), 
Mezzalira (1974), Schneider et ai. (1974), Suarez (1975) e Fúlfaro 
e Landim (1975). 

Na década de 1970, as discussões sobre esta sequência 
sedimentar aumentaram, gerando importantes estudos de cunho 
estratigráfico, destacando-se Landim e Soares (1976), Coimbra 
(1976), Suguio et ai. (1977), Brandt Neto, Petri e Coimbra (1978), 
Soares et ai. (1979), Stein et ai. (1979), Fúlfaro, Gama Júnior e 
Soares (1980), Soares et ai. (1980), Soares (1981), Almeida, 



F.F.M. de et ai. (1981), Sobreiro Neto et ai. (1981a, b), Riccomini 
et ai. (1981 ), Barcha e Ellert (1981) e Freitas (1982), entre outros. 

Cabe destacar ainda, os trabalhos realizados sobretudo na 
área de mapeamento básico, que permitiram uma visão mais 
ampla da distribuição dessa unidade litoestratigráfica na Bacia do 
Paraná, como aquele de Schobbenhaus Filho et ai. (1975), Olivatti 
e Ribeiro Filho (1976), Olivatti (1980), Dragoetal. (1981 ), Del'Arco 
et ai. (1982), Schobbenhaus et ai. (1981 ) e Barros et ai. (1982), 
entre outros. 

Com o intuito de facilitar o estudo da sequência sedimentar 
Bauru , foi adotada no presente trabalho a estratigrafia proposta 
por Soares et ai. (1980), na qual a mesma é subdividida em quatro 
unidades litoestratigráficas, compreendendo, da base para o topo, 
as formações Caiuá, Santo Anastácio, Adamantina e Marília. Esse 
modelo, apesar de contestado por alguns autores como Freitas 
(1982), entre outros, é o que melhor representa essa sequência 
sedimentar em âmbito regional , sendo seu empilhamento 
perfeitamente observável em campo, especialmente nos morros 
testemunhos de Três Irmãos (PR) e do Diabo (SP), bem como no 
canal de Pereira Barreto (SP). 

Foram utilizados, como subsídios, os mapas geológicos 
executados por Almeida et ai. (1980), Blocos, 33, 37 e 43 e 
Landim et ai. (1982a, b, c, d, e, f, g, h, i, j), todos na escala 1 :250 
000. 

1.2.2.9.2 - Formação Caiuá 

1.2.2.9.2.1 - Generalidades 

As primeiras descrições desses sedimentos foram realizadas por 
Baker (1923), que os considerou de origem subaquosa. 
Entretanto, Washburne (1930), estudando essa sequência nas 
barrancas do rio Paraná, no Estado de São Paulo, descreveu 
arenitos vermelho-escuros com estratificação cruzada, 
denominados pelo autor de Arenito Caiuá, aos quais atribuiu 
origem eólica. Essa ideia foi aceita por Maack (1941) e Scorza 
(1952), contudo Freitas (1955) discordou da mesma, corroborando 
a proposição de Baker (op. cit. ). 

A evolução dos estudos levou autores como Mezzalira (1 966), 
Mezzalira e Arruda (1 965), Bósio e Landim (1 970/71) e Landim e 
Fúlfaro (1971), entre outros, a ch amar a atenção para existência 
de duas fác ies distintas dentro dessa sequência, sendo uma de 
ori gem fluvial e outra, especialmente mais para o topo, de origem 
eóli ca. 

Trabalhos diversos foram realizados nos últimos anos todos 
eles contribuindo sob vários aspectos no que tange à gê~ese e 
estratigrafia dessa sequência bem como no conhecimento de sua 
distribuição regional, destacando-se Landim e Soares (1976), 
Schobbenhaus Filho et ai. (1 978) e Soares et ai. (1979), entre 
outros. 

Soares et ai. (1980) propuseram a divisão do Grupo Bauru, 
anexando ao mesmo a Formação Caiuá, baseados na transição 
desta com os sedimentos que a sobrepõem. 

Freitas (1982), através de estudos sedimentológicos, atribuiu , 
para esta sequência sedimentar, origem fluviodeltaica, não 
concordando com a sua inclusão no Grupo Bau ru, conforme 
proposto por Soares et ai. (1980). 

No presente trabalho reconhece-se a form ação em estudo 
como fazendo parte da base do Grupo Bauru por gradar, em seu 
topo, para a Formação Santo Anastácio. 

1.2.2.9.2.2 - Distribuição na área e espessura 

A Formação Caiuá apresenta ampla distribuição no âmbito da 
Folha SF.22 Paranapanema, onde constitui uma das unidades 
litoestratigráfi cas de maior área de afloramento. Sua ocorrência 
recobre as Efu sivas Serra Geral na porção noroeste do Estado do 
Paraná, a parti r de Paranavai , Tuneiras do Oeste e Umuarama 
até o extremo sudoeste do Estado de São Paulo, abrangendo ~ 
região de Teodoro Sampaio e Rosana. Essa sequência tem 
continuidade até a porção sudoeste da área em estudo desde 
lvinhema (MS) e Nova Andradina (MS), estendendo-se para norte 
e noroeste da mesma nos vales dos rios Pardo, Verde, Paraná e 
Sucuriú , e continuando nas Folhas SF.21 Campo Grande e SE.22 
Goiânia. 

As espessuras apresentadas por esse pacote litológico são 
muito variáveis, apresentando valores desde poucos metros na 
região de Araruna, Tuneiros do Oeste e Cruzeiro do Oeste, no 
Paraná, onde a formação subjacente, constituída pelos derrames 

basálticos Serra Geral, aflora facilmente nos vales e mesmo nas 
pequenas drenagens, devido à dissecação. 

O maior valor foi observado no Morro Três Irmãos, próximo a 
Terra Rica (PR), com cerca de 200 m. 

Espessuras máximas apresentadas por essa unidade são 
citadas por diversos autores como Maack (1941 ) , 270m; Mezzalira 
(1974), 222 m; e Almeida et ai. (1980), 200 m, no Morro Três 
Irmãos (PR). 

1.2.2.9.2.3 - Posição estratigráfica 

A sequência sedimentar em estudo recobre de forma discordante 
as Efusivas Serra Geral, fato atestado pela presença, em certos 
locais , de conglomerados, como ocorre na margem esquerda do 
rio Santo Anastácio, já próximo a sua confl uência com o rio 
Paraná, em Presidente Epitácio (SP), conforme já referi do, 
situados na zona de contato entre essas formações. Tal fato é 
corroborado pelas descrições de Sobreiro Neto et ai. (1981a) no 
Estado do Paraná. Além de conglomerados, é comum a existência 
de regolitos fósseis constatados por meio de sondagens e 
descritos por vários autores no Estado de São Paulo, como 
Soares et ai. (1980) , Riccomini et ai. (1981) e Sobrei ro Neto et a i. 
(1981a , b) , entre outros. 

1.2.2.9.2.4 - Litologias 

Essa unidade litoestrati gráfica constitui-se, de um modo geral, em 
uma sequência inferior onde predominam aren itos, siltitos ou 
siltitos argilosos, arenitos conglomeráticos e conglomerados que 
contêm seixos centimétricos predominantemente de quartzo e 
calcedônia, notadamente na base, apresentando, via de regra , 
cores castanho-escuras, avermelhadas, mosqueadas, com tons 
cinzentos, roxos e esbranquiçados e estratificação que pode variar 
de paralela horizontal a cruzada. Tais características podem ser 
observadas na margem esquerda do rio Santo Anastácio, próximo 
a sua conflu ência com o rio Paraná e nas margens deste último 
em Presidente Epitácio (SP), apenas para dar alguns exemplos. 

Esses sedimentos gradam verticalmente para uma sequência 
superior caracterizada pela presença generalizada de arenitos de 
granulação fin a a média, homogêneos, com estrati ficação cruzada 
de grande porte. Esses aren itos apresentam seleção boa nos 
níveis de estrati ficação, variando entre lâminas de areia fina e 
lâminas de areia média a muito fin a. A presença de matriz lam íti ca 
é rara, inferior a 5%, porém, ocasionalmente, podem ocorrer 
lâminas de arenitos com teor elevado de matriz. Os grãos variam 
de subarredondados a bem arredondados, com grau variável de 
esfericidade, envolvidos por uma película de limonita . Essa 
sequência, como já mencionado, é mais comum no sentido do 
topo da formação em estudo e está bem representada tanto no 
Morro do Diabo (SP) como no Três Irmãos (PR), duas estruturas 
geomorfológicas residuais do Grupo Bauru situadas pouco a oeste 
de Teodoro Sampaio (SP) e ao sul de Terra Rica (PR) , 
respectivamente, e no Canal de Pereira Barreto (SP). 

1.2.2.9.2.5 - Ambiente de sedimentação 

As condições em que se processou a deposição da Formação 
Caiuá constituem um dos assuntos mais controvertidos entre os 
autores que se dedicaram a seu estudo. 

Para Freitas (1982), as áreas-fonte teriam sido prin cipalmente 
as Efusivas Serra Geral e os arenitos eól icos Botucatu. O clima 
deveri a ser suficientemente quente e úmido para decompor os 
basaltos na fonte e explicar a presença de argila na matriz desses 
sedimentos, cuja deposição teria ocorrido em ambiente 
fluviodeltaico. Esse pensamento está de acordo com as 
observações realizadas pelos autores do presente estudo no 
decorrer dos trabalhos de campo e, de um modo geral , é aceito 
por vários pesquisadores que atuaram na área como Mezzalira 
(1964a , 1974), Almeida, F.F.M. de et ai. (198 1), Sobreiro Neto et 
ai. (1981a, b) , Riccomini et ai. (1981) e Salamuni et ai. (1 981) , 
entre outros. 

A Formação Caiuá depositou-se em uma área onde ocorreram 
as maiores subsidências da Bacia do Paraná no Cretáceo 
conforme mostram os dados de sondagem.' As primei ra~ 
deposições ocorreram em fossas tectônicas do tipo r i'ft valley, 
oriundas de falhamentos predominantemente gravitacionais sobre 
o substrato basált ico (FREITAS, op. cit.), não devendo, contudo, 
ter-se limitado a essas estruturas, tendo em vista sua área de 



larga distribuição, notadamente nos estados do Paraná e de Mato 
Grosso do Sul. 

O caráter gradacional dessa sequência com os sedimentos da 
Formação Santo Anastácio mostra que ambas pertencem a um 
mesmo ciclo sedimentar, devendo, portanto, fazer parte da 
mesma bacia do tipo intracratônico, juntamente com as demais 
unidades do Grupo Bauru. 

1.2.2.9.3 - Formação Santo Anastácio 

1.2.2.9.3.1 - Generalidades 

Essa sequência sedimentar foi proposta por Soares e Landim 
(1975) como uma fácies de transição entre as formações Caiuá e 
Bauru , constituída de arenitos imaturos com distribuição 
expressiva principalmente na região sudoeste do Estado de São 
Paulo. 

Landim e Soares (1976) chamaram esses sedimentos de 
membro, nos levantamentos e estudos realizados na região do 
Pontal do Paranapanema; contudo Soares et ai. (1979) reforçaram 
a conotação de Fácies Santo Anastácio. 

Stein et ai. (1979) elevaram essa unidade litoestratigráfica á 
categoria de formação, desmembrando-a do Grupo Bauru. Seu 
caráter transicional foi reconhecido por vários autores, como 
Soares et ai. (1980) , Suguio (1980) e Almeida, F.F.M. de et ai. 
(1981), entre outros. 

Os primeiros trabalhos de cartografia dessa formação no 
Estado do Mato Grosso do Sul foram realizados por Almeida, 
F.F.M. de et ai. (op. cit.), executando trabalhos para a Paulipetro, 
por ocasião da confecção do Mapa Geológico relativo ao Bloco 
33. 

No presente mapeamento, estendeu-se o levantamento dessa 
unidade até o limite noroeste da Folha SF.22 Paranapanema, no 
Estado do Mato Grosso do Sul. 

1.2.2.9. 3.2 - Distribuição na área e espessura 

Essa sequência sedimentar apresenta área de boa expressividade 
na folha em estudo, ocorrendo principalmente nos vales dos rios 
Tietê , Aguapeí, Peixe e São José dos Dourados, afluentes pela 
margem esquerda do rio Paraná, no Estado de São Paulo, e nos 
divisores dos rios Pardo, Verde e Sucuriú, no Estado do Mato 
Grosso do Sul , prolongando-se pela Folha SE.22 Goiânia. Ocorre 
ainda na região de Santo Inácio (PR), de modo menos express ivo, 
e no Morro dos Três Irmãos (PR). Neste local apresenta 
espessuras em torno de 40 m. Soares et ai. (1 980) citaram, para 
essa formação, valores médios de espessura entre 20 e 40 m na 
região sudoeste do Estado de São Paulo, com máximas de 60 e 
80 m nos vales dos rios do Peixe e Santo An astácio, 
respectivamente. 

1.2.2.9.3.3 - Posição estratigráfica 

Essa unidade apresenta seu contato basal de forma transicional 
com sedimentos da Formação Caiuá, e não se observa 
discordância entre ambas, notando-se apen as pequena vari ação 
da energia e do meio de transporte quando a formação subjacente 
vai perdendo gradativamente suas característi cas litológicas e 
principalmente estruturais no sentido do topo, tornando-se mais 
homogênea e pobre em estratificações. 

Essa sequência pode ainda ocorrer recobrindo, de modo 
discordante, as efusivas básicas Serra Geral, como em Presidente 
Prudente (SP), no médio vale do ri o do Peixe e no vale do Tietê, 
no Salto de Avanhandava, con forme citaram Soares et ai. (1980). 

Segundo Freitas (1982), a sequência sedimentar em estudo 
seria o resultado do retraba lhamento dos Sedimentos Caiuá, 
indicando um novo ciclo sedimentar, com o que não concordam os 
autores do presente relatório, uma vez que o contato observado 
entre essas unidades é, via de regra, transicional. 

A ausência de fósseis dentro dessa sequência impede que se 
determine sua idade através de critérios paleontológicos diretos. 
Contudo, seu caráter transicional com as formações Caiuá e 
Adamantina, e por esta última ser foss ilífera, permitiu sua datação 
pela utilização de métodos indiretos, ou seja, por meio de critéri os 
estrati gráficos. A parti r desse princípio, foram estabelecidas, para 
os Sedimentos Santo Anastácio, idades entre o final do Cretáceo 
Inferior e o início do Cretáceo Superior. 

Soares e Landim (1975), baseados no estudo comparativo da 
evolução tectônica e sedimentar da parte norte da Bacia do 

Paraná com a Bacia de Santos, na Plataforma Continental 
Brasileira, atribuíram ao fim do Cretáceo Inferior a deposição 
desses sedimentos, tendo em vista que essa sedimentação foi 
anterior á penecontemporânea ao início do soerguimento, no 
Albino-Turoniano, do Arco de Ponta Grossa. 

1.2.2.9.3.4 - Litologias 

Essa unidade é constituída predominantemente de arenitos de cor 
marrom-avermelhada com pontos brancos, de granulação fin a a 
média, bem a medianamente selecionados, contendo pouca 
matriz, em geral inferior a 15%. Os grãos de tamanho médio 
apresentam-se arredondados a subarredondados, constituídos de 
quartzo, opala e feldspato, cobertos por uma película limonítica , 
podendo localmente apresentar cimento calcífero. 

Esses sedimentos são pobres em estruturas sedimentares, 
ocorrendo, via de regra, em bancos maciços que podem atingir 
até mais de uma dezena de metros de espessura, com 
estratificação plano-paralela in cipiente. 

Segundo Soares et ai. (1980), é comum a presença de 
estratificação cruzada na base da sequência, normalmente do tipo 
planar tangencial de baixo ângulo (5° e 10°), com inclinação maior 
que 10° nos corpos acanalados. Essa observação é lógica, uma 
vez que se trata de zona transicional entre esta e a Formação 
Caiuá, na qual este tipo de estrutura é bastante comum. 

1.2.2.9.3.5 -Ambiente de sedimentação 

As características dessa sequência indicam uma certa constância 
nas condições deposicionais, sugeridas principalmente por sua 
homogeneidade litológica , bem como pela falta ou exiguidade de 
estruturas sedimentares que indiquem variações importantes 
nesse sentido. O su primento de areia deve ter sido lento e 
uniforme, com deficiência de material argiloso na fonte, conforme 
descreveram Soares et ai. (1980), sugerindo um modelo fluvial 
meandrante, transicional para anastomosado, essencialmente 
caracterizado pela pobreza relativa no que diz respeito a termos 
pelíticos. 

1.2.2.9.4 - Formação Adamantina 

1.2.2.9.4 .1 - Generalidades 

Essa unidade litoestratigráfica foi proposta por Soares et ai. 
(1 980), englobando diversas fácies e litofácies correlacionáveis 
dentro do Estado de São Paulo e citadas nos trabalhos de Soares 
e Landim (1975), Landim e Soares (1976) e den ominadas pelos 
autores de Fácies Arenitos Argilosos; Fácies de Arenitos, de 
Coimbra (1 976) ; São José do Rio Preto, segundo Suguio et ai. 
(1977); Fácies Ubirajara e Taciba, de Soares et ai. (1979) e 
Unidade Inferior contendo Fácies B1 e B2 de Stein et ai. (1979). 

A Formação Adamantina foi reconhecida e cartografada, 
especialmente no Estado de São Paulo, por Almeida et ai. (1980), 
Barcha (1 981), Almeida, F.F.M. de et ai. (198 1) e Bistrichi et ai. 
(1981 ), entre outros. 

No presente trabalh o essa sequência sedimentar foi 
reconh ecida e mapeada no oeste do Estado de São Paulo, 
nordeste de Mato Grosso do Sul e em pequena parte do Triângulo 
Mineiro. 

1.2.2.9.4 .2 - Distribuição na área e espessura 

A Formação Adamantina é a unidade litoestratigráfica de maior 
representatividade no tocante á sua área de afloramento na folha 
em estudo, aflorando amplamente, principa lmente na região 
noroeste do Estado de São Paulo, desde Presidente Prudente até 
São José do Rio Preto, e parte do Triângulo Min eiro, limite norte 
desta com a Folha SE.22 Goiânia, interrompida apenas nas 
calhas dos prin cipais rios como Paraná, Tietê, São José dos 
Dourados, Peixe Turvo e Aguapeí, onde afl oram as formações 
subjacentes Serra Geral , Caiuá e Santo Anastácio devido ao 
trabalh o erosivo desenvolvido por aquelas drenagens. Tem 
continuidade, ainda, no lado oeste do rio Paraná, no Estado do 
Mato Grosso do Sul, a partir do rio Sucuriú, na região de Garcias, 
Inocência e Aparec ida do Taboado, até penetrar na Folh a SF.22 
Goiânia. 

Para o sul, cabe destacar algumas ocorrências isoladas 
porém significativas na região de Xavantin a (MS), nos divisores 
dos rios Pardo e Verde e entre este último e o Sucuriú, as quais 



se destacam em imagem de radar por refletir uma textura bastante 
recortada e rugosa (Fig. 1.5). 

Como era de se esperar, devido à ampla distribuição 
apresentada por essa unidade, suas espessuras variam muito. 
Essa variação está relacionada com fatores como paleorrelevo e 

movimentos diastróficos e tectônicos penecontemporâneos ao 
período da sedimentação. Contudo, um pacote sedimentar pode 
mostrar hoje espessuras bastante aquém dos valores originais, 
quando apresenta, em seu topo, uma superfície de erosão. Esse 
fato é observado principalmente próximo às calhas dos grandes 

Fig. 1.5 - Sedimentos da Formação Adamantina (Ka) na região de Xavantina (MS) mostrando textura bastante recortada e rugosa em relação à subjacente 
Formação Santo Anastácio (Ksa). Folha SF.22-V-C. 



rios, a exemplo do que ocorre na região de Andradina (SP), onde 
a erosão atingiu níveis bastante baixos, e onde as espessuras 
podem reduzir-se a poucos metros, vez por outra aflorando o 
substrato basáltico. 

Soares et ai. (1980) citaram espessuras desde uma dezena 
de metros até a máxima, com cerca de 190 m, na região de 
Mirante do Paranapanema (SP) e uma gama de valores 
intermediários entre 100e160 m. 

1.2.2.9.4.3 - Posição estratigráfica 

A formação em estudo ocorre recobrindo de modo concordante os 
sedimentos da Formação Santo Anastácio, mormente no extremo 
noroeste do Estado de São Paulo, próximo às calhas dos rios 
Paraná, Tietê, São José dos Dourados, Peixe e Aguapeí, sendo 
esse contato transicional. Por outro lado, o contato inferior dessa 
unidade litoestratigráfica pode ser verificado também de forma 
discordante sobre as efusivas básicas da Formação Serra Geral, 
onde podem ocorrer superfícies de erosão e até conglomerados 
basais. Esse tipo de relacionamento ocorre de maneira bastante 
ampla, principalmente na região de São José do Rio Preto (SP) e 
no nordeste do Estado de Mato Grosso do Sul, nas cercanias de 
Aparecida do Taboado. 

1.2.2.9.4.4 - Litologias 

Essa unidade litoestratigráfica apresenta características litológicas 
bastante variadas regionalmente. Esse fato levou diversos 
pesquisadores a lhe atribuírem denominações informais como 
membro, fácies ou litofácies nas diversas regiões estudadas. 
Dessa forma, Soares et ai. (1974) chamaram-na de Membro 
Inferior da Formação Bauru ao estudarem tais sequências 
sedimentares na região norte-oriental do Estado de São Paulo. 
Suguio et ai. (1977) individualizaram as litofácies São José do Rio 
Preto e Araçatuba nas regiões homônimas. Soares et ai. (1979) 
caracterizaram as fácies Taciba e Ubirajara na região sudoeste do 
Estado de São Paulo. Essas são apenas algumas das 
designações atribu idas para esse conjunto litológico. 

A Formação Adamantina, contudo, apresenta certas 
características litoestruturais que podem ser generalizadas para 
toda a área de sua ocorrência, pois constitui-se 
predominantemente de bancos de arenitos de granulação fina de 
cor rosa-castanha, podendo apresentar estratificação cruzada, 
cujas espessuras podem variar entre 2 e 20 m, alternados com 
bancos de lamitos , siltitos e arenitos lamíticos de cor castanho
avermelhada a cinza-castanha , maciços ou com acamamento 
plano-paralelo, frequentemente com marcas de onda, 
microestratificação cruzada e bolas de argila. Pode conter cimento 
e, inclusive, nódulos calcíticos. 

1.2.2.9.4.5 -Ambiente de sedimentação 

Coimbra (1 976), definindo sua Fácies B, hoje correlacionada com 
a Formação Adamantina , sugeriu sua origem a partir, 
principalmente, das Efusivas Serra Geral como fonte e, 
subordinadamente, de rochas metamórficas e do retrabalhamento 
de sedimentos paleozoicos. 

Suguio et ai. (1977) sugeriram um sistema fluvial enérgico, o 
qual estaria representado pelas estruturas de escavação e 
preenchimento preservadas nessas rochas. Contudo, Almeida et 
ai. (1980) acreditaram que teria havido áreas-fonte diversas e um 
sistema de deposição fluviol acustre bastante organizado, o que 
seria atestado pela maturidade textura! e mineralógica 
apresentada por esses sedimentos. 

Soares et a i. (1980) sugeriram um modelo deposicional 
resultante de um extenso sistema fluvi al meandrante, 
dominantemente pelítico a sul, gradando para psamítico a leste e 
a norte, com transição para anastomosado. 

Os arenitos com estratificação cruzada, passando a maciços e 
plano-parelelos , representariam depósitos em barras de pontal ou 
tran sversais rea lizados nos cana is. Os lamitos e siltitos teriam sido 
depositados nas planícies de inundação, em baixios , várzeas e 
lagoas, enquanto os arenitos ricos em estratificação cruzada 
teriam sido depositados pelo rompimento de diques marginais e 
espraiamento sobre a planície. 

Importan tes registros fossilíferos foram encontrados, 
especialmente na porção superior da Formação Adamantina, os 
quais foram citados por inúmeros autores como Price (1 953), Arid 

(1967), Mezzalira (1974) e Soares et ai. (1980), entre outros. As 
principais descrições referem-se a moluscos, conchostráceos, 
peixes, quelônios, crocodil ídeos, dinossauros terópodas, 
saurópodas, algas charáceas e outros restos vegetais, a maioria 
dos quais com pequena contribui ção cron oestratigráfica. 

Hüene (1933), at ravés de correlações de um titanossaurídeo 
com fósseis similares encontrados em sedimentos da Patagônia , 
atribuiu à sequência sedimentar em estudo, idade cenomaniana, 
do Cretáceo Superior. 

Soares e Landim (1975), através da comparação desses 
sedimentos com a evolução da Bacia de Santos e considerando 
as idades conhecidas das rochas alcalinas da Formação Uberaba 
no Triângulo Mineiro (em torno de 80 MA), as quais lhe estão 
sobrejacentes, atribuíram para essa unidade litoestratigráfica 
idades do Cretáceo Médio Cenomaniano e Santoniano, as quais 
são compatíveis com aquelas definidas pelos fósseis. 

1.2.2.9.5 - Formação Marília 

1.2.2.9.5.1 - Generalidades 

Essa sequência sedimentar foi descrita pela primeira vez por 
Almeida e Barbosa (1953) ao se referirem aos sedimentos ricos 
em cimento calc ífero, amplamente fossilíferos, situados na porção 
superior da recém-criada Série Bau ru. Contudo, posteriormente, 
diversos autores como Freitas (1964), Hasui (1967, 1968, 1969) , 
Ladeira et ai. (1971) e Mezzali ra (1974), entre outros, observaram 
que o teor de carbonato apresenta variações, tanto no sentido 
vertical como no horizontal, carecendo, portanto, de significado 
estratigráfico. Trabalhos realizados na região do Triângulo Mineiro 
por Barbosa et ai. (1970) e Sad, Cardoso e Costa (1971 ), entre 
outros, referiram-se a sedimentos correlatos a essa unidade 
litoestratigráfica. Subsequentemente, importantes estudos 
efetuados, notadamente, por Coimbra (1976), Soares e Landim 
(1976), Suguio et ai. (1977), Brandt Neto, Petri e Coimbra (1978), 
Soares et ai. (1979) e Stein et ai. (1979), entre ou tros, muito 
contribuíram para o atual conhec imento dessa sequência 
sedimentar. 

Soares et ai. (1980), após a execução de levantamentos 
reg ionais no Estado de São Paulo, propuseram a subdivisão do 
Grupo Bauru, denominando a sequência em pauta de Formação 
Marília, proposição que foi aceita de modo satisfatório por Suguio 
(1980) e Almeida, F .F. M. de et ai. (1980, 1981 ), como também o é 
no presente trabalh o. 

1.2.2.9.5.2 - Distribuição na área e espessura 

A principal área de ocorrência da Formação Marília situa-se na 
parte leste do Plan alto Ocidental do Estado de São Paulo, cujos 
limites quase sempre constituem escarpas. Ocorre 
extensivamente a partir das cidades de Aurilândia, Echaporá , 
Lutécia e próximo a Santa Bárbara do Rio Pardo. Para noroeste, 
atinge a região de Júlio Mesquita e Herculândia, prolongando-se 
para leste nas imediações de Bauru, Piratininga e Lençóis 
Paulista, até próximo ao rio Claro , um dos formadores do rio 
Pardo. 

A seção-tipo e as maiores espessuras dessa unidade 
litoestratigráfica são encontradas próximo à cidade de Marília , 
cujos valores atingem cerca de 160 m, com tendência a se 
adelgaçar para oeste devido à erosão durante o aplainamento do 
Ciclo Sul-Americano e ciclos erosivos posteriores , conforme 
descreveram Soares et ai. (1980). Contudo, Fúlfaro , Gama Júnior 
e Soares (1980) descreveram, na mesma área, espessuras 
máximas entre 150 e 200 m. 

1.2.2.9.5.3 - Posição estratigráfica 

A Formação Marília constitu i o topo do Grupo Bauru e seu contato 
inferior se faz, via de regra, com a Formação Adamantina de 
modo transicional ou interdigitado com recorrência de camadas de 
ambas as formações. Entretanto, essa unidade pode, em certos 
locais , como na porção leste de sua área de ocorrência, repousar 
de forma discordante tanto sobre a Formação Adamantina como 
recobrir unidades pré-Bauru, especialmente as formações Serra 
Geral, Botucatu e Piramboia. Soares et ai. (1980) citaram, nesses 
contatos, a presença de superfícies erosivas ou leitos de 
conglomerados basais, contendo seixos de arenito , argilito, 
basalto, quartzo e ágata, podendo também haver mudança brusca 



dos arenitos finos da Formação Adamantina para os arenitos 
grosseiros carbonáticos da Formação Marília. 

Essa é a unidade do Grupo Bauru que apresenta melhor 
definição, quer do ponto de vista estratigráfico, quer 
geocronológico, tendo em vista suas características litológicas 
peculiares, seu relacionamento com as unidades sobre e 
subjacentes e pelo seu próprio conteúdo paleontológico. 

Estudos paleontológicos realizados especialmente na parte 
basal dessa sequência sedimentar e no topo da Formação 
Adamantina revelaram a presença de fósseis de cascos de 
quelônios, ossos de dinossauros , crocodilídeos, ostracoides, etc., 
os quais levaram diversos autores como Hüene (1927, apud 
MEZZALIRA, 1974), King (1956) e Mezzalira (op. cit.), entre 
outros, a atribuir para essa sequência sedimentar idade 
cenomaniana superior. Contudo, Soares et ai. (1980) sugeriram, 
para a mesma unidade litoestratigráfica, idade entre o Santoniano 
e o Maestrichtiano do Cretáceo Superior. 

Considerando-se seu conteúdo paleontológico e o fato de 
essa unidade recobrir transicionalmente as rochas da Formação 
Uberaba, conforme descreveram Sousa Júnior, Oliveira e Freire 
(1983), cujas idades situam-se entre 70-80 MA, conclui-se que a 
sedimentação da unidade em foco teria ocorrido realmente no 
Cretáceo Superior. 

1.2.2.9.5.4 - Litologias 

Esta sequência sedimentar constitui-se predominantemente de 
bancos de arenitos grosseiros a conglomeráticos, os quais podem 
atingir alguns metros de espessura, com acamamento plano
paralelo incipiente, raramente apresentando estratificação cruzada 
de médio porte. Tais sedimentos mostram-se ricos em feldspatos, 
minerais pesados e minerais instáveis. 

Os níveis conglomeráticos são constituídos de seixos de 
basalto, quartzo, opala e argilito. 

O teor de matriz é variável , porém a presença de carbonato de 
cálcio é bastante comum, o que confere a essas rochas cores 
creme ou esbranquiçadas características. 

A presença, em abundância, de nódulos carbonáticos, 
inclusive de algumas lentes ou camadas de calcário do tipo 
caliche , ás vezes contendo grãos e seixos de quartzo, é 
característica dessa unidade, especialmente na transição com a 
Formação Adamantina. 

De modo geral, essa unidade litoestratigráfica apresenta um 
aumento de granulação no sentido da base para o topo, com 
predomínio de conglomerados, em detrimento de camadas 
pelíticas. 

1.2.2.9.5.5 -Ambien te de sedimentação 

A presença predominante de sedimentos grosseiros como 
arenitos conglomeráticos e conglomerados em detrimento dos 
finos sugere para essa sequência uma sedimentação associada a 
correntes de alta energia e deposição rápida , condições estas 
adversas á formação de estruturas sedimentares, tal como ocorre 
nos leques aluviais. 

Por outro lado, os depósitos carbonáticos do tipo ca liche que 
ocorrem nessa sequência, segundo Suguio (1973b, 1980), 
sugerem a presença de lagoas em clima desértico. 

Outro fator a considerar é a ausência de matriz nos arenitos 
de deposição rápida, a qual, segundo Soares et ai. (1980), 
corrobora a ideia de clima árido onde não se formariam solos 
argilosos. Segundo os mesmos autores, o aumento da 
granulometria no sentido do topo da unidade em questão indicaria 
que a sedimentação se efetuou cada vez mais próxima das 
cabeceiras desses leques , com incremento na taxa de 
soerguimento de arcos marginais. 

A fonte do material detrítico seria a partir de rochas pré
cambrianas, sedimentos paleozoicos, mesozoicos e basaltos. 

1.2.2.1 O - Basaltos Alcalinos de Jaboticabal 

É bastante restrita a área de afloramento das rochas basálticas 
alcalinas da cidade de Jaboticabal (SP). Podem-se observar 
apenas alguns matacões e blocos menores de rocha cinza-escura 
a preta, fanerítica, maciça e bastante compacta, em área da 
Faculdade de Ciências Agrárias da UNESP, próximo ao Córrego 
Jaboticabal ou Cerradinho. 

Essas rochas foram descritas inicialmente por Pinotti et ai. 
(1970, apud COUTINHO et ai., 1982) ao efetuarem o mapeamento 
de solos na região. 

Coutinho et ai. (op. cit.) consideraram ser a área de ocorrência 
dessas rochas, intercaladas em sedimentos do Grupo Bauru, no 
mínimo em torno de 100 km2, tendo sido delimitada pelas cidades 
de Jaboticabal, Aparecida do Monte Alto, Taiúva e Pirangi , na 
região centro-norte do Estado de São Paulo. Baseados em 
exames de testemunhos de sondagem e afloramentos, com apoio 
ainda nos conhecimentos prévios de dados geológicos, 
petrográficos, qu ímicos e geocronológicos da área, esses autores 
buscaram consegui r a delimitação mais exata do derrame e 
consideraram as rochas de Jaboticabal ligadas á lava analcimíti ca 
encontrada em testemunhos de sondagens das localidades de 
Taiúva, Aparecida de Monte Alto e Pi rangi. Consideraram ainda 
uma idade mínima de 54-61 MA obtida através de dados 
analíticos K-Ar para as rochas de Jaboticabal e Taiúva e 
associaram-nas ao tectonismo mais moderado do que o que 
originou a Formação Serra Geral e que produziu as chaminés 
alcalinas da Faixa Canastra e da borda oriental da Bacia do 
Paraná. 

1.2.2.11 - Depósitos cenozoicos 

São englobados nessa categoria, além dos aluviões quaternários, 
geralmente relacionados ás calhas dos principais rios , como o 
Paraná (Fig. 1.6) e seus tributários, Paranapanema, Tietê, Pardo, 
lvinhema, lvaí etc., os depósitos situados em zonas de interflúvios 
que chegam a atingir cotas de mais de 600 m. Os primeiros 
constituem-se predominantemente de arenitos grosseiros, 
conglomeráticos e conglomerados, pobres em matriz, podendo 
conter seixos de quartzo, basalto, quartzito, ágata, calcedônia e 
arenito. 

Arid e Barcha (1971) descreveram sedimentos diamantíferos 
quaternários, constitu indo terraços nos cursos médio e inferior do 
rio Grande, em sua margem direita, na divisa dos Estados de 
Minas Gerais e São Paulo, aos quais denominaram de Formação 
Rio Grande . Sedimentos correlatos a estes ocorrem próximo á 
calha do rio Paraná em Ilh a Solteira (PR). 

Já os depósitos situ ados em zonas de interflúvios, que aqui 
foram denominados como coberturas indiferenciadas, são 
caracterizados por arenitos finos, médios e grosseiros a 
conglomeráticos, com matriz argilosa e níveis silicificados. 

Popp e Bigarella (1975) chamaram atenção para a ocorrência 
generalizada, na área em estudo, de sedimentação colúvio
aluvionar, sem estratificação nítida, cujas espessuras podem 
atingir, em média , 25 m, para a qual propuseram a designação 
formal de Formação Paranavaí. 

Segundo Soares e Landim (1976) a origem de tais depósitos 
em diferentes cotas deve-se às flutuações da taxa de 
basculamento em região que vem sendo soerguida desde o 
Terciário Superior , com o consequente estabelec imento de níveis 
de base locais. 

No presente estudo, foi possível reconhecer tais depósitos em 
várias localidades além de Ilha Solteira (SP), como Frutal (MG), 
Planura (MG), Nova Andradina (MG), Alvorada do Sul (PR) e 
Porecatu (PR), apenas para citar alguns exemplos. 

Os limites dessas ocorrências não foram definidos, pois sua 
incipiente consolidação os confunde com os solos arenosos 
oriundos da decomposição intempérica dos sedimentos do Grupo 
Bauru. Além do mais, sua representação cartográfica generalizada 
se faria em detrimento das unidades litoestratigráficas 
subjacentes. Dessa forma, foram representados em mapa apenas 
os depósitos quaternários mais conspícuos relacionados às calhas 
dos principais rios e alguns situados em planaltos das regiões de 
Cerqueira César, Avaré e Jaú, no Estado de São Paulo, muito 
embora já tenh am sido realizados , em certas áreas da Folha 
SF.22 Paranapanema, trabalh os de mapeamento geológico 
regional , destacando-se os que foram desenvolvidos pela 
Paulipetro-Consórcio CESP/ IPT em 1980 e pelo Convênio 
DAEE/UNESP em 1981, ambos na escala 1 :250 000, nos quais 
foram individualizadas amplas áreas de ocorrên cia de sedimentos 
cenozoicos, recobrindo principalmente rochas do Grupo Bauru , 
notadamente na região oeste do mesmo estado. Sedimentos 
correlatos foram descritos nos estados vizinhos, como a sudeste 
do Triângulo Mineiro, leste de Mato Grosso do Sul, sul de Goiás e 
de Mato Grosso por Soares et ai. (1973) e Gonçalves e Schneider 
(1 970), entre outros. Estes últimos propuseram para tais depósitos 



Fig. 1.6 -Aluviões quaternários do rio Paraná próximo a Presidente Epitácio (SP). Folha SF.22-V-D. 

a designação de Formação Cachoeirinha, proposição esta 
rejeitada posteriormente pelos trabalhos realizados por Olivatti e 
Ribeiro Filho (1976) e Sousa Júnior, Oliveira e Freire (1983), entre 
outros, os quais consideram os mesmos como Coberturas Detrito
Lateríticas Terciárias e Quaternárias Indiferenciadas, em sua 

maioria autóctones, cuja origem estaria relacionada a processos 
pedogenéticos atuantes principalmente sobre sedimentos do 
Grupo Bauru e da Formação Serra Geral. Essa hipótese é aceita 
pelos autores deste relatório apenas para as áreas da Folha 
SF.22 Paranapanema cobertas por imensos areais, como no 



Estado de Mato Grosso do Sul, oeste de São Paulo e noroeste do 
Paraná, os quais devem corresponder, de um modo geral, à 
intemperização e à desagregação das rochas subjacentes, 
notadamente do Grupo Bauru, com contribuições colúvio
aluvionares localmente consideráveis e espessuras que podem 
atingir algumas dezenas de metros. 

1.3 - GEOLOGIA ESTRUTURAL 

A evolução geológica da Bacia do Paraná na área em estudo está 
intimamente relacionada com a origem de importantes 
geoestruturas, as quais tiveram grande influência na 
sedimentação das unidades que a constituem desde o início do 
Paleozoico até o presente. Muitas dessas estruturas 
condicionaram a extrusão de lavas toleíticas e o estabelecimento 
de enxames de diques básicos da Formação Serra Geral, além de 
inúmeros corpos alcalinos. 

Os principais elementos estruturais da Folha SF.22 
Paranapanema são representados pelo Arco de Ponta Grossa e 
sistemas de falhas NO associados, Arco de Três Lagoas, 
Alinhamento do Rio Tietê e estruturas dômicas menores. 

1.3.1 - Arco de Ponta Grossa 

Distinguida por Sanford e Lange (1960), essa estrutura constitui 
uma reentrância na borda leste da bacia, representando uma área 
de movimentação epirogenética positiva cujo eixo se orienta para 
NO, mergulhando para o interior da bacia. Seu arqueamento 
máximo, ocorrido no Permiano Inferior, afetou principalmente a 
sedimentação da Formação Itararé. Esforços distensionais de 
direção NE-SO deram origem a fraturamentos e falhamentos 
profundos no Jurássico e Cretáceo, permitindo o extravasamento 
de enormes quantidades de lavas basálticas e riodacíticas. 

Os diques de diabásio que se estabeleceram nessas fraturas 
paralelas ao eixo do arco constituem figuras linerares conspícuas 
nas imagens de radar (Fig. 1.4), uma vez que chegam a atingir 
centenas de metros de largura e centenas de quilômetros de 
extensão. Tais feições marcam importantes alinhamentos 
tectônicos nessa região da bacia, destacando-se os alinh amentos 
de Guapiara, que passam pela Serra da Fartura, São Jerônimo
Curiúva e do Rio Alonzo, j á assinalados por Vieira e Maingué 
(1972), os quais dividem a área em quatro regiões de 
comportamentos tectônico e magmático distintos, além de 
condicion arem a drenagem principal na direção NO. Tiveram 
grande influ ência na sedimentação da Bacia do Paraná na área, 
pois constituíram fossas e hors ts, ora servindo de barreira , ora 
servindo para sua deposição. 

1.3.1.1 -Alinh amentos São Jerônimo-Curiúva e do Rio Alonzo 

Correspondem a uma ampla zona de falha com cerca de 80 a 100 
km de largura que ocorre na região central do Arco de Ponta 
Grossa com direção geral N50º0. Os enxames de diques de 
diabásio condicionados nesses alinhamentos refletem anomalias 
magnetométricas com mais de 200 km de extensão contínua, 
conforme descreveu Ferreira (1982). 

1.3.1.2 -Alinh amento Estrutural de Guapiara 

Constitui o limite setentrional do Arco de Ponta Grossa, 
responsável pelas diversidades estruturais e estratigráficas entre a 
geologia do Estado de São Paulo e da região situada ao sul da 
estrutura (ALMEIDA , F.F.M. de et ai., 1981) . Corresponde a uma 
ampla anomalia magnética, com largura entre 20 e 100 km, que 
se estende desde a região litorânea de São Paulo até a 
confluência dos ri os Verde e Paraná, uma distância de 600 km. 
Anomalia magnéti ca é causada pela presença de diques e 
soleiras de diabásio, falhamentos e fraturas distensionais, como 
ocorre na região da Serra da Fartura, pormenorizadamente 
descritos por Ferreira (1982). 

1.3.2 - Alinhamento Estrutural do Tietê 

Pertence ao sistema de alinhamentos de direção NO-SE, 
estendendo-se pelo baixo curso do rio Tietê até as proximidades 
de lbitinga (SP), tendo seu prolongamento para SE até a Ilha de 

São Sebastião no litoral paulista. Primeiramente reconhecida por 
Saad (1977), por sua maior negatividade com relação às áreas 
circundantes, essa feição tectôn ica teria correspondido a uma 
calha deposicional da Formação Itararé. Segundo Coimbra, 
Brandt Neto e Petri (1977), a origem da estrutura em pauta dataria 
do Pré-Cambriano com reativações sucessivas durante o 
Fanerozoico. 

1.3.3 -Arco de Três Lagoas 

Constitui uma est rutura epirogenética de caráter posit ivo, 
devoniana e reativada no Permiano Inferior. Sua presença teve 
influência na sedimentação da Formação Ponta Grossa na área , 
provocando o aparecimento de lentes de areia e ausência dos 
dois intervalos bioestratigráfic os mais velhos dessa unidade 
sedimentar (NORTH FLEET; MEDEI ROS; MÜHLMA NN , 1969). 

O eixo do Arco de Três Lagoas apresenta direção NO-SE, 
mergulhando para o interior da bacia cuja zona axial, na área em 
estudo, situa-se próximo à calha do rio Paraná, para onde 
convergem os embaciamentos dos Estados de São Paulo e Mato 
Grosso do Sul. As espessuras máximas detectadas por meio de 
sondagens nessa zona atingem até 5.000 m de sedimentos. 

Como no Arco de Ponta Grossa, a estrutura em referência 
também deve ter produzido alinhamentos tectônicos 
correspondentes a fraturas e falhamentos paralelos ao seu eixo 
por ocasião do seu arqueamento, que con dicion aram a dren agem 
principal da margem direita do rio Paraná em direção NO-SE, 
como os rios Verde, Pardo, Sucuriú, etc. 

Na verdade, os eixos dos arcos de Ponta Grossa e de Três 
Lagoas apresentam praticamente a mesma direção, mergulhando 
de quadrantes opostos no sentido do eixo da bacia , devendo 
haver uma correspondência ou mesmo continuidade entre os 
alinhamentos produzidos por essas estruturas. 

1.3.4 - Falhamentos 

Os mais importantes falhamentos existentes na área em estudo 
estão relacionados ao alinhamento NO do Arco de Ponta Grossa, 
os quais tive ram sua origem desde o Pré-Cambriano, sofrendo 
intensa reativação no Mesozoico com a chamada Reativação 
Wealdeniana. Posteriormente, muitos desses alinh amentos 
continuaram ativos, fato comprovado pela existência de corpos de 
rochas alcalinas dispostas segundo a direção N45º0 controlados 
pelo Alinhamento São Jerônimo-Curiúva (FERR EIRA , 1982). 

As principais falhas que ocorrem na área são de rejeito 
verti cal (falhas gravitacionais) constituindo horsts, grabens e 
falh as escalonadas , afetando principalmente as sequências pré
vulcânicas. 

Estudos dos movimentos tectônicos modernos ocorridos na 
área em foco foram realizados por Freitas (1955), Fúlfaro (1974), 
Fúlfaro et ai. (1 982), entre outros. 

Soares (1973) con cluiu que a tectônica ocorrida desde o fin al 
da deposição Bauru caracterizou-se por um movimento 
epirogenéti co positivo muito lento, agindo por impulsos, incapaz 
de produzir fraturas com movimentos de blocos, sendo 
responsável pelas frequentes retomadas de erosão pelos 
principais rios, com a formação de diversos níveis de te rraços. 

1.3.5 - Estruturas menores 

É comum a ocorrência de estruturas dômicas menores de vários 
quilômetros de largura e extensão, tendo sido alvo de estudos por 
parte da Petrobras por sua potencialidade em armazenar petróleo, 
citando-se os trabalhos de Vieira e Maingué (1972), Soares (1973) 
e Vieira (1973), entre outros. 

Não serão descritas neste trabalho tais estruturas, mas 
apenas destacadas algumas que ocorrem na área, tais como 
Domo de Quatiguá, Domo da Neblina, Domo de Anhembi-Piapara, 
Alto Estrutural de Piratinin ga, Domo de Jacutinga, Domo de Rio 
Grande, Domo de Guarda, Estrutura Dômica de Carlota Prenz e 
Domo de Jacu, estas cinco últimas próximas a Guareí (SP), onde 
foram observadas ocorrências de impregnações de óleo em 
arenitos da Formação Pi ramboia, que exibe uma feição circular 
com diâmetro aproximado de 20 km , como mostra a Figura 1.7. 



Fig. 1.7 - Feição circular de Guaref (SP). Em área de ocorrência da estrutura dômica ressaltam-se os cursos dos rios Santo Inácio e Capivari. Folha SF.22-Z-D. 

Várias são as origens atribuídas a essas feições estruturais, 
que podem estar relacionadas a núcleos mais rígidos ou intrusões 
associadas a falhamentos. 

Soares (1974, 1978, apud ALMEIDA, F.F.M. de et ai., 1981) 
sugeriu, para algumas das estruturas dômicas, origem em 
esforços compressivos originados pela subsidência da bacia, 
especialmente nos períodos jurássico e cretáceo. 

Ferreira (1982) considerou os alinhamentos NO do Arco de 
Ponta Grossa responsáveis pela geração de estruturas menores 
naquela área. 

1.4 - HISTÓRIA GEOLÓGICA 

Após o término da Orogênese Brasiliana, ocorrida no Cambro
ordoviciano, houve um período de grande calma na Plataforma 
Brasileira, condicionando o estabelecimento das grandes bacias 
paleozoicas, dentre as quais a do Paraná. 

A base desta sequência sedimentar na área em estudo 
iniciou-se com a deposição do Arenito Furnas em ambiente misto, 
correspondendo a uma transgressão marinha ocorrida no 
Devoniano Inferior. 

Com o recuo do mar no Devoniano Superior, toda a bacia do 
Paraná sofreu um movimento epirogênico ascendente que a 
expôs à erosão, permitindo o estabelecimento de uma 
discordância erosiva entre os sedimentos dos grupos Paraná e 
Itararé. Na Folha SF.22 Paranapanema são observadas 
exposições desta última unidade, repousando sobre essa 
superfície erosiva entalhada em rochas metamórficas pré
cambrianas do Grupo Açungui e em sedimentos da Formação 
Furnas, como nas localidades de ltapeva (SP) e Capão Bonito 
(SP). 

O Grupo Itararé corresponde à sedimentação glacial 
continental e glaciomarinha ocorrida entre o Carbonífero Superior 
e o Permiano Médio, quando a bacia experimentou um incremento 

na sua velocidade de subsidência, causando uma grande variação 
de litofácies nos sentidos vertical e horizontal, o que tem 
dificultado sobremaneira sua correlação litoestratigráfica em 
âmbito regional. Nessa fase deposicional, ocorreram pelo menos 
duas ingressões marinhas atestadas pela presença de fósseis de 
lamelibrânquios, braquiópodes, pelecípodes e gasterópodes 
(LANDIM, 1970a). Entretanto, na área em apreço, a glaciação 
parece ter sido predominantemente continental, tendo em vista a 
dominância de sedimentos arenosos, diamictitos e tilitos 
fluvioglaciais e glaciolacustres depositados por geleiras, canais 
fluviais, planícies de inundações, depressões alagadiças, planícies 
litorâneas, praias e lagos periglaciais, conforme descreveram 
Almeida et ai. (1980). 

Durante a deposição permocarbonífera houve uma mobilidade 
tectônica acentuada, com deslocamento dos depocentros de 
sedimentação, falhamentos e soerguimentos de estruturas 
marginais e da área central da bacia. Atribui-se a essa fase a 
origem do Arco de Ponta Grossa, o qual desempenharia 
importante papel tectonoestratigráfico. 

Seguiu-se um período de relativa calma, representado por 
uma sedimentação pelítica com espessura pouco expressiva, 
porém abrangendo extensas áreas. Essa fase se prolongou a 
partir do Permiano Médio até o final do Paleozoico, quando foram 
depositadas as unidades do Grupo Guatá e do Grupo Passa-Dois. 

Cessada a deposição do rio do Rasto, já em ambiente 
continental fluvial, verificou-se um levantamento epirogênico da 
bacia e áreas próximas, encerrando o processo de sedimentação 
e iniciando-se uma fase erosiva que durou do Permiano Superior 
ao Triássico Inferior ou Médio. A descontinuidade entre o Grupo 
Passa-Dois e os arenitos mesozoicos manifesta-se com a 
mudança brusca de litologias e presença de regolito fóssil ou de 
zona de silicificação ou limonitização. Na passagem da Era 
Paleozoica para a Mesozoica ocorreu uma reestruturação da 
bacia com mudança drástica do tipo de sedimentação que, de 



predominantemente siltico-argilosa no Permiano, passou a 
francamente arenosa no Triássico-Jurássico. A Formação 
Piramboia, na base, é francamente discordante das demais 
formações da bacia. Depositada em ambiente fluvial 
semidesértico no intervalo Triássico Superior-Jurássico Inferior, 
esta unidade se interdigita com os arenitos eólicos Botucatu em 
seu topo, quando as condições de clima desértico se 
intensificaram. 

A Reativação Wealdeniana , definida por Almeida (1967), com 
início no Jurássico Superior, teve seus efeitos particularmente 
intensos no Mesozoico e se fez sentir até durante o Terciário. 
Eventos térmicos subcrustais causaram soerguimentos 
generalizados com !racionamento da crosta continental , 
reativando estruturas preexistentes e originando sistemas de 
fraturas profundas, por onde extravasou enorme quantidade de 
magma que recobriu mais de um milhão de quilômetros 
quadrados. Com a evolução desses processos, houve 
falhamentos predominantemente gravitacionais, permitindo que se 
formassem estruturas tectônicas do tipo horst e graben, ao 
mesmo tempo que se verificaram os grandes rifteamentos, que 
redundaram na separação dos continentes Africano e Sul
Americano. Segundo Thomaz Filho, Cordani e Kawashita (1976), 
houve pelo menos dois eventos geológicos na Bacia do Paraná 
durante o Mesozoico. O primeiro deles, há 170-180 MA, 
provavelmente relacionado aos primórdios da abertura do Oceano 
Atlântico, deve ter condicionado a sedimentação da Formação 
Botucatu; o segundo, há aproximadamente 130 MA, estaria 
relacionado ao intenso vulcanismo que originou a Formação Serra 
Geral na Bacia do Paraná. É bom lembrar, no entanto, que são 
conhecidas idades mais antigas que aquelas correspondentes ao 
primeiro ciclo de Thomaz Filho, Cordani e Kawashita (op. cit.) em 
basaltos do Uruguai e da Argentina. 

Na região atingida pelo vulcanismo, predominou clima 
desértico, no qual as atividades eólicas eram intensas. Na 
primeira fase , os primeiros derrames ocuparam as partes mais 
baixas da paleotopografia, muitas vezes provocando subsidências 
regionais, permitindo que nessas áreas se acumulassem maiores 
espessuras de lavas , como em Presidente Epitácio (SP). As 
extrusões de magma foram intermitentes , de modo que houve 
condições para que se depositassem lentes e/ou cunhas de 
sedimentos predominantemente eólicos entre os derrames. 

Concomitantemente ás extrusões basálticas, houve na área 
em estudo focos localizados, menos generalizados, de 
extravasamento de magma de composição riodacítica, 
notadamente nas regiões situadas próximas ás bordas da bacia, 
junto ao Arco de Ponta Grossa. A intermitência das extrusões do 
magma ácido também é patente, com a presença extensiva de 
lentes e/ou cunhas de arenitos eólicos intercaladas entre os 
derrames cuja fonte deve ter sido a região ocupada pelo Arco de 
Ponta Grossa. 

A fase final do evento caracterizou-se pela persistência dos 
movimentos ascendentes da crosta terrestre nessa área, 
permitindo que se estabelecessem os sistemas de diques básicos 
de grandes dimensões nas fraturas originadas pelos esforços 
distensionais do arqueamento, as quais serviram de conduto para 
os derrames. Essa fase encerrou o vulcanismo toleíti co da Bacia 
do Paraná , o qual foi sucedido por intrusões de corpos alcalinos 
neocretáceos e eoterciários. 

Com o término das atividades vulcânicas, houve um período 
de erosão e, posteriormente, formaram-se bacias interiores como 
consequência de subsidências regionais e soerguimentos 
marginais, provocando abatimento de blocos e originando fossas 
tectônicas que foram preenchidas por sedimentos de origem 
exclusivamente continental, no Cretáceo Superior. Tais 
sedimentos, na área mapeada representados pela Sequência 
Bauru , assentam-se discordantemente sobre as Efusivas Serra 
Geral. 

A natureza desses depósitos é predominantemente elástica e 
representa o preenchimento da bacia por sistemas fluviai s de 
canais anastomosados ou meandrantes , planícies de inundação e 
lagos locais, apresentando-se fossilíferos em seus níveis 
superiores. 

No Cenozoico, a bacia sofreu elevação, expondo os 
sedimentos Bauru à erosão e permitindo que se esculpisse a 
superfície de erosão Sul-Americana, ocorrendo abaciamento de 
blocos mediante falhamentos gravitacionais. Seus produtos de 
erosão foram dirigidos para o interior da bacia, encontrando-se 

atualmente expostos à erosão em interflúvi os ou constitu indo 
terraços em vários níveis dentro dos grandes vales. 

Na área em estudo, são encontrados depósitos cenozoicos 
detríticos, sobretudo nas regiões de Ilha Soltei ra (SP), Frutal 
(MG), Planura (MG), e nos estados do Paraná e de Mato Grosso 
do Sul, os quais encontram-se atualmente submetidos à erosão. 

Os processos epirogênicos prosseguem nos tempos atuais, 
não tendo permitido o estabelecimento de importantes depósitos 
recentes, ao mesmo tempo mantendo jovem a rede de drenagem. 
Entretanto, são encontradas signifi cativas ocorrências de 
depósitos aluvionares recentes na calha do rio Paraná e nos 
baixos cursos de seus principais tributários, área de maior 
subsidência da bacia. 

1.5 - GEOLOGIA ECONÔMICA 

1.5.1 - Generalidades 

São poucos e em pequenas ocorrências os bens minerais de 
interesse econômico na Folha SF.22 Paranapanema, na qual 
sobressaem as jazidas e ocorrências de carvão no norte do 
Paraná. 

Com exceção do carvão, as ocorrências minerais são 
normalmente pequenas reservas lavradas com equipamentos 
mecânicos sem qualquer sofisti cação ou mesmo técnicas 
rudimentares, como extração manual, executadas por pequenas 
mineradoras. 

Em virtude dessa modesta atividade mineira, podendo ser 
descrita como realizada em sua maior parte de modo artesanal, 
procurou-se fornecer dados generalizados das ocorrências 
minerais da área em apreço. Informações mais precisas não 
foram possíveis devido a algumas ocorrências estarem 
desativadas, outras com suas atividades restritas a determinados 
períodos do ano e ainda devido à ausência de pessoas que 
pudessem fornecer informações. 

1.5.2 - Ocorrências minerais 

Além do carvão, sem qualquer dúvida o bem mineral de maior 
importância na área em questão, podem ser minerados água 
mineral, areia, cascalho, arenito asfáltico, argila, basalto, ca lcário, 
diamante e urân io, como mineralizações de interesse econômico. 

1.5.2.1 - Água mineral 

São conhecidas explorações de água mineral em áreas de 
cobertura arenítica do Grupo Bauru, nas cidades de Osvaldo Cruz, 
lcanga e Garça e em rochas basálti cas da Formação Serra Geral 
na cidade de Santa Bárbara do Rio Pardo, todas no Estado de 
São Paulo. Têm seu uso, na maior parte, no consumo alimentar 
ou medicinal como em Termas do lbirá, próximo a São José do 
Rio Preto (SP). 

1.5.2.2 - Areia e cascalho 

Como materiais de importância imprescindível em obras de 
construção civil , areias e cascalhos são encontrados em 
praticamente toda a área mapeada na presente Folha. Sua 
extração geralmente é feita através de dragas nos leitos dos rios 
de médio e grande porte. 

1.5.2.3 - Arenito asfá lt ico 

Arenitos asfálticos aparecem como impregn ações ou manchas na 
Formação Piramboia, tendo motivado a Petrobras a executar 
alguns furos de sondagens na região de Guareí (SP). Tais 
arenitos, segundo Almeida, E. B. et ai. (1981 ), foram utilizados em 
pavimentação, tendo sido extraídos, durante a Segunda Guerra 
Mundial , alguns milhões de toneladas utilizadas para a obtenção 
de gasolina, querosene e óleo combust ível. O teor de betume 
chega ao máximo de 15%, com peso específico 1,04 e ponto de 
fusão de 50-60ºC. A destilação fornece 4-7% de óleo. Também a 
nordeste de Anhembi (SP), na Pedrei ra Betumita, ocorrem 
arenitos da Formação Piramboia com impregnações de óleo, bem 
visíveis em frente de lavra com 150 m de extensão por 30 m de 
altura . Localiza-se a cerca de 40 km de Piracicaba (SP) pela 
estrada Piracicaba-Anhembi, tendo sido efetuadas sondagens 
pela Petrobras, as quais obtiveram espessuras de até 80 m de 
arenitos preenchidos por óleo. 



1.5.2.4 -Argila 

Argilas, de um modo geral, são encontradas em várias localidades 
da Folha SF.22 Paranapanema, usadas principalmente em 
cerâmicas, refratários e outros fins. São, em sua maioria, 
aluvionares e extraídas por pequenas mineradoras. 

1.5.2.5 - Basaltos 

Pequenas pedreiras de rochas basálticas da Formação Serra 
Geral são exploradas comercialmente para brita de utilização na 
construção civil e, em menor escala, para corte de 
paralelepípedos usados principalmente para calçamento de ruas. 

1.5.2.6 - Calcário 

Lentes de calcário silicoso da Formação Corumbataí da região de 
Taquaí, próximo a Fartura (SP), são exploradas para aplicação 
como corretivo de solo, cujas reservas foram citadas por Almeida, 
E. B. et ai. (1981) em torno de 338.000 t com 50% de CaO e 2% 
de MgO em um pacote de 7 m de espessura. 

São citadas por Fúlfaro (1970) lentes de calcário dolomítico da 
Formação lrati exploradas no local conhecido como Sabiúna, a 
cerca de 15 km de ltapetininga (SP), cujo banco apresenta-se sob 
forma lenticular, com 600 m de extensão na direção N-S, 
atingindo, em seu centro, até 3,3 m de espessura. 

1.5.2.7 - Carvão 

O carvão do norte do Paraná, cujas jazidas e ocorrências situam
se nas camadas da Formação Rio Bonito do Grupo Guatá, é, sem 
qualquer dúvida, o bem mineral de maior importância na Folha 
SF.22 Paranapanema. 

Segundo Campos (1978), referências a respeito desse carvão 
são conhecidas desde 1878, embora as primeiras pesquisas 
sistemáticas só tenham sido efetuadas a partir de 1933, quando o 
Serviço de Fomento da Produção Mineral iniciou um grande 
programa de estudos e pesquisas na região norte do Paraná, 
acompanhando e estimulando as atividades mineiras de várias 
companhias interessadas na extração de carvão. 

Li sboa (1918 apud TEIXEIRA; OUTRA, 1934) realizou 
trabalhos de prospecção na região de Tomazina (PR), indicando a 
presença de afloramentos em uma faixa de 12 km e estimando 
uma reserva de 40 milhões de toneladas , com 12 milhões em 
condições favoráveis de extração. Admitia que os diversos 
afloramentos corresponderiam a pelo menos duas camadas 
separadas por um conjunto de rochas com 11 O m de espessura, 
além de acreditar na existência de outras camadas em 
profundidade. 

Teixeira e Outra (1934) estudaram as jazidas existentes em 
Ribeirão Novo, Rio do Peixe, Pinhalão da Grama e Barra Bonita, 
documentando a existência de três horizontes de carvão e 
detendo-se no conhecimento das minas e características de lavra, 
tendo apresentado também esboço de locação das jazidas. 

Andrade et ai. (1953) citaram a opinião de Gabriel Mauro de 
Oliveira, que cons iderou o período de 1930-1934 como o primeiro 
ciclo da mineração de carvão no Paraná, época em que a 
Companhia Carbonífera do Ribeirão Novo operou em Wenceslau 
Braz, produzindo 28.592 t de carvão, cessando as atividades 
devido ao esgotamento de suas jazidas . Em 1936, foi organizada 
a Hulha Brasileira S.A., objetivando a explotação da jazida de 
Pinhalão da Grama, para o fornecimento de 250.000 t à Estrada 
de Ferro Central do Brasil. Sua produção máxima foi obtida no 
quinquênio 1938-1 942, constituindo-se, conforme informação de 
Gabriel Mauro de Oliveira, no 2° ciclo de carvão no estado. 

Em 1942, a Cia. Carbonífera do Rio do Peixe iniciou a lavra de 
suas jazidas localizadas na bacia do rio do Peixe (Andrade et ai., 
1953) dando abertura ao 3° ciclo , que contou com a participação 
acionária da Estrada de Ferro Sorocabana. 

Outras companhias foram criadas, destacando-se a Cia. 
Carbonífera Brasileira S.A (1942), Cia. Carbon ífera do Cambuí 
(1942) e a Mina de Carvão do Ribeirão do Carvãozinho (1945). 

Andrade et ai. (1953), ao estudarem o desenvolvimento da 
indústria carbonífera do Paraná, citaram as condições severas de 
explotação hulhífera no período anterior a 1930, derivado da falta 
de ramais ferroviários , e o seu desenvolvimento a partir daquela 
data. Descreveram as regiões mineralizadas no norte do Estado, 
referindo-se à min eração, produção, custos e transporte, 
efetuando amostragem sistemáti ca nas jazidas em explotação e 
apresentando a metodologia de análise. 

Oliveira (1953), descrevendo os campos carboníferos do rio 
das Cinzas e do rio do Peixe, expôs o desenvolvimento da 
indústria carbonífera paranaense até aquela data, narrando as 
características dos vários distritos, tecendo considerações a 
respeito da geologia, est ratigrafia, gênese, trabalhos de 
prospecção e pesquisa, sondagens, análises, reservas, tipo de 
lavra, benfeitorias, reservas e produção. 

Campos (1978) comentou também a segunda etapa de 
estudos sistemáticos sobre as possibilidades carboníferas do 
norte do Paraná, executada pelo DNPM através da CPRM a partir 
de 1970, com a finalidade de ampliar os conhecimentos sobre as 
jazidas de carvão da área de Figueira (PR), tendo em 1973 
iniciado o Projeto Prospecção de Carvão no Paraná, 
compreendendo principalmente um levantamento das ocorrências 
de carvão no Estado e a execução de sondagens. 

Almeida, F. F.M. de et ai. (1981 ) citaram a ocorrência local de 
camadas de carvão em Buri, Cerquilho, Tatuí, ltapeva e Jacuba
Rebouças, sem interesse econômico pela sua espessura 
reduzida, geralmente em torno de 70 cm e qualidade inferior, que 
representariam ocasiões de recuo de gelos, possivelmente 
episódios interestadiais, em que o clima se manteve frio mas não 
glacial. Dentre estas ocorrências, Cerquilho, com reservas 
calculadas em 2.000.000 t, é a maior reserva dentro do Estado de 
São Paulo, tendo sido explorada entre 1940 e 1948 pela Cia. 
Industrial de Mineração e Obras, que extraiu 13.412 toneladas. 

1.5.2.8 - Diamante 

Diamante é explorado em regime de garimpagem nos 
conglomerados formadores dos terraços aluviais do rio Grande, 
divisa dos Estados de Minas Gerais e São Paulo, na região de 
Planura, em Minas Gerais, onde o pequeno povoado mineiro 
constitui o lugarejo conhecido como Garimpo do Bandeira. De 
pequena expressão econômica, essa ocorrência apresenta 
produção irregular, não sendo possível fornecer dados mais 
precisos quanto a sua reserva ou potencial exploratório. 

1.5.2.9 - Urânio 

Saad (1974) estudou, na região de Figueira (PR), urânio 
associado aos carvões do norte do Paraná. Essa mineralização 
uranífera ocorre em sedimentos basais da Formação Rio Bonito , 
associada a arenitos, silt itos, folhelhos carbonosos e níveis de 
carvão. As faixas com teores mais significativos apresentaram 
valores entre 0,2 e 0,5% de U30 s. 

1.6 - CONCLUSÕES 

Os resultados coligidos através da interpretação das imagens de 
radar, aliados às informações obtidas em trabalhos de campo e 
pesquisa bibliográfica, possibilitaram uma boa estruturação das 
unidades litoestratigráficas na presente Folha . 

Para o pacote dos sedimentos paleozoicos, notadamente da 
porção permiana média a superior em que os litótipos se mostram 
predominantemente sílticos e argilosos, procurou-se adotar os 
critérios de divisões e subdivisões consagradas na literatura 
geológica, aglutinando-se alguns pacotes para melh or elaboração 
do mapa geológico, caso do Grupo Guatá e Subgrupo Estrada 
Nova. 

O Grupo Itararé, pela predominância dos termos arenosos, 
alto grau de intemperismo, apresentando poucos afloramentos 
bem preservados, não permitiu sua subdivisão em formações, 
sendo em algumas áreas de contato próximas às cidades de 
ltapeva e Capão Bonito, no Estado de São Paulo, confundido com 
sedimentos da Formação Furnas. 

O Grupo Guatá, tradicionalmente subdividido nas Formações 
Rio Bonito e Palermo nos Estados do Sul , foi representado pela 
Formação Tatuí no Estado de São Paulo, que compreende o 
Membro Paraguaçu da Formação Rio Bonito e todo o pacote da 
Formação Palermo, tendo sido separado apenas próximo aos 
limites com a Folha SG.22 Curitiba onde apresenta, ainda 
preservadas, as características das unidades Rio Bonito e 
Palermo. 

O Grupo Passa-Dois foi separado, adotando-se os critérios 
utilizados pela maioria dos autores qu e trabalharam na área , nas 
seguintes unidades: Formação lrati , Subgrupo Estrada Nova e 
Formação Rio do Rasto, esta aflorando apenas na porção oeste 
da faixa de sedimentos paleozoicos. 



Quanto ao Subgrupo Estrada Nova, o mesmo foi separado 
nas formações Serra Alta e Teresina apenas na faixa de transição 
para a Folha SG.22 Curitiba, onde sua espessura aumenta, 
tornando possivel essa divisão e o reconhecimento no campo. 

Para o Grupo São Bento, foi dada ênfase às áreas com 
coberturas basálticas da Formação Serra Geral, mais 
especificamente às efusivas ácidas. 

Constatou-se que essas efusivas ácidas são constitu idas 
predominantemente de termos dacíticos e riodacíticos pórfiros, os 
quais afloram, de um modo geral, nas proximidades das bordas da 
Formação Serra Geral, nos limites com os terraços mesozoicos e 
paleozoicos, como nas regiões das serras do Cadeado (PR) e da 
Fartura (SP). 

Foi constatado, no presente trabalho, que os sistemas de 
diques de direção predominantemente noroeste que ocorrem 
extensivamente na região do Arco de Ponta Grossa são 
posteriores aos derrames basálticos e riodacíticos associados, 
uma vez que cortam os mesmos discordantemente. Admite-se 
que tais intrusões representam as fases mais tardias do 
vulcanismo e sejam resultantes de reativações 
tectonomagmáticas cujas extrusões correspondentes, se 
ocorreram, já foram erodidas completamente na área. 

O Grupo Bauru foi dividido nas formações Caiuá, Santo 
Anastácio, Adamantina e Marília, tendo sido estendidos para o 
Estado de Mato Grosso do Sul os limites das formações 
Adamantina e Santo Anastácio, anteriormente restritos ao Estado 
de São Paulo e norte do Paraná. 

A ausência das sequências superiores do Grupo Bauru nos 
extremos noroeste do Estado do Paraná e sudoeste de São 
Paulo, notadamente próximo aos vales dos rios lvaí e 
Paranapanema, é devida aos processos erosivos atuantes deste o 
Terciário, fato atestado pela presença de morros testemunhos, 
com restos de Arenitos Adamantina em seus topos, como o Morro 
do Diabo (SP) e o Morro Três Irmãos (PR). 

1.7 - RECOMENDAÇÕES 

Para futuros trabalhos de mapeamento básico na Folha SF.22 
Paranapanema, seria de grande valia, tanto no aspecto 
acadêmico quanto em sua utilização econômica na construção 
civil , a individualização cartográfica e o estudo de detalhe, para 
uma perfeita compreensão do ambiente de deposição e 
correlação dos depósitos cenozoicos, especialmente nas reg iões 
de Frutal (MG) , Palmeira (MG), Ilha Solteira (SP), Nova Andradina 
(MS), Manduri (SP), Avaré (SP), ltatinga (SP) e na porção superior 
das serras de Brotas e do Tabuleiro, próximas a Jaú (SP). 

Nas regiões cortadas por estradas sem pavimentação 
asfáltica, notadamente no Estado de Mato Grosso do Sul, tendo 
as observações de campo sido bastante dificultadas pela quase 
total ausência de afloramentos, com ocorrência de vastos areais, 
os quais recobrem a área de modo generalizado, sugere-se um 
trabalho de campo de maior detalh e, buscando principalmente as 
drenagens, com o objetivo de compensar a falta de afloramentos. 

Sugere-se uma abordagem mais enfática da tectônica da 
Bacia Sedimentar do Paraná e suas possíveis implicações quanto 
aos aspectos geoeconômicos ligados a estruturas favoráveis à 
acumulação de hidrocarbonetos e outros bens minerais. 

Recomenda-se um estudo mais aprofundado das relações de 
contato e ambientes de deposição das unidades que compõem o 
Grupo Guatá e o Subgrupo Estrada Nova, com a finalidade de 
esclarecer suas nomenclaturas estratigráficas e os limites onde 
ocorrem, cuja faixa de ocorrência na folha em questão é a que 
apresenta as maiores divergências ou dúvidas quanto a seus 
limites, característi cas físicas e correlação com outras áreas de 
ocorrência das mesmas. 

A faixa de efusivas ác idas da Formação Serra Geral, aflorante 
na porção sudeste da Folha SF.22 Paranapanema, com direção 
aproximada SO-NE, entre as cidades de Faxin ai (PR) , São 
Jerônimo da Serra (PR), Ribeirão Claro (PR), Fartura (SP) e Piraju 
(SP), mostra um estágio de conhecimentos que merece estudos 
mais meticulosos tanto para a melhor definição de seus limites 
cartográfi cos quanto para uma amostragem minuciosa 
complementada por análises químicas, mineralógicas e 
determinações geocronológicas. 

Quanto ao Grupo Bauru , pela sua extensa superfície aflorante 
na Folha SF.22 Paranapanema, recomendam-se estudos mais 
aprofundados no sentido de melhor esclarecer as relações de 
contato entre suas formações e conseguir mais informação quanto 

aos vários ambientes geradores destes sedimentos buscando 
possíveis mineralizações e/ou aquíferos. 
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A - Siltitos finos do Grupo Itararé em estratos plano-paralelos basculados, com arenitos finos 
no topo. BR-373/SP-127, trecho Gramadinho-ltapetininga (SP). Folha SF.22-Z-D. 

B - Arenitos médios a finos do Grupo Itararé, mostrando estruturas de sobrecarga. SP-255, 
próximo à entrada para Coronel Macedo (SP). Folha SF.22-Z-D. 

ESTAMPA 1.1 



A - Siltitos marrons do Grupo Guatá, mais bem preservados na parte inferior, com laminações 
plano-paralelas a ondeadas, com ligeiro mergulho de 2° a 3°. SE. SP-270, km 182 da Rodovia 

Raposo Tavares. Folha SF.22-Z-D. 

B - Ocorrência de estromatolitos, da Formação Corumbataí, próximo a Anhembi (SP), junto ao 
Ribeirão Bom Retiro, mostrando blocos uniformes silicificados. Folha SF.22-Z-B. 

ESTAMPA 1.11 



A - Siltitos arenosos bem finos, da Formação Corumbataí, em estratos plano-paralelos, com 
espessuras centimétricas a decimétricas. Folha SF.22-Z-D. 

B - Detalhe da foto anterior, próximo a Guareí (SP), na estrada que liga Guareí à rodovia 
Castelo Branco. BR-374/SP-280. Folha SF.22-Z-D. 

ESTAMPA 1.111 



A - Siltitos da Formação Corumbataí em estratos plano-paralelos horizontais, com pacotes 
alternados de espessuras decimétricas a milimétricas. SP-300, trevo de acesso para Conchas 

(SP). Folha SF.22-Z-D. 

B - Siltitos da Formação Corumbataí em estratos bem preservados, com níveis mais 
silicificados e presença de algumas concreções carbonáticas. Rodovia Castelo Branco, BR-

374/SP-280, km 160. Folha SF.22-Z-D. 

ESTAMPA 1.IV 



A - Siltitos da Formação Corumbataí em estratos plano-paralelos horizontais do topo. Rodovia 
Raposo Tavares, SP-270, km 200. Folha SF.22-Z-D. 

B - Contato entre siltitos da Formação Corumbataí e arenitos finos sílticos da base da 
Formação Piramboia. Rodovia Raposo Tavares, SP-270, km 200. Folha SF.22-Z-D. 

ESTAMPA 1.V 



A - Zona de contato entre os sedimentos sílticos da Formação Corumbataí e arenitos finos da 
Formação Piramboia. Rodovia SP-300, km 204. Folha SF.22-Z-D. 

B - Siltitos da Formação Corumbataí, bem estratificados e preservados, em contato com 
arenitos finos da Formação Piramboia. Observa-se, na zona de contato, nível de 
conglomerados finos. Rodovia Castelo Branco, BR-374/SP-280. Folha SF.22-Z-D. 

ESTAMPA 1.VI 



A -Arenitos da Formação Piram boia com impregnações de óleo. Cava de pedreira próxima a 
Guareí (SP). Folha SF.22-Z-D. 

B - Detalhe da pedreira de arenito asfáltico de Guareí (SP), podendo-se observar as 
estratificações cruzadas de média amplitude da Formação Piram boia. Folha SF.22-Z-D. 

ESTAMPA 1.Vll 



A - Arenito asfáltico em pedreira da Fazenda Betumita, a nordeste de Anhembi (SP), da 
Formação Piramboia. Folha SF.22-Z-B. 

B -Arenitos finos a médios da Formação Piramboia, com estratos plano-paralelos e cruzados 
de grande amplitude. Rodovia Castelo Branco, BR-374/SP-280, km 170. Folha SF.22-Z-D. 

ESTAMPA 1.Vlll 



A - Arenitos finos a médios da Formação Piramboia com estratificação cruzada bem 
caracterizada. Rodovia Marechal Rondon, SP-300, km 120. Folha SF.22-Z-B. 

B - Arenitos finos da Formação Piramboia, marrons a amarelados, em estratos plano-paralelos 
horizontais. Rodovia Marechal Rondon, SP-300, km 21 O. Folha SF.22-Z-B. 

ESTAMPA 1.IX 



A-Arenitos médios da Formação Botucatu, mostrando estratos cruzados acanalados. Serra 
de Brotas. BR-369/SP-255. Folha SF.22-Z-B. 

B -Arenitos médios da Formação Botucatu, com estratificação cruzada. Serra de Brotas. BR-
369/SP-225. Folha SF.22-Z-B. 

ESTAMPA 1.X 



A - Morro testemunho de arenitos da Formação Botucatu, no trecho entre Torrinha (SP) e 
ltirapina (SP). BR-369/SP-225. Folha SF.22-Z-B. 

B - Morros testemunhos de arenitos da Formação Botucatu, no trecho entre Torrinha (SP) e 
ltirapina (SP). BR-369/SP.225. Folha SF.22-Z-B. 

ESTAMPA 1.XI 



A - Morros testemunhos de arenitos da Formação Botucatu na região próxima a Guareí (SP). 
Folha SF.22-Z-D. 

B - Morros testemunhos de arenitos da Formação Botucatu, no início da Serra de Fartura. SP-
287. Folha SF.22-Z-D. 

ESTAMPA 1.Xll 



A - Arenitos da Formação Botucatu com cobertura por superfície irregular de basaltos da 
Formação Serra Geral. Topo da Serra de Botucatu. Rodovia Marechal Rondon, SP-300. Folha 

SF.22-Z-B. 

B - Arenitos da Formação Botucatu com estratos cruzados, cobertos por basaltos alterados, 
arroxeados, da Formação Serra Geral. Topo da Serra de Botucatu. Rodovia Marechal Rondon, 

SP-300. Folha SF.22-Z-B. 

ESTAMPA 1.Xlll 



ESTAMPA XIV 

A -Arenitos médios da Formação Botucatu, mostrando estratificações cruzadas bem nítidas. 
Serra de Fartura SP-287. Folha SF.22-Z-D. 

B - Brecha vulcânica em efusivas ácidas da Formação Serra Geral. Santa Bárbara, PR-090. 
Folha SF.22-Z-C. 



A - Derrames riodacitos da Formação Serra Geral, com diaclasamento horizontal, lembrando 
planos de estratificação. Serra de Fartura SP-287. Folha SF.22-Z-D. 

B - Dique básico de direção NO cortando as efusivas ácidas (riodacitos). Serra de Fartura, SP-
287. Folha SF.22-Z-D. 

ESTAMPA 1.XV 



A -Arenitos finos a médios da Formação Marília, com matriz carbonática e presença de 
nódulos e/ou concreções carbonáticas. Serra do Jaboticabal, SP-323. Folha SF.22-X-D. 

B - Conglomerados diamantíferos, em terraços do rio Grande. Garimpo de Bandeira (MG). 
Folha SF.22-X-B. 
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Este relatório e os mapas Geomorfológico e de Avaliação do 
Relevo anexos referem-se à Folha SF.22 Paranapanema do Corte 
Cartográfico Internacional ao milionésimo, compreendida entre os 
paralelos de 20° e 24° Se os meridianos de 48° e 54<\A/Gr. A área 
em questão totaliza 274.31 O km 2

, abrangendo partes dos estados 
de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná e Minas Gerais. O 
relatório apresenta e discute as soluções encontradas para o 
mapeamento geomorfológico sistemático na escala ao 
milionésimo baseado em imagens de radar. Identifica e 
hierarquiza as feições geomorfológicas de acordo com uma 
taxonomia que possibilitou a definição de um domínio 
morfoestrutural que corresponde ao das Bacias e Coberturas 
Sedimentares. Esse domínio compreende 4 regiões 
geomorfológicas, as quais, por sua vez, englobam um total de 7 
unidades geomorfológicas. Cada um desses compartimentos é 
descrito e as formas de relevo classificadas e ilustradas com 
imagens de radar, cortes topográficos e blocos-diagrama. 
Considera a drenagem como adaptada a linhas estruturais, 
salientando aspectos tectônicos herdados, pré-cenozoicos, 
através da remoção, por erosão, das camadas geológicas 
superiores. Considera o deslocamento do curso do rio Paraná 
para a margem esquerda do vale como consequência, 
principalmente, do maior volume de sedimentos grosseiros 
trazidos pelos afluentes da margem direita durante a vigência de 
um período de maior energia no Quaternário. Identifica tipos de 
canais fluviais e estabelece a tipologia dos fluxos durante o 
Quaternário. Identifica diferentes gerações de meandros, incluindo 
uma superdimensionada em relação ao canal atual do rio. 
Caracteriza a existência de modelados poligenéticos e policíclicos 
através de: 1 - identificação de diferentes fases de morfogênese e 
pedogênese e a ocorrência de estágios diferentes nos modelados 
de dissecação média e fina de evolução rápida; 2 - ocorrência de 
superfícies evoluídas pela alternância de processos de dissecação 
e aplanamento; 3 - ocorrência de diferentes gerações de linhas de 
pedra cascalheiras e colúvios; 4 - ocorrência de modelados e 
formas de relevo em desequilíbrio com as condições 
morfogenéticas atuais, constituindo-se em relíquias ou heranças 
de sistemas morfoclimáticos pretéritos. Considera os aspectos 
geológicos como de caráter passivo, herdados do Mesozoico, 
exceção feita aos sedimentos cenozoicos, ao movimento 
epirogênico positivo e às acomodações resultantes desse 
movimento. Desse modo, considera a morfologia como o 
resultado da atuação dos processos exógenos controlados pelos 
fatores geológicos pré-existentes. Identifica compartimentos 
geomorfológicos e analisa sua evolução. Considera-os como 
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resultantes, fundamentalmente, do encaixamento da drenagem e 
da abertura de depressões interplanálticas ao longo da drenagem 
cataclinal. Divide-os em cinco níveis topográficos principais, 
relacionando-os com fases prolongadas de erosão. Denomina-os, 
para efeito de descrição, como superfícies cimeira alta e baixa e 
interplanálticas Ili, li, e 1. Considera-as como de idade pós
cretácica, e seus depósitos correlativos não possuem expressão 
regional. Considera os sedimentos da Formação Marília como os 
depósitos correlativos de pediplanação no Cretáceo Superior. 
Considera que as depressões interplanálticas na borda externa 
dos derrames da Formação Serra Geral, sobre rochas menos 
resistentes, evoluíram lateralmente, coalescendo e originando 
amplos compartimentos de desnudação na porção externa da 
Bacia do Paraná. Considera que as escarpas da serra Geral 
resultaram dessa evolução. Sugere que a comunicação entre os 
compartimentos externos e internos da Bacia do Paraná, nos 
diferentes estágios, pode ser reconstituída nas passagens de 
superimposição dos rios cataclinais na serra Geral. Identifica 
possíveis capturas de drenagem nas bacias dos rios Pardo-Novo, 
Santo Inácio-Bonito e Batalha-Aguapeí ou Feio. Analisa a 
evolução atual do relevo, consequente das atividades antrópicas. 
Enfoca o relevo como uma variável importante para o 
planejamento criterioso do espaço físico, estabelecendo 9 
categorias de avaliação. Apresenta os setores de maior ou menor 
fragilidade geodinâmica, alertando para os problemas decorrentes 
da interferência antrópica. Destaca os efeitos do desmatamento e 
do uso inadequado dos solos na morfodinâmica atual, no 
rebaixamento do nível do lençol freático e suas repercussões nas 
atividades agropecuárias, nos sítios urbanos, rodovias e no 
assoreamento de rios, lagos e represas. Comenta os efeitos da 
erosão acelerada no nor-noroeste do Estado do Paraná, no 
centro-oeste do Estado de São Paulo, em parte do Triângulo 
Mineiro e no leste do Estado de Mato Grosso do Sul. Salienta as 
diferentes formas de atuação dos processos erosivos e suas 
consequências em função das formações superficiais, destacando 
a desnudação e as tempestades de pó nas de textura argilosa 
(Latossolo Roxo e Terra Roxa Estruturada), removendo a camada 
mais fértil do solo, e os sulcos, ravinas e voçorocas nas de textura 
arenosa ou arenosa sobreposta ou alternando com argilosa 
(Latossolos e Podzólicos Vermelho-Escuro e Vermelho-Amarelo), 
inutilizando áreas para a mecanização. Nestas últimas áreas, 
salienta a intensa erosão urbana e ao longo das rodovias como 
consequência da falta de infraestrutura adequada ao escoamento 
das águas servidas e pluviais. 



ABSTRACT 

This report and the annexed Geomorphological and Reliefs 
Evaluation Maps refer to the Sheet SF.22 Paranapanema, in the 
lnternational Cartographic Chart. The area is comprised between 
the parallels 20° and 24ºS, and the meridians 48° and 54°VVGr; it 
totalizes 274.31 O square kilometers, encompassing portions of 
States of São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná and Minas 
Gerais. The report presents and discusses the solutions that were 
found for the systematic geomorphological mapping at the 1 :1 000 
000 scale, based on radar imagery. lt identifies and hierarchizes 
the geomorphological features acoording to a taxonomy that made 
possible the definition of one morphostructural domain 
corresponding to the Sedimentary Basins and Covers (Bacias e 
Coberturas Sedimentares). This domain canprises four 
geomorphological regions, which embody seven geomorphological 
units. Each one of these compartments is analyzed and the 
landforms are classified and illustrated with radar imageries, 
topographic sections and block diagrams. The adaptation of the 
drainage to structural lines by erosional removal of the upper 
geological strata emphasizes pre-cenozoic tectonic aspects. The 
displacement of the Paraná river toward the valley left margin is 
considered as essentially due to the major volume of coarse 
sediments that were apported by the tributaries of the right margin 
during period of major erosive energy in the Quaternary. Types of 
fluvial channels in the Quaternary are identified and a typology for 
them is established. lt identifies distinct generations of meanders, 
included one that is superdimensioned in relation to the present 
river channel. The existence of polygenetic and polycyclic 
landforms is characterized by means of: 1) - identification of 
different phases of morphogenesis and pedogenesis, and 
occurrence of distinct stages of rapid evolution in the middle and 
fine dissected landforms; 2) - occurrence of surfaces that were 
worked by the alternation of processes of dissection and 
pediplanation; 3) - occurrence of different generations of stone
lines, detritic pavements and colluvium; 4) - occurrence of 
landforms in unbalanced situation regarding the present 
morphogenetic conditions and considered as relicts or inheritances 
of older morphoclimatic systems. lt considers the geological 
aspects as of passive character, inherited from Mesozoic except 
the cenozoic sediments and the positive epeirogenesis with the 
consequent strata accomodations. So, the morphology is 
discussed as resulting from the actuation of exogene processes 
submitted to control of pre-existing geological factors. The 
evolution of the identified geomorphological compartments is 
analyzed. They are essentially considered as resulting from the 

drainage encasement and the opening of interplateau depressions 
along the consequent (cataclinal) drainage. Those compartments 
are divided into five principal topographic leveis correlated to 
extense erosional stages. With descriptive purposes, these leveis 
are denominated high and low upper surfaces, and third (Ili), 
second (li) and first (1) interplateau surfaces. They are considered 
as from post-cretaceous age and they have no regional 
expression. The sediments of correlative deposits the Marília 
Formation are considered as of pediplanation at the Upper 
Cretaceous. On less resistant lithologies of the externai limits of 
the Serra Geral Fonnation, the interplateau depressions were 
laterally worked and display topographic coalescence. They 
originate large denudation compartments positioned at the outward 
sectors of the Paraná Basin. The serra Geral escarpments are due 
to this evolution. lt is suggested that the connection between the 
externai and internai compartments of the Paraná Basin must be 
rebuilt from the superimposition passages of consequent 
(cataclinal) rivers in the serra Geral. Probable captures are 
identified in the basins ofthe Pardo-Novo, Santo Inácio-Bonito and 
Batalha-Aguapeí or Feio rivers. The present relief evolution is 
discussed in function of the anthropic activities. The relief is 
focused as an important parameter for the land planning, and nine 
evaluation categories are established. The report presents the 
sectors of major and minor geodynamic fragility, warning about 
some problems dueto human interference. Effects of cutting away 
of vegetation and inadequate use of soils are pointed out regarding 
the present morphodynamic processes, the lowering levei of water 
tables and their repercussion on the agricultura! activities, urban 
nuclei, routes and silting up of fluvial courses, lakes and dams. lt 
discusses some effects due to accelerated erosion at the nor
northwest or the State of Paraná, central and west of the State of 
São Paulo, portion ofthe Triângulo Mineiro and east ofthe State of 
Mato Grosso do Sul. Different actions due to the erosional 
processes an their consequences in function of the superficial 
formations are pointed out, including the denudation and 
occurrence of silt-clayey storms in areas of clayey soils (Rosso 
Latosol and Structured Terra Rossa), with removal of fertile 
horizons, and the presence of ravines and gully-erosion in areas of 
soils with sandy texture or sands alternating with clays texture 
(Dark-Red and Red-Yellow Latosols and Podzols), resulting in 
difficult situations for mechanization. These last areas point out 
intense urban erosion, as well as incidence of accelerated erosion 
processes on routes as function of infrastructural deficiency related 
to used or pluvial waters. 



2.1 - INTRODUÇÃO 

Este relatório e os mapas Geomoriológico e de Avaliação do 
Relevo anexos, correspondem, no encarte internacional ao 
milionésimo, à Folha SF.22 Paranapanema, posicionada entre os 
paralelos de 20º e 24ºS e os meridianos 48° a 54°VVGr., 
abrangendo 274.310 km 2

. Politicamente, compreende as porções 
centro-ocidental do Estado de São Paulo, centro-oriental do 
Estado de Mato Grosso do Sul, norte e noroeste do Estado do 
Paraná e extremo sul do Triângulo Mineiro, no Estado de Minas 
Gerais. 

Abstraindo-se as atividades dos missionários e das entradas e 
bandeiras no Brasil Colônia, a ocupação efetiva do território 
contido na Folha SF.22 Paranapanema deu-se ao longo das vias 
de comunicação (ferroviária e rodoviária) construídas, unindo as 
porções habitadas, a leste, às fronteiras ocidentais, então em fase 
de consolidação. 

Posteriormente, através da ampliação das fronteiras agrícolas, 
a ocupação humana intensificou-se, favorecida pelos terrenos 
topograficamente propícios às atividades agropecuárias e também 
pela ocorrência de solos de elevada fertilidade natural. 

Refletindo essa intensa ocupação, que na folha ainda está se 
processando no Estado de Mato Grosso do Sul, surgiram densas 
redes urbana, rodoviária e aeroviária apoiadas localmente por 
transportes fluviais e, em maior escala, ferroviário. 

Na rede urbana destacam-se, entre outras, as cidades de 
Londrina, Maringá, Apucarana, Umuarama, Paranavaí, 
Arapongas, Cambé, Mandaguarí, Cornélio Procópio, Cianorte, 
Campo Mourão, Venceslau Braz, Jandaia do Sul, Cruzeiro do 
Oeste Bandeirantes e Jacarezinho no Estado do Paraná; Bauru, 
Maríli~, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Araçatuba, 
Avaré, ltapetininga, ltapeva, Assis, Lins, Ourinhos, Andradina, 
Votuporanga, Catanduva, Barretos, Araraquara, Jaú, Jaboticabal, 
Fernandópolis, Jales, Dracena, Presidente Venceslau, Botucatu, 
Tupã, Adamantina e Osvaldo Cruz no Estado de São Paulo; Três 
Lagoas, Nova Andradina e lvinhema no Estado de Mato Grosso 
do Sul e Frutal no Estado de Minas Gerais. 

As cidades supracitadas, em sua maioria, estão dotadas de 
aeródromos com capacidade para aviões de médio porte, com 
alguns comportando a operação de jatos comerciais, como 
Londrina e Maringá no Estado do Paraná, e Bauru, São José do 
Rio Preto, Araraquara e Ilha Solteira no Estado de São Paulo. 

A malha rodoviária, à exceção da porção noroeste da folha, no 
Estado de Mato Grosso do Sul, apresenta-se muito densa, com as 
rodovias em sua maioria dotadas de pavimentação asfáltica. 
Complementando a malha rodoviária, tem-se o transporte fluvial 
de pequeno calado nos rio Paraná, Tietê e Paranapamena e o 
transporte ferroviário controlado pela Rede Ferroviária Federal S/A 
(RFFSA) e pela Ferrovias Paulistas S/A (FEPASA). 

Controladas pela RFFSA são as interligações Campo Grande 
(MS) a Três Lagoas (MS) e Bauru (SP) e as interligações no 
Estado do Paraná que, partindo de Ourinhos (SP), vão a Cianorte 
via Londrina, Apucarana e Maringá ou via Venceslau Braz, Ponta 
Grossa e Apucarana. No Estado de São Paulo, a FEPASA 
interliga as cidades de Sorocaba a Bauru via Botucatu, Sorocaba 
a ltapeva via ltapetininga, ltirapina a Bauru via Jaú, ltirapina a 
Santa Fé do Sul via Araraquara e São José do Rio Preto e 
Araraquara à Colômbia via Barretos. 

A rede de drenagem, na folha, engloba parte da bacia 
hidrográfica do rio Paraná, que está representado por um 
segmento que vai da represa de Ilha Solteira, a montante, até o 
norte da Ilha Grande ou das Sete Quedas, a jusante. Estão 
presentes, no todo ou em parte, diversas sub-bacias de tributários 
do rio Paraná, destacando-se, pela margem esquerda, as sub
bacias dos rios Grande, São José dos Dourados, Tietê, Aguapeí 
ou Feio, do Peixe, Santo Anastácio, Paranapanema, lvaí e Piquiri 
e, pela margem direita, as sub-bacias dos rios Lajeado, Sucuriú, 
Verde, Taquaruçu, Pardo e lvinhema (Fig. 2.1). 

o elevado potencial hidrelétrico apresentado pelos rios 
supracitados encontra-se em grande parte aproveitado por meio 
de usinas, destacando-se as existentes nas barragens de Jupiá e 
Ilha Solteira no rio Paraná, de Marimbondo, Porto Colômbia e 
Volta Grande no rio Grande, de Barra Bonita, Álvaro de Souza 
Lima, lbitinga, Mário Lopes Leão e Nova Avanhandava no rio Tietê 
e de Jurumirim, Xavantes, Salto Grande e Capivara no rio 
Paranapanema (Fig. 2.1). 

Os aspectos geológicos são todos referidos à Bacia do 
Paraná, que comporta litologias sedimentares do Paleozoico 
aflorantes na porção sudeste da folha e litologias sedimentares e 
ígneas (vulcânicas) do Mesozoico, que afloram no restante da 
mesma. Essas litologias, atualmente recobertas por produtos do 
intemperismo e da erosão verificados durante o Cenozoico, 
conheceram movimentos diastróficos intensos durante o 
Mesozoico, prevalecendo no Cenozoico os movimentos 
epirogenéticos de caráter positivo. 

As formações superficiais, predominantemente arenosas mas 
com expressivas parcelas areno-argilosas a argilosas, 
apresentam-se pedogeneizadas, constituindo solos em sua 
maioria bem evoluídos. Desse modo, são representativos os 
Latossolos Vermelho-Escuro, Vermelho-Amarelo e Roxo e os 
solos Podzólicos Vermelho-Escuro, Vermelho-Amarelo e Terra 
Roxa Estruturada. Também as Areias Quartzosas, os 
Planossolos, os Cambissolos, os solos Litólicos e o solo Glei 
Pouco Húmico ocupam parcelas ponderáveis na folha. 

Recobrindo os solos, encontra-se uma cobertura vegetal em 
que predomina a Floresta Estacionai Semidecidual e a Savana 
(Cerrado), além de parcelas menores de Floresta Ombrófila 
Densa e Formações Pioneiras (Áreas de Influência Fluvial). Essa 
cobertura vegetal encontra-se devastada, com poucas áreas ainda 
ocupadas por remanescentes da vegetação original nos estados 
do Paraná, de São Paulo e de Minas Gerais. Essa devastação 
está ocorrendo em ritmo acelerado no Estado de Mato Grosso do 
Sul. 

Na Geomorfogênese, procurou-se expor os resultados 
conseguidos após a interpretação das imagens de radar na escala 
1 :250 000, trabalhos de campo e pesquisa bibliográfica, levando
se em conta a escala final de mapeamento (1 :1 000 000). Os 
resultados conseguidos são expostos de modo sucinto, impessoal, 
evitando-se a utilização de termos can conotação genética ou de 
idade na denominação dos compartimentos geomoriológicos, 
porém podendo ser utilizados como sugestão na discussão dos 
referidos compartimentos e nos casos em que se dispõe de dados 
concretos. Ideias ou referências de outros autores sobre áreas 
abordadas neste relatório são citadas com o intuito de fornecer 
mais elementos de análise para o leitor, evitando-se críticas ou 
correlação com as opiniões aqui exaradas. 

As informações detalhadas sobre Geologia, Pedologia e 
Vegetação estão contidas nas seções, 1, 3 e 4 respectivamente, 
que tratam especificamente desses assuntos. O clima merece 
tratamento especial na seção 5, dedicada ao Uso Potencial da 
Terra. Quando houver necessidade de recorrer a dados dos 
referidos temas, haverá citação através da numeração em 
algarismos arábicos, seguida do título do assunto solicitado, 
confonne o sumário deste volume. Foi mantida nesta seção a 
terminologia estabelecida pelos demais relatórios temáticos 
realizados pelo Projeto RADAMBRASIL. 

Os padrões de drenagem são descritos segundo a 
classificação proposta por Howard (1967) e a terminologia 
utilizada para designar os tipos de enriquecimento supergênico 
das formações superficiais está de acordo can Aubert (apud 
MAIGNIEN, 1966). 

2.2 - METODOLOGIA 

2.2.1 - Introdução 

o Mapa Geomorfológico anexo é resultante de uma evolução 
metodológica e cartográfica que fixa avanços fundamentais em 
dois pontos: melhoria do nível da interpretação e a reorganização 
das informações por meio de uma expressão gráfica que procura 
traduzir toda a visão global e riqueza de detalhes fornecida pela 
imagem de radar e por informes conseguidos na bibliografia e/ou 
no campo. 

De modo amplo, pode-se afirmar que os primeiros mapas, 
publicados em 1973, continham já os elementos essenciais do 
mapeamento. O aprimoramento da qualidade técnica se deu no 
âmbito da qualificação e da quantificação dos processos 
geomorfológicos e no aumento do poder de observação e controle 
da extrapolação das formas, materiais e processos 
moriogenéticos a serem representados. 
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Fig. 2.1 - Rede de drenagem da Folha SF.22 Paranapanema 

A Bacia do Paraná, apresentando características geológicas e 
morfológicas próprias, constitui um único domínio morfoestrutural, 
o de Bacias e Coberturas Sedimentares, na folha comportando 4 
regiões e 7 unidades geomorfológicas (Fig. 2.2). 

2.2.2 - Material utilizado 

O material básico da pesquisa geomorfológica são os mosaicos 
semicontrolados de imagens de radar, abrangendo 1 ºde latitude e 
1 º30' de longitude na escala 1 :250.000, com área de 
aproximadamente 16.000 km 2

. 

O mosaico é utilizado com estereoscópio através de faixas de 
imagens de radar. Cada faixa cobre aproximadamente 37 km de 
largura, e o recobrimento em estereoscopia alcança até 25%. A 
estereoscopia é um recurso a mais do levantamento 
radargramétrico, sendo utilizada sistematicamente para que não 
sejam perdidos detalhes significativos. A vantagem do mosaico é 
a visão de conjunto que se pode obter de uma área muito extensa 
(16.000 km 2

). Os grandes conjuntos estruturais são nitidamente 
perceptíveis e as formas de relevo de grande extensão são 
acompanhadas sem dificuldades. A drenagem pode ser 
acompanhada de modo preciso e seus padrões são claramente 
discerníveis. Linhas de ruptura podem ser traçadas, até mesmo 
aquelas que separam os tipos de leito de um rio. São esses 
elementos que permitem dividir o relevo, com nitidez, em partes 
conservadas, geralmente restos de superfícies de erosão antigas 
ou relevos estruturais, e relevos dissecados. O contraste entre 

esses dois tipos é claro quando ambos estão presentes na mesma 
folha. 

Todavia, é no âmbito dos relevos dissecados que a imagem 
de radar pode oferecer contribuições efetivas. A rede de 
drenagem e interflúvios podem configurar fácies de dissecação 
onde interferências sobre a morfogênese são tecnicamente 
controladas. Fácies de dissecação iguais são discerníveis em 
diferentes posições altimétricas. A homogeneidade do 
imageamento permite a compartimentação do relevo. Uma 
exploração adequada dos tons permite um aumento de clareza 
nas fácies de dissecação ou nas áreas de relevos conservados. 

Alguns recursos complementares podem auxiliar a correlação 
imagem-terreno, dando referências significativas. Dentre esses 
recursos destacam-se as cartas topográficas. Elas são úteis 
essencialmente para medições, quantificação de estudos de 
compartimentação do relevo e definição das fácies de dissecação. 
Por outro lado, ocorre a possibilidade de se acrescentarem outros 
tipos de informes condicionados pelo acesso ao campo que a rede 
rodoviária oferece, pela integração com os dados fornecidos por 
imagens obtidas por satélites, pelo acúmulo de pesquisas 
geomorfológicas publicadas e pelas variadas coberturas de 
aerolevantamentos convencionais em diferentes escalas. 

2.2.3 - Objetivos e princípios fundamentais do mapeamento 

Um dos objetivos básicos dos mapas e relatórios é fornecer um 
quadro geral da Geomorfologia do Brasil. 
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Fig. 2.2 - Representação cartográfica e gráfica da compartimentação geomorfológica da Folha SF.22 Paranapanema. 



Fornecer informes técnicos interdisciplinares a um número 
crescente de usuários é outro dos objetivos do mapeamento. 

Um princípio fundamental em qualquer mapeamento está na 
definição do que deve ser ou não mapeado. O processo de 
redução da escala 1 :250 000, na qual é feita a interpretação, para 
1 :1 000 000, em que é feita a publicação, por si mesmo delimita a 
representação do fato a ser mapeado (todavia, sempre há o 
recurso de transformar um fato de pequena expressão geográfica 
em um símbolo). Isso permite um controle sobre o nível de 
detalhamento na coleta de informações em trabalhos de campo. 

Outro princípio sobre o qual se apoia a metodologia é um 
compranisso com o tempo. Os produtos finais do Projeto 
RADAMBRASIL são realizados em tempo curto, para que 
medidas governamentais não sejam tomadas sem o apoio de 
instrumentos de base. A velocidade de produção é, pois, um 
elemento fundamental, mas não pode ser traduzida pela 
diminuição da qualidade. A solicitação de um trabalho técnico de 
qualidade e a exigência referida puderam ser solucionadas por 
metodologia eficaz. 

Desse modo, amparado por uma metodologia que fixa os 
princípios básicos e o perfil do produto final por um fluxograma 
operacional e por uma sistematização de mapeamento, todos 
suficientemente abertos, o mapa geomorfológico adquire a 
característica de reconhecimento adequado à escala e apresenta 
uma linguagem cartográfica aberta para a qual convergem 
informes científicos e pragmáticos. 

2.2.4 - Etapas de trabalho 

A experiência adquirida durante o mapeamento já realizado indica 
a viabilidade de se mapear com homogeneidade de qualidade, 
utilizando-se uma pequena equipe técnica, na qual esteja 
assegurada uma permanente troca de informações, e contando 
com consultoria técnica regional. Essa equipe se apoia também 
num referencial de padrões de imagem de radar e em um manual 
de serviço, ambos organizados sistematicamente e sempre 
enriquecidos pela experiência acumulada. 

Estabelecidos os princípios gerais da metodologia, as etapas 
de trabalho são o modo decorrente para satisfazer aqueles 
princípios. 

Na sequência operacional, a primeira fase consiste no 
levantamento do material bibliográfico e de toda a cartografia de 
apoio. Da bibliografia, são selecionadas várias hipóteses de 
trabalho no plano interpretativo. Uma exploração inicial sobre o 
mosaico a 1 :1 000 000 permite obter uma visão global da área. As 
correlações temáticas são sempre realizadas, permitindo que as 
relações mais diretas sejam explicadas ou transformadas em 
hipóteses de trabalho. 

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 dos tipos de modelado. 

A fase de interpretação preliminar comporta uma sequência 
de estudos que começa com análise descritiva da drenagem, 
incluindo estudo individual dos cursos de água das sub-bacias e 
bacias hidrográficas. Em seguida são delimitados os modelados 
de aplanamento, de dissecação, de acumulação e os de 
dissolução, assim como são assinalados os símbolos. Delimitados 
os tipos de modelados, todas as informações obtidas se orientam 
na direção de agrupar aqueles que tenham uma evolução 
geomoriológica comum, traçando-se, desse modo, as linhas 
preliminares das unidades geomorfológicas. Estas são agrupadas 
em regiões geomoriológicas e domínios morioestruturais, ainda 
com delimitações provisórias. 

Terminada a fase de interpretação preliminar e integradas 
todas as folhas, iniciam-se as operações de campo. Elas são 
feitas com sobrevôos a baixa altura e com percursos sobre o 
terreno. Essas operações destinam-se a sanar dúvidas havidas na 
interpretação preliminar. Porém, mais que isso, as operações de 
campo permitem o controle imagem-terreno, a descrição do 
relevo, a coleta de amostras de material das formações 
superficiais, a tomada de fotografias e, principalmente, a busca de 
mais elementos para conferir as hipóteses de trabalho 
anteriormente levantadas. As características das unidades 
geomoriológicas e seu agrupamento em regiões e domínios são 
também conferidos nos trabalhos de campo, ainda que sua 
delimitação seja mais fiel com a visão de conjunto dada pela 
imagem de radar. Todos os informes colhidos nas operações de 
campo são incorporados ao mapeamento na etapa denominada 
reinterpretação. 

O preparo final do relatório é a última etapa dos trabalhos 
executados na escala 1 :250 000 e apresentados em folha 1 :1 000 
000. Essa posição nas etapas de trabalho se justifica pois o 
relatório contém, em primeiro lugar, a descrição, a classificação e 
a explicação dos fatos mapeados. Além disso, o relatório reúne 
um grande número de informações que não são mapeáveis e 
outras apenas representadas por símbolos. 

Os relatórios de Geomorfologia contêm, além de partes 
acessórias convencionais, partes comuns a todas as folhas, a 
saber: 
- Metodologia; 
- Características Geomoriológicas; 
- Geomorfogênese; e 
- Aplicações da Pesquisa Geomoriológica. 

O texto sobre Metodologia é transcrito em cada volume no 
sentido de se conseguir uma estrutura íntegra e porque a 
metodologia e a expressão gráfica podem ter modificações e 
aperfeiçoamento. 

Eventualmente, podem ser inseridas, em uma segunda parte, 
apreciações sobre a natureza e evolução dos conhecimentos 
anteriores ao levantado pelo Projeto RADAMBRASIL. A 
introdução de uma seção especial sobre a natureza dos trabalhos 
anteriores é função da quantidade e da qualidade destes. 
Registros bibliográficos são, contudo, abundantes nas outras 
partes do relatório, de modo que a bibliografia pode ser tomada 
como um referencial abrangente. 

A parte seguinte do relatório tem o título Características 
Geomoriológicas e corresponde à descrição das unidades em que 
foi dividido o mapeamento. O princípio de agrupamentos 
sucessivos de subconjuntos constituídos de tipos de modelados 
permite a identificação de unidades geomoriológicas e 
grupamentos dessas em regiões que, por sua vez, constituem os 
domínios. Esses conjuntos se agrupam segundo uma taxonomia 
baseada em ordens de grandeza espacial e temporal. 
Operacionalmente, o mapeamento foi trabalhado com os 
subconjuntos de menor ordem de grandeza, mas a forma de 
apresentação gráfica e a descrição e explicação no relatório são 
feitas a partir dos grandes domínios morfoestruturais. fts ordens 
de grandeza que foram adotadas na taxonomia são diferenciadas 
entre si de acordo com a prevalência da causalidade e a 
predominância de formas de relevo. Não guardam, contudo, 
diferenças em termos de áreas para resguardar as especialidades 
de cada folha mapeada. Os domínios morfoestruturais constituem 
a maior divisão taxonômica adotada. Esse táxon organiza a causa 
de fatos geomorfológicos derivados de aspectos amplos da 
geologia, como os elementos geotectônicos, os grandes arranjos 
estruturais e, eventualmente, a predominância de uma litologia 
conspícua. Esses fatores geram arranjos regionais de relevo com 
formas variadas mas que guardam relações de causa entre si. 
Podem ser, por exemplo, restos de cadeias dobradas, grandes 
maciços de rochas cristalinas, bacias sedimentares ou conjuntos 
de formas de acumulação recente. Esses grandes conjuntos de 
formas de relevo podem conter subdivisões que representam o 
segundo táxon, designadas cano regiões geomoriológicas. Elas 
se caracterizam por uma compartimentação reconhecida 
regionalmente e apresentam não mais um controle causal 
relacionado às condições geológicas, mas, essencialmente, estão 
ligadas a fatores climáticos atuais ou passados. A tectônica que 
lhes é relacionada é a epirogênese em relação às áreas próximas 
e a tectônica regional recente (e não mais estruturas e litologias 
herdadas), as quais lhes dão características comuns e aspecto 
geral semelhante. O clima é um fator interveniente ou integrante 
do conceito; alguns aspectos fitoecológicos e pedológicos são 
também significativos regionalmente. 

O terceiro táxon se refere às unidades geomorfológicas. Estas 
são definidas como um arranjo de formas de relevo 
fisionomicamente semelhantes em seus tipos de modelados; a 
similitude resulta de uma determinada geomoriogênese, inserida 
em um processo sincrônico mais amplo. A geomoriogênese e a 
similitude de formas são explicadas por fatores paleoclimáticos 
e/ou por outros relacionados à natureza dos domínios. 

Cada unidade geomorfológica mostra tipos de modelados, 
processos originários e formações superficiais diferenciados de 
outras. O comportamento da drenagem, seus padrões e 
anomalias são tomados como referencial pois revelam as relações 
entre os ambientes climáticos atuais ou passados e as 
condicionantes litológicas ou tectônicas. 

A convergência de muitos indicadores, coerentes entre si, é o 
instrumento adequado para a separação das unidades 



geomorfológicas, pois apenas um único indicador, em geral, é 
insuficiente para definir uma evolução geomorfológica complexa. 
Essas unidades não têm dimensão prefixada, mas se procura 
evitar a microcompartimentação, já dificultada pelo próprio 
princípio taxonômico adotado, desde que a divisão de uma 
unidade geomorfológica cairia sobre uma ordem de grandeza 
menor. 

Uma unidade geomorfológica pode ser tomada como base de 
uma divisão fisiográfica quando considerada a interação dos 
elementos constituintes de sua paisagem, como solo, clima, e 
vegetação. 

Além de suas finalidades essencialmente científicas, as 
unidades geomorfológicas assumem também uma conotação de 
compartimentação do relevo regional. Essa conotação não é 
incongruente com a definição adotada, pois apenas se atribui às 
unidades geomorfológicas uma nova função, já que a divisão do 
relevo brasileiro é ainda um problema que aguarda soluções em 
diferentes níveis. O Projeto RADAMBRASIL oferece, pela visão de 
conjunto dada pela imagem de radar e pela análise 
geomorfogenética que faz, uma divisão do relevo baseada em um 
instrumento de interpretação e uma conceituação que vem 
evoluindo no sentido técnico em todos os mapeamentos. 

A denominação de qualquer tipo de relevo oferece sempre 
dificuldades pois, em princípio, é aconselhável uma ligação com a 
toponímia regional, nem sempre rica ou expressiva. O problema 
de denominação é sensível, independentemente do nível 
taxonômico de que trata a divisão do relevo. Em decorrência, 
procurou-se adotar uma ordem de precedência dos termos a 
serem utilizados na denominação das unidades geomorfológicas. 
Em geral, o termo inicial obedece à toponímia regional como 
planalto, planície, chapada, serra, entre outros. Quando essa 
toponímia não existe, a referência é feita pela cartografia ou pelos 
estudos regionais realizados pela Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - IBGE ou outros de relevância. A 
qualificação deste termo inicial da toponímia procura ser a mais 
técnica possível, com conotações preferentemente genéticas, tais 
como estrutural, aplanado, dissecado e kárstico. O terceiro 
elemento da denominação se refere à topografia de fatos 
morfológicos significantes, preferentemente relacionados aos 
interflúvios e secundariamente relacionados a rios, bacias 
hidrográficas ou partes delas. Pode-se ainda usar referências a 
pontos cardeais ou colaterais, ou ainda posições relativas de uma 
unidade em relação a outras. 

A terceira parte do relatório é um estudo essencialmente 
geomorfológico e mais detalhado, pois trata da Geomorfogênese. 
O assunto 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 bibliográficas. A Geomorfogênese inclui também um 
ordenamento racional das várias etapas da evolução do relevo, a 
natureza das formações superficiais, as constatações 
morfoclimáticas e suas consequências na organização do relevo. 
As unidades geomorfológicas podem ser tomadas na evolução 
como elementos de referência. A linguagem é essencialmente 
técnica e os padrões são científicos. Nessa parte há uma distinção 
clara entre o que foi provado, o que é provável e o que é 
sugestão. Parte das conclusões da Geomorfogênese é resultado 
de informações colhidas das diferentes fontes utilizadas, mas o 
principal está representado no mapeamento ou deriva da 
interpretação dos mosaicos. 

A exploração conjunta dos Mapas Geológico, Geomorfológico, 
Pedológico e de Vegetação do Projeto RADAMBRASIL, permite 
comparações que levam a conclusões paleoclimáticas. As 
formações superficiais são estudadas em perfis significativos das 
unidades geomorfológicas. O levantamento e a amostragem são 
feitos de modo completo, assim como o processamento das 
análises. À medida que os estudos das formações superficiais 
forem desenvolvidos, dados relativos à cronologia absoluta podem 
aumentar bastante o nível de conhecimento sobre o Quaternário 
brasileiro, incluindo informações sobre as variações dos 
ambientes morfoclimáticos. 

A Geomorfogênese é a parte do relatório que serve não 
apenas aos geomorfólogos. Ela é utilizada também como 
embasamento científico da quarta parte essencial do relatório, 
intitulada Aplicações da Pesquisa Geomorfológica. Essa 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 soluções para seu 

adequado aproveitamento. A variedade de problemas que estão 
relacionados à pesquisa geomorfológica é muito grande e, na 
medida do diagnóstico feito, todos eles são referidos em 
linguagem técnica acessível a um público de especialistas de 
diferentes fonnações. A experiência tem demonstrado que a 
metodogia exposta é adequada, com a imagem de radar e os 
trabalhos de campo funcionando como elementos adequados para 
os estudos que visam à apropriação e ao uso do relevo. Com 
base nessa metodologia, elaborou-se o Mapa de Avaliação do 
Relevo, cujos princípios metodológicos e objetivos acham-se 
contidos em nota explicativa impressa à margem do referido 
mapa. Através desses estudos poderão decorrer pesquisas mais 
aprofundadas de áreas equiproblemáticas dirigidas para medidas 
de controle geomorfológico. Esse controle se exerce, 
principalmente, em relação à definição de categorias de avaliação 
do relevo, inferindo-se, por meio de seu grau de estabilidade 
morfodinâmica, as perspectivas para sua utilização. Além disso, 
são analisados problemas específicos da área mapeada, tais 
como: assoreamento de reservatórios, lagos e canais fluviais; 
erosão acelerada e problemas geomorfológicos dos sítios 
urbanos, entre outros. 

2.2.5 - Composição do mapa 

A evolução da metodologia, já descrita, foi acompanhada, 
paralelamente, por uma série de pesquisas e modificações na 
composição do mapa e na organização de sua legenda. 

Entre os objetivos dessas modificações incluem-se: qualificar 
as infonnações permitidas pela escala, possibilitar uma leitura do 
mapa mais diretamente associada à legenda e refletir a 
sistemática da pesquisa geomorfológica realizada. 

O problema principal a ser equacionado e solucionado é o da 
compatibilidade entre a taxonomia dos fatos mapeados e os 
recursos gráficos disponíveis. Para que esses objetivos fossem 
realizados em um mapa utilizaram-se combinações de cores, 
letras-símbolo e conjuntos alfanuméricos, ornamentos 
cartográficos e símbolos. Esses recursos foram empregados 
segundo a ordem de grandeza e o grau de importância dos fatos 
mapeados na escala ao milionésimo. 

Na adoção desses objetivos, recursos e princípios, o Projeto 
RADAMBRASIL criou uma cartografia geomorfológica própria, que 
foi gradativamente aperfeiçoada por pesquisa e ensaios 
sucessivos e continuados. 

O emprego de cores é o recurso gráfico fundamental e de 
visualização imediata. As cores são utilizadas na representação 
dos fatos de 1ª, 2ª e 3ª ordens de grandeza, ou seja, os domínios 
morfoestruturais, as regiões e as unidades geomorfológicas. Para 
cada domínio é utilizada uma cor básica, da qual podem ser 
derivadas outras cores da mesma "gama" para representar a 
decomposição em regiões e estas em unidades. O objetivos 
dessa decomposição de cores é a visualização, no mapa, de 
unidades geomorfológicas incluídas na mesma região. Dentro da 
cor utilizada para uma unidade geomorfológica, os fatos de 4ª 
ordem de grandeza - os tipos de modelados - podem ser 
representados por tonalidades da mesma cor, sendo que os de 
dissecação recebem um ornamento além desta cor. Os 
modelados de acumulação, quando não constituem uma unidade 
geomorfológica, são representados por uma cor diferenciada das 
cores básicas, recebendo convenções cartográficas segundo suas 
gêneses. 

O princípio de utilização de cores por decomposição de fatos 
mapeados segundo sua taxonomia reduz a expressão gráfica das 
cores de modo gradual, a ponto de exigir, a partir da 4ª ordem de 
grandeza, a utilização de novos recursos gráficos: retículas, 
convenções cartográficas, letras-símbolo e sua variação em 
conjuntos alfanuméricos. Estabelece-se, desse modo, uma 
relação cor e letras-símbolo para aumentar a facilidade de leitura 
na representação dos tipos de modelados. A chave das letras
símbolo seguiu um princípio de utilização do menor número 
possível de componentes para não dificultar sua memorização 
durante a leitura. O primeiro elemento é uma letra maiúscula 
referente aos tipos de modelados de aplanamento, de dissolução, 
de acumulação e de dissecação. Representando a 5ª ordem de 
grandeza, são usadas letras minúsculas para qualificar as 
características inerentes a esses modelos; para o modelado de 
dissecação guardou-se, por sua significação especial, uma 
combinação por um conjunto alfanumérico. Isso se justifica pelo 
valor pragmático e científico desse tipo de relevo pois ele traduz a 
energia da erosão. O conjunto alfanumérico foi utilizado para 



representar duas variáveis moriométricas desse tipo de modelado: 
a densidade e o aprofundamento das incisões. As variáveis 
moriométricas são tratadas por amostragens de área mais 
representativas dentro de uma região, com expressão de 
continuidade em até mais de uma folha. Os valores obtidos 
integram uma tabela que permite a identificação de cada 
combinação das variáveis em um conjunto de referências globais 
comparativamente aos demais valores obtidos na folha mapeada. 

A 6ª ordem de grandeza, dentro do princípio básico de 
organização taxonômica decrescente, abrange fatos que só 
podem ter, por sua dimensão geográfica, uma representação por 
símbolos lineares ou pontuais. As formações superficiais, pela 
complexidade das dimensões em que são tratadas, figuram como 
símbolos de ocorrência. 

A moriodinâmica é uma parte significativa do mapeamento, 
tanto mais que alguns de seus mais importantes fenômenos 
significam desequilíbrios criados pela atuação do homem sobre o 
relevo. Alguns desses fatos são generalizados, como a erosão 
dos solos, solifluxão e ação de térmitas, e outros são localizados, 
como os deslizamentos em rodovias. A representação por 
variedades de símbolos é uma imposição tanto da escala como do 
próprio fato. Utilizando-se variações nos símbolos, podem-se 
acrescentar outros tipos de informes: continuidade tempo-espacial 
e ritmo de ocorrência. 

2.2.5.1 - Estrutura da legenda 

A estrutura da legenda no Mapa Geomorfológico foi organizada 
para que as informações mapeadas pudessem ser dinamizadas 
dentro da classificação taxonômica expressa em ordem de 
grandeza. É esse princípio que organiza as unidades da estrutura 
da legenda. 

O primeiro comando é dado pelos títulos dos domínios 
morioestruturais organizados em chaves laterais. Há uma 
ordenação na citação desses domínios, refletindo uma implicação 
cronológica, em que os fatos devem ser plotados na legenda dos 
mais recentes para os mais antigos. 

A subdivisão dos domínios é indicada imediatamente após 
seus títulos, pela titulação das regiões e das unidades 
geomoriológicas organizadas segundo seu grau de 
expressividade geomoriológica. Abaixo dessas titulações, estão 
representados os modelados de aplanamento, de dissecação, de 
dissolução e de acumulação por barras geométricas contendo a 
indicação da respectiva área mapeada. Essas barras contêm 
ainda as seguintes informações: as cores das unidades 
geomoriológicas separadas em duas cores derivadas para 
representar os tipos de modelados; as associações de letras
símbolo qualificando os tipos e as fácies dos modelados de 
aplanamento, de dissecação, de dissolução e de acumulação. 

Os modelados de acumulação, dispersos no mapa em 
diferentes unidades geomoriológicas e que não constituem um 
domínio, têm sua área representada em barras, plotadas antes da 
definição das letras-símbolo. A definição dos tipos de modelados 
mapeados na Folha 1 :1 000 000 vem em seguida ao conjunto de 
barras. Ela é feita a partir de uma definição padronizada das 
letras-símbolo. 

As fácies de dissecação encontradas nas unidades 
geomoriológicas obedecem, na legenda, a um comando único, 
localizado no final das descrições dos modelados. São 
qualificadas em homogênea (quando controladas apenas pela 
erosão) e diferencial (quando há um controle estrutural). Elas são 
definidas pela densidade de incisões, qualificadas em fina, média 
e grosseira (f, m e g), e pelos números de 1 a 3, que qualificam o 
aprofundamento das incisões. Após as definições dos dois 
componentes da dissecação há um quadro em que todas as 
combinações possíveis desses componentes são agrupadas em 
um conjunto alfanumérico. O quadro permite ao leitor identificar as 
fácies de dissecação representadas no mapa. 

Os fatos mapeados na 6ª ordem de grandeza são organizados 
na lista de símbolos, tendo também comando único, 
independentemente da unidade geomoriológica onde foram 
mapeados. 

De acordo com as características da metodologia, a natureza 
sistemática do mapeamento e a oportunidade de publicação em 
cores, o Mapa Geomorfológico, baseado em informação fornecida 

pela imagem de radar complementada pelas pesquisas de campo, 
amplia os conhecimentos geomoriológicos, possibilitando sua 
utilização por especialistas em outras áreas afins de 
conhecimento. Além disto, fornece dados sobre a composição do 
relevo por unidade de manejo ambiental, que constitui o 
embasamento teórico-prático no qual devem se apoiar a análise e 
o planejamento regionais. 

2.3 - CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS 

A visão regional conseguida por meio da utilização das imagens 
de radar nas escalas 1 :250 000 e 1 :1 000 000, esta última 
correspondendo à escala final de impressão, permitiu a 
compartimentação geomoriológica da área estudada em três 
táxons, hierarquizados segundo sua grandeza, mediante critérios 
metodológicos referidos na seção anterior. 

De acordo com esses critérios metodológicos, foi possível a 
identificação de um domínio morioestrutural, quatro regiões e sete 
unidades geomorfológicas na Folha SF.22 Paranapanema. Esses 
compartimentos geomorfológicos distribuem-se pela referida folha, 
ocupando as partes norte do Estado do Paraná, centro-oeste do 
Estado de São Paulo e sudeste do Estado de Mato Grosso do Sul, 
além de um pequeno trecho do sudoeste do Estado de Minas 
Gerais (Fig. 2.2). 

Considerando que o mapeamento executado pelo Projeto 
RADAMBRASIL extrapola os limites estaduais e mesmo das 
regiões brasileiras; que os táxons utilizados estão hierarquizados 
e compatíveis com a escala do mapeamento e que constitui um 
princípio básico da metodologia a integração das folhas 
mapeadas, tornou-se difícil adequar a denominação dos 
compartimentos geomoriológicos àquelas utilizadas por outros 
autores. Por essa razão, as denominações adotadas neste 
mapeamento nem sempre conferem com aquelas citadas na 
bibliografia especializada e portanto, para as correlações que se 
fizerem necessárias, foi elaborado um quadro comparativo de 
divisões já utilizadas para a área (Fig. 2.3). 

As denominações adotadas pelo Projeto RADAMBRASIL para 
os compartimentos geomorfológicos acima, comuns a duas ou 
mais folhas ao milionésimo, resultaram do trabalho conjunto das 
equipes técnicas responsáveis pelo mapeamento das referidas 
folhas. Desse modo, as denominações dos compartimentos 
geomorfológicos contidos na Folha SF.22 Paranapanema, que 
podem resultar do aproveitamento de nomes já utilizados por 
outros autores, são o resultado do trabalho integrado das equipes 
técnicas responsáveis pelo mapeamento das folhas ao 
milionésimo como discriminado a seguir: 

EQUIPES TÉCNICAS - FOLHAS 

COMPARTIMENTOS GEOMORFOLÓGICOS -
DENOMINAÇÕES 

SF.22 Paranapanema; SF.23 Rio de Janeiro (1), parte da SG.21 
Asunción, e SG.22 Curitiba (2). 
Regiões geomoriológicas Planaltos do Alto Rio Paraná e Patamar 
Oriental da Bacia do Paraná. 
Unidades geomoriológicas Planaltos Rebaixados e Patamar de 
ltapetininga (ou de Ponta Grossa-ltapetininga). 
SF.22 Paranapanema e SF.23 Rio de Janeiro. 
Região Geomoriológica Depressão Paulista. 
Unidades geomoriológicas Depressão do Rio Tietê-Rio Piracicaba 
(ou do Tietê Mogi-Guaçu) Patamares Cuestiformes e Planaltos 
Residuais Cuestiformes 
SF.22 Paranapanema, parte da SG.21 Asunción e SG.22 Curitiba. 
Unidade Geomoriológica Patamar do Tibagi. 
SF.22 Paranapanema, parte da SG.21 Asunción, SG.22 Curitiba, 
parte da SH.21 Uruguaiana (3) e SH.22 Porto Alegre (3). 
Região Geomoriológica Planalto das Araucárias. 
Unidades geomorfológicas Planalto Dissecado Rio Iguaçu-Rio 
Uruguai. 
(1) Gatto et ai. (1983). 
(2) Costa, Buss e Rosa (2005). 
(3) Justus, Machado e Franco (1986). 
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Fig. 2.3 - Quadro Comparativo de compartimentações geomorfológicas da Folha SF.22 Paranapanema 
Fig. 2.3 - Continua 

2.3.1 - Domínio Morfoestrutural das Bacias e Coberturas 
Sedimentares 

Na Folha SF.22 Paranapanema, foi identificado um único domínio 
morfoestrutural que corresponde ao das Bacias e Coberturas 
Sedimentares (Fig. 2.2). Possui uma extensão de 255.628 km 2

, 

equivalente a 93,2% da área total mapeada, e estende-se pelas 
folhas vizinhas, representadas a sul pela Folha SG.22 Curitiba, a 
leste pela Folha SF.23 Rio de Janeiro, a norte pela Folha SG.22 
Goiânia e a oeste pela Folha SF.21 Campo Grande. 

Esse domínio, que corresponde à Bacia do Paraná, foi 
individualizado por suas características morfoestruturais e nele os 
relevos foram modelados em litologias sedimentares de idade 
paleozoica e mesozoica com predomínio de rochas de textura 
arenosa, exceção feita àquelas oriundas da consolidação dos 
magmas predominantemente básicos de idade jurocretácica. 
Recobrindo essas litologias, ocorrem sedimentos cenozoicos com 
pouca ou nenhuma consolidação, também predominantemente 
arenosos, representados pelos depósitos coluviais, colúvio
aluviais e aluviais que, juntamente com os elúvios, compõem as 
formações superficiais (conforme TRICART; KILIAN, 1979) na 
folha. 

Neste relatório, consideram-se os elúvios como materiais de 
alteração, in situ; os colúvios como depósitos detríticos resultantes 
do transporte a pouca distância por efeito dos movimentos de 
massa e do escoamento superficial difuso e em parte concentrado 
elementar, recobrindo os topos e encostas dos divisores de água 
e interflúvios e, por vezes, o sopé das encostas, onde podem 
estar inumando depósitos aluviais. Os alúvios constituem os 
depósitos detríticos deixados por um curso de água e contidos 
dentro de vales atuais ou pretéritos. Os depósitos detríticos 
mistos, e aqueles cuja identificação não foi possível ou sua 
distinção não era compatível com a escala do mapeamento, foram 
considerados como depósitos colúvio-aluviais. 

As litologias supracitadas, dispostas em camadas que se 
apresentam inclinadas, possuem um mergulho regional em 
direção ao eixo da Bacia do Paraná, hoje ocupado pelo rio 
homônimo. Para este rio, comandando uma importante rede de 
drenagem, convergem rios cataclinais, representados na Folha 
SF.22 Paranapanema pelos rios Grande, Tietê, Aguapeí ou Feio, 
do Peixe, Paranapanema e lvaí pela margem esquerda e Sucuriú, 
Verde, Pardo e lvinhema pela margem direita, além de outros de 
menor expressão (Fig. 2.1 ). 

A atuação dos processos geomorfológicos referidos a 
diferentes sistemas morfogenéticos recorrentes, atualmente 
relacionados aos grandes domínios morfoclimáticos Tropical 
Atlântico (Subdomínio de Chapadões Florestados), dos Cerrados 
e a uma pequena parte dos Planaltos de Araucárias no sudeste da 
folha (AB'SÁBER, 1977b), atuando sobre o embasamento 
geológico em elevação epirogênica, propiciou o surgimento de 
compartimentos geomorfológicos regionais. Esses 
compartimentos distribuem-se ao longo de duas áreas de 
desnudação: uma na porção sudeste da folha e a outra no 

restante da mesma, como se observa na Figura 2.4 e no Perfil A
A' no Mapa Geomorfológico anexo. 

A área a sudeste, disposta em patamares que dominam 
depressões interplanálticas, limita-se com a outra área, constituída 
por planaltos interfluviais escalonados e inclinados em direção ao 
vale do rio Paraná, por intermédio de relevos escarpados. Estes, 
representados por cuestas, bordas de patamares estruturais e 
escarpas indiferenciadas, localmente recebem denominações 
distintas, sendo regionalmente conhecidos como Serra Geral (Fig. 
2.4). Esses relevos escarpados são muitas vezes interrompidos 
pela superimposição dos rios cataclinais, provocando sua 
fragmentação em blocos independentes, e apresentam, 
dominando sua frente, relevos residuais. Estes testemunham o 
recuo das escarpas e também a maior extensão ocupada pelas 
rochas efusivas da Formação Serra Geral, considerando que 
estas muitas vezes são encontradas em seus topos, recobertas ou 
não por litologias do Grupo Bauru e/ou por formações superficiais. 

Os compartimentos geomorfológicos regionais contidos dentro 
do Domínio das Bacias e Coberturas Sedimentares, na Folha 
SF.22 Paranapanema, constituem quatro reg1oes 
geomorfológicas: Planaltos do Alto Rio Paraná, Planalto das 
Araucárias, Depressão Paulista e Patamar Oriental da Bacia do 
Paraná (Fig. 2.2). 

2.3.1.1 - Região Geomorfológica Planaltos do Alto Rio Paraná 

A região Geomorfológica Planaltos do Alto Rio Paraná ocupa todo 
o oeste do Estado de São Paulo, a porção oriental do Estado de 
Mato Grosso do Sul e norte do Estado do Paraná, com uma 
extensão de 225.561 Km 2

, correspondendo a 82,2% do total da 
Folha SF.22 Paranapanema. Essa região, na folha, é a que 
apresenta a maior área dentro do Domínio Morfoestrutural das 
Bacias e Coberturas Sedimentares, pois abrange 88,2% de seu 
total (Fig. 2.2). Limita-se a sudeste com as reg1oes 
geomorfológicas Planalto das Araucárias, Patamar Oriental da 
Bacia do Paraná e Depressão Paulista, tendo continuidade nas 
quatro folhas circunvizinhas, nas quais abrange extensões 
consideráveis. Recebe a mesma denominação nas Folhas SG.22 
Curitiba, a sul, e SF.23 Rio de Janeiro, a leste, enquanto na Folha 
SF.21 Campo Grande, a oeste, constitui o Planalto de Maracaju
Campo Grande (ALVARENGA; BRASIL; DEL'ARCO, 1982) e, na 
Folha SE.22 Goiânia, a norte, corresponde aos Planaltos e 
Chapadões da Bacia Sedimentar do Paraná (MAMEDE et ai., 
1983). 

A denominação Planaltos do Alto Rio Paraná deriva, com 
algumas modificações, do nome da Unidade Geomorfológica 
Bacia do Alto Paraná, de Almeida (1956), com cujos limites 
concorda aproximadamente. Suas relações com a classificação de 
Almeida, bem como com classificações de outros autores, estão 
resumidas na Figura 2.3. 

Na maior parte da reg1ao predomina uma aparente 
homogeneidade de relevo onde se destacam extensos planaltos, 
constituindo interflúvios inclinados em direção ao vale do rio 



Paraná, com altitudes que passam de 1.000-1.200 m na borda 
oriental, no Estado do Paraná (1.284 m na serra do Cadeado), até 
200-300 m próximo ao rio supracitado, voltando a se elevar até 
atingir altitudes em torno de 600 m no Estado de Mato Grosso do 
Sul. Em certos locais, tais interflúvios recebem denominações de 
"serras" por constituírem a maior expressão topográfica local, 
como ocorre na serra dos Dourados, próximo à cidade de 
Umuarama (PR). Relevos com desníveis acentuados e frentes 
escarpadas, festonadas, somente ocorrem na borda oriental, no 
contato com a Região Geomorfológica Patamar Oriental da Bacia 
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do Paraná e em áreas localizadas no interior, como ocorre nas 
bordas dos planaltos de Monte Alto (Serra de Jaboticabal), de 
Marília, de Garça e de Echaporá (serras do Mirante e da 
Jacutinga, entre outras) no Estado de São Paulo. Esses 
interflúvios alongados possuem topos tabulares e vertentes 
ligeiramente inclinadas e convexizadas, por vezes dissecadas e 
que foram por Ab'Sáber (1969a) referidos, no Estado de São 
Paulo, como "vastos chapadões areníticos do oeste paulista". 
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Fig. 2.4 - Bloco diagrama geológico-geomorfológico da Folha SF.22 Parapanema 

Esse conjunto geomorfológico encontra-se drenado pelas 
bacias hidrográficas dos rios do Peixe, Aguapeí ou Feio; pelos 
cursos inferior e/ou médio dos rios lvaí, Paranapanema, Tietê e 
Grande pela margem esquerda e Sucuriú, Verde, Pardo e 
lvinhema pela margem direita do curso superior do rio Paraná, 
além de outras bacias menores (Fig. 2.1). Esses rios se 
apresentam encaixados em amplos vales com vertentes longas e 
pouco inclinadas, muitas vezes escalonadas, exceção feita à 
porção oriental, no contato com as regiões geomorfológicas 
Patamar Oriental da Bacia do Paraná e Depressão Paulista. Aí, os 
rios cataclinais, por superimposição, abriram passagens nas 
escarpas indiferenciadas e cuestas mantidas pelos arenitos 
silicificados da Formação Botucatu e por rochas efusivas da 
Formação Serra Geral. Como consequência da atuação da 
drenagem cataclinal e anaclinal, as escarpas se apresentam 
descontínuas e festonadas. 

A litologia apresenta diferentes tipos de rochas, com 
predomínio dos arenitos das formações Caiuá, Santo Anastácio, 
Adamantina e Marília no Grupo Bauru, dos arenitos da Formação 
Botucatu e dos basaltos toleíticos da Formação Serra Geral no 
Grupo São Bento. Esse conjunto litológico se apresenta 
regionalmente inclinado em direção ao vale do rio Paraná, com 
ângulos de mergulho normalmente baixos, principalmente para as 
camadas do Grupo Bauru. 

Essas litologias, que se apresentam com diferente resistência 
à ação dos processos de intemperismo e erosão, principalmente 
quando cimentadas por óxidos de ferro e de silício ou por 
carbonato de cálcio, encontram-se, em sua quase totalidade, 
encobertas por formações superficiais com espessura média em 
torno de 2 a 3 m. A drenagem, quando ultrapassa as formações 
superficiais encaixando seus vales na rocha do substrato, 
apresenta uma adaptação às linhas de fraqueza impressas no 



embasamento pré-Cenozoico, mais acentuada se o substrato for 
constituído por rochas pré-Grupo Bauru. 

As formações superficiais, exceção feita às resultantes de 
acumulações fluviais e lacustres, mesmo remanejadas, recobrindo 
linhas-de-pedra e paleossolos, apresentam uma grande 
vinculação com a rocha do substrato. Assim, constatou-se que 
formações superficiais de textura mais argilosa, sobre as quais se 
desenvolveram solos de textura mais argilosa, como o Latossolo 
Roxo sobre basaltos, coincidem com rochas do substrato 
passíveis de alteração com formação de argilo-minerais. Do 
mesmo modo, substratos constituídos por arenitos possuem 
formações superficiais arenosas onde se desenvolveram solos 
com textura semelhante. 

Essa região apresenta predomínio de clima quente, com 
temperatura média anual entre 20° e 24ºC, úmido, com 
precipitação média anual entre 1.000 e 1.500 mm, e estação seca 
cuja duração varia de sudoeste para nordeste, de 1 a 4 meses. Na 
porção sudeste da região predomina o clima subquente, com 
médias anuais de temperatura entre 18° e 20ºC, úmido, com 
precipitação média anual entre 1.000 e 1.500 mm e subseca 
(NIMER, 1979). 

Esse fato, em parte, repercute na distribuição das associações 
vegetais que apresentam, de modo geral, uma gradação de sul e 
sudeste para norte, noroeste e nordeste, passando de Floresta 
Estacionai Semidecidual para Savana (Cerrado) Gramíneo
Lenhosa. Essa cobertura vegetal apresenta-se, em sua quase 
totalidade, substituída por culturas cíclicas, permanentes e 
pastagens, além dos reflorestamentos com espécies exóticas. 

Em síntese, essa região geomorfológica apresenta-se 
constituída por níveis escalonados, aplanados, conservados e 
degradados ou retocados, inumados, por vezes com dissecação 
de densidade grosseira ou média e aprofundamento dos canais 
fluviais entre 25 e 40 m, encontrando-se separados por 
modelados de dissecação de densidade e aprofundamento 
diversos e/ou por escarpas indiferenciadas e ressaltos 
topográficos. Esses níveis são identificáveis nas imagens de radar 
na escala 1 :250 000, tendo sido constatado que se apresentam 
constituindo três superfícies interplanálticas principais evoluídas a 
partir de uma superfície cimeira na folha (vide 24 -
Geomorfogênese). Considerando a escala final de mapeamento, 
optou-se pela junção dos níveis interplanálticos evoluídos à custa 
da referida superfície cimeira, em uma única unidade 
geomorfológica, denominada Planaltos Rebaixados. A superfície 
cimeira, por sua vez, constitui a Unidade Geomorfológica 
Planaltos Residuais Cuestiformes, assim denominada por compor
se de planaltos fragmentados remanescentes de um nível de 
aplanamento cimeiro na folha, limitados a leste, nordeste e 
sudeste por cuestas e escarpas a elas assemelhadas. 

2.3.1.1.1- Unidade Geomorfológica Planaltos Rebaixados 

Com uma extensão de 219.063 km 2 que correspondem a 79,8%) 
da área total mapeada, constitui-se na maior unidade 
geomorfológica da folha. Ocupa grande parte da mesma, com 
exceção das porções leste e sudeste, tendo continuidade pelas 
quatro folhas circunvizinhas (Fig. 2.2). 

Na presente folha, limita-se a sudeste, leste e sul, na maior 
parte, com a Unidade Geomorfológica Planaltos Residuais 
Cuestiformes, através de escarpas, ressaltos e bordos 
dissecados, porém, muitas vezes, por intermédio de limites pouco 
nítidos. Isso ocorre porque esses relevos residuais, pela 
inclinação geral das camadas geológicas para oeste, atuação dos 
processos morfogenéticos no Cenozoico e particular organização 
da drenagem, perdem sua identidade rumo às áreas pertencentes 
à Unidade Geomorfológica Planaltos Rebaixados com as quais, 
por vezes, chegam a coalescer. Nas áreas onde esses relevos 
são descontínuos, através das penetrações dos grandes rios 
cataclinais, como o Tietê, Paranapanema e também pelos seus 
afluentes, a Unidade Geomorfológica Planaltos Rebaixados 
contacta-se, em pequenos trechos, com as Unidades 
Geomorfológicas Patamar do Tibagi, Patamar de ltapetininga, 
Depressão Rio Tietê - Rio Piracicaba e Patamares Cuestiformes. 
Ao sul, envolve relevos da Unidade Geomorfológica Planalto 
Dissecado Rio Iguaçu - Rio Uruguai (Fig. 2.2). 

A unidade apresenta, em seu conjunto, uma paisagem 
extensa e aparentemente homogênea, onde os relevos estão 
esculpidos predominantemente sobre rochas do Grupo Bauru 
constituídas principalmente por arenitos. As rochas basálticas da 

Formação Serra Geral estão restritas ao norte do Estado do 
Paraná, ao nordeste da folha e a afloramentos nos vales dos 
principais rios. Essas rochas apresentam-se recobertas por 
formações superficiais, predominantemente arenosas e areno
argilosas, com espessura média entre 2 e 3 m. 

As formas de relevo, resultantes de processos de acumulação 
e do rebaixamento da superfície por processos de pediplanação 
alternados com processos de dissecação vertical vigentes durante 
o Cenozoico, caracterizam-se por se apresentar constituindo 
modelados de aplanamento degradado ou retocado inumados, 
modelados de dissecação predominantemente grosseira com 
aprofundamento dos canais fluviais entre 25 e 40 m, onde as 
formas mais comuns são as que se apresentam tabulares nos 
topos e convexizadas nas vertentes, e modelados de 
acumulações inundável e fluvial. Esses modelados, dispostos 
sobre níveis escalonados que constituem os divisores de água, 
interflúvios e compartimentos beira rio, decrescem gradualmente 
em direção ao rio Paraná, acanpanhando o caimento da 
superfície que pode coincidir com o mergulho regional das 
camadas. Por outro lado, em direção aos principais afluentes do 
referido rio, podem apresentar escarpas, ressaltos e bordas 
dissecadas juntamente com superfícies rampeadas. Essas 
características do relevo, de modo geral, o tornam favorável às 
atividades agrícolas e aos traçados das vias de comunicação. 
Localmente, a dissecação do relevo pela drenagem produz um 
acentuado encaixamento dos rios, favorecido em parte pela 
estrutura geológica. Tal encaixamento propiciou o aparecimento, 
no leito dos mesmos, de soleiras de rochas basálticas resistentes, 
marcando a presença de rápidos, corredeiras e quedas-d'água 
(Est.2.1.A). Algumas delas foram aproveitadas como sítio para 
implantação de usinas hidrelétricas, destacando-se as barragens 
de Jupiá e Ilha Solteira no rio Paraná, de Marimbondo no rio 
Grande, de Pranissão e Avanhandava no rio Tietê e de Capivara 
no rio Paranapanema (Fig. 2.1). 

A drenagem é composta por cursos de água tributários dos 
principais rios cataclinais e por rios cataclinais de reverso. Os 
principais rios cataclinais são Tietê, Grande e Paranapanema no 
território paulista, e lvaí, no Estado do Paraná, enquanto os 
principais rios cataclinais de reverso são o São José dos 
Dourados, Aguapeí ou Feio, do Peixe e Santo Anastácio, no 
Estado de São Paulo, e Sucuriú, Verde, Pardo e lvinhema, no 
Estado de Mato Grosso do Sul (Fig. 2.1). Esses rios são todos 
afluentes do curso superior do rio Paraná, que de modo geral 
corta diagonalmente a folha, ora no sentido NE-SO, ora SSO
NNE. O rio Paraná, nesse trecho, revela um controle estrutural, 
evidenciado pelas bruscas inflexões no seu curso, observável na 
Figura 2.1. 

O rio Paraná constitui-se num rio volumoso, com largura 
superior a 2,5 km, compreendendo trechos cujo canal fluvial é do 
tipo semi-anastomosado, com presença de inúmeras ilhas, 
dividindo o seu leito (Est.2.1.B), entre as quais se destacam as de 
Bandeirantes e das Sete Quedas ou Grande, localizadas a jusante 
da desembocadura do rio Paranapanema. Na sua margem direita, 
desenvolvem-se extensos terraços e planícies fluviais can sinais 
de paleodrenagem (Est.2.11 A; Fig. 2.5), evidenciando a migração 
sofrida pelo seu leito em épocas passadas. Na margem esquerda, 
somente nas áreas de desembocadura dos seus principais 
afluentes é que se observam terraços e planícies fluviais. 
Predomina, ao longo desta margem, um encaixamento do seu 
leito, batizado pelos modelados de dissecação e aplanamento das 
áreas de baixos interflúvios e aplanamentos beira rio dessa 
unidade geomorfológica. 

Os afluentes do rio Paraná encontram-se na maioria paralelos 
entre si, evidenciando antigas linhas estruturais na direção NO-SE 
com exceção dos rios Pardo, Grande e Paranapanema, que 
possuem um direcionamento geral de E-O (Fig. 2.1). Constituem 
sub-bacias hidrográficas, seus traçados muitas vezes apresentam 
forma retangular e possuem semelhança na distribuição, no 
comprimento e na disposição dos seus afluentes. A rede de 
canais de ordem inferior, que se desenvolve a montante sobre 
rochas de resistência unifonne, possui um padrão dendrítico de 
drenagem, enquanto os canais de ordem superior, na quase 
totalidade, apresentam um padrão paralelo (Fig. 2.6). Localmente, 
podem apresentar certas anomalias no traçado relacionadas com 
captura fluvial, como parece ocorrer entre os rios Santo Inácio e 
Bonito, Pardo e Novo e Batalha e Aguapeí ou Feio (Fig. 2.7), 
todos no Estado de São Paulo. 



Fig. 2.5 - Depôsitos de acumulação coluvial, colúvio-aluvial e aluvial ao longo do rio Paraná,. Folha SF.22-Y-A. 

Destacam-se, nessa unidade, níveis topográficos, constituídos 
por áreas conservadas que correspondem a divisores de água e 
altos interflúvios, com topos aplanados e por vezes dissecados, e 
áreas representadas por baixos interflúvios, com vertentes 
pedimentadas e dissecadas e por áreas aplanadas beira-rio. 
Esses níveis, separados por escarpas, ressaltos, rampas e 
modelados de dissecação, foram identificados na imagem de 

radar e confirmados nos trabalhos de campo, tendo sido 
individualizados no mapa Geomorfológico por meio da utilização 
de cores próximas. 
A) Áreas de divisores de água e altos interflúvios 
Correspondem aos divisores dos principais rios: Grande, São José 
dos Dourados, Tietê, Aguapeí ou Feio , do Peixe, Santo Anastácio, 
Paranapanema, lvaí, Piquiri, Sucuriú, Verde, Taquaruçu , Pardo e 



lvinhema. A altitude desses relevos atinge 700 m na porção leste 
da unidade, enquanto a oeste as cotas altimétricas raramente 
superam 500 m; ambas, à medida que se aproximam do rio 
Paraná, vão perdendo altitude, atingindo cotas próximas de 380 
m. 

Nos topos dos divisores de água e altos interflúvios, 
predominam os modelados de aplanamento degradado inumado 
(Pgi) e de dissecação grosseira e média com aprofundamento da 
drenagem entre 25 e 40 m (Dgi e Dmi). Nos modelados de 
dissecação, as formas de relevo se apresentam com topos planos 
e vertentes convexizadas elaboradas sobre formações superficiais 
arenosas a argila-arenosas com espessura média entre 3 e 5 m. 
Essas formações superficiais encontram-se pedogeneizadas, 
constituindo predominantemente Latossolos Vermelho-Amarelos e 
Roxos e Areias Quartzosas, sob cobertura vegetal de Floresta 
Estacionai Semidecidual e Savana (Cerrado), os primeiros, e de 
Saana (Cerrado), o último. 

Fig. 2.6 - Dissecação nas áreas de nascentes de drenagem na porção 
oeste do estado de São Paulo. Folha SF.22-Z-A. 

Por seu relevo, disposição alongada e solos capazes de 
suportar relativamente bem uma ocupação agrícola, esses topos 
se constituíram nas principais vias de penetração e fixação de 
rodovias, ferrovias e núcleos urbanos nos estados do Paraná e de 
São Paulo e no sul de Mato Grosso do Sul. O mesmo não ocorreu 
no noroeste da folha (leste do Estado de Mato Grosso do Sul) 
principalmente em razão da grande suscetibilidade à erosão e da 
baixa fertilidade dos solos. Aí prevaleceram a atividade pecuária 
extensiva e grandes projetos de reflorestamento. 

Internamente, esses topos se apresentam desdobrados em 
dois níveis topográficos. O mais alto (600 a 750 m de altitude) tem 
como principais áreas representativas no Estado de São Paulo, os 
planaltos de Monte Alto (Fig. 2.8), de Araraquara, de Marília, de 
Garça e de Echaporá (Fig. 2.9), onde se situam as cidades 
homônimas, o do rio Claro e os que ocorrem nas imediações das 
cidades de Dois Córregos e Agudos. No Estado do Paraná, 
destacam-se os planaltos relacionados com as cidades de 
Maringá, Londrina, Congonhinhas e Ribeirão do Pinhal. Esses 
planaltos limitam-se com o nível mais baixo por meio de ressaltos, 
escarpas (Serra do Mirante no Planalto de Echaporã, de 
Jaboticabal no Planalto de Monte Alto, da Jacutinga e do Veado 
próximo à cidade de Agudos, entre outras) com até 120 m de 
desnível e por modelados de dissecação grosseira, média e fina 
com aprofundamento da drenagem entre 25 e 90 m. No Estado de 
São Paulo, esses planaltos estão, em sua quase totalidade, sobre 
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Fig. 2.7 - Captura do curso superior do rio Feio ou Aguapel 
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rochas da Formação Marília, e as cornijas situadas nos ressaltos e 
escarpas são mantidas por arenitos, subordinadamente 
conglomeráticos, cimentados por carbonatos. No Estado do 
Paraná, encontram-se sobre rochas básicas da Formação Serra 
Geral. Nesses planaltos, situam-se as nascentes de rios 
importantes como o Turvo (Planalto de Monte Alto), Turvo, 
Batalha, do Peixe e Aguapeí ou Feio (planalto próximo à cidade 
de Agudos SP e planaltos de Marília, de Garça e de Echaporã). 
Estes últimos rios, em seu curso superior, encontram-se 
encaixados, entalhando paredões abruptos e profundos, formando 



escarpas festonadas (Fig. 2.9; Est.2.11 B). O Planalto de Garça 
constitui um centro dispersar de águas, apresentando um padrão 
de drenagem radial (Fig. 2.9). 

Fig. 2.8 - Planalto de Monte Alto. Relevo residual apresentando interflúvios 
tabulares. Folha SF.22-X-D. 

O nível topográfico mais baixo tem como áreas 
representativas os divisores de água e altos interflúvios que 
separam as principais sub-bacias hidrográficas do rio Paraná na 
folha, constituindo espigões alongados principalmente no sentido 
ESE-NNO. Seus topos aplanados e pouco dissecados encontram
se modelados sobre espessas formações superficiais cenozoicas 
que recobrem basaltos da Formação Serra Geral no norte do 
Estado do Paraná e sobre litologias predominantemente arenosas 
das formações Caiuá, Santo Anastácio e Adamantina (Grupo 
Bauru) nas demais áreas. Sobre este nível são encontradas 
elevações residuais mantidas por rochas do Grupo Bauru que 
testemunham a desnudação ocorrida na Bacia do Paraná durante 
o Cenozoico. Verdadeiros inselbergs, com até 100 a 150 m de 
desnível sobre a superfície de aplanamento em que se assentam, 
são comuns no noroeste do Estado do Paraná (Morro Três 
Irmãos, com 639 m) (Est.2.111 A), no Pontal do Paranapanema, no 
sudoeste do Estado de São Paulo (Morro do Diabo com 608 m) e 
no Estado de Mato Grosso do Sul, próximo às localidades de 
Xavantina (531 m) e Garcias (518 m) (Est.2.111 B). 

A passagem entre os níveis topográficos internos das áreas 
de divisores de água e altos interflúvios, e entre esses níveis e as 
áreas de baixos interflúvios e aplanamentos beira-rio, se faz 
através de modelados de dissecação grosseira, média e fina, com 
aprofundamento da drenagem entre 25 e 90 m, e por rupturas de 
declive, ressaltos e escarpas. Essas áreas de contato abrupto ou 
transicional apresentam vertentes com maior declividade, 
formações superficiais menos espessas, afloramentos rochosos 
nas cornijas e elevada suscetibilidade erosiva, com grande 
ocorrência de formas resultantes da ação antrópica 
indiscriminada. Apesar dos inconvenientes apresentados, a 

predominância de solos com bom grau de suporte para as 
atividades agrícolas (Terra Roxa Estruturada e Podzólicos 
Vermelho-Escuro e Vermelho-Amarelo) explica, em grande parte, 
a elevada devastação da cobertura vegetal nessas áreas de 
transição. 

Nas nascentes, situadas na transição das áreas de divisores 
de água e altos interflúvios com as áreas de baixos interflúvios e 
aplanamentos beira-rio no oeste do Estado de São Paulo, 
noroeste do Estado do Paraná e no Estado de Mato Grosso do 
Sul, ocorrem modelados de dissecação grosseira, média e fina, 
com formatos elípticos ou arredondados, semelhantes à 
impressão de uma folha de árvore na imagem de radar e com 
aspecto deprimido em anfiteatro nas observações locais (Fig. 
2.10, 2.11 e 2.12; Ests. 2.IV A e B). Consideraram-se esses 
modelados (JUSTUS, 1978), como o fizeram também Ponçano et 
ai. (1981 ), no oeste e sudoeste do Estado de São Paulo, como 
tendo sido formados rapidamente por processos erosivos de 
dissecação vertical durante o Quaternário, por ocasião de 
flutuações climáticas para mais seco do que o atual. 

B) Áreas de baixos interflúvios e aplanamentos beira-rio 

Correspondem às superfícies aplanadas, conservadas ou pouco 
dissecadas, que vão desde as bordas das áreas de divisores de 
água e altos interflúvios até os vales dos principais rios que 
constituem as sub-bacias do rio Paraná. A área, cuja altitude varia 
de 550 a 250 m, apresenta diferentes tipos de modelados. 

Próximo aos grandes rios, os modelados são de aplanamento 
retocado inumado (Pri), de acumulação inundável (Ai) e de 
dissecação grosseira, com aprofundamento da drenagem entre 25 
e 40 m (Dg1 ). Esses modelados, que precedem os modelados de 
acumulação fluvial (Atf e Af), constituem conjuntos de formas de 
relevo elaborados durante sucessivas fases de retomada de 
erosão. 

Nos modelados de aplanamento, predominam os Latossolos, 
e nos dissecados, os Podzólicos. Esses solos estão sendo 
ocupados por lavouras e por pastagens, o que vem diminuindo a 
primeira Floresta Semidecidual e a Savana (Cerrado). Exceção se 
faz à porção noroeste da unidade, no Estado de Mato Grosso do 
Sul, onde o solo é constituído de Areias Quartzosas e recoberto 
por vegetação de Savana (Cerrado). Nessa área, a retirada da 
cobertura vegetal natural teve início, principalmente, para 
utilização com reflorestamento. 

Nessas áreas de baixos interflúvios e aplanamentos beira rio, 
destacam-se extensas ocorrências de acumulação inundável e 
fluvial, balizando as margens dos rios. Dos 13.122 km 2 mapeados 
na Folha SF.22 Paranapanema como modelados de acumulação, 
compreendendo planícies fluviais (Af), terraços fluviais (Atf) e 
áreas que comportam lagoas fechadas (Ai), aproximadamente 
80% estão localizados paralelamente à margem direita do rio 
Paraná. Essas acumulações, com até 25 km de largura, 
compreendem também leques aluviais, paleocanais e diques 
fluviais (Fig. 2.5). Grande parte do restante desses modelados de 
acumulação se localiza nos baixos cursos dos principais afluentes 
desse rio. 

Ao longo do vale fluvial do rio Paraná, as áreas planas de 
várzeas, mapeadas como planícies fluviais (Af), apresentam solos 
Glei Pouco Húmico, Glei Húmico, Solos Orgânicos e Solos 
Aluviais. Nas áreas planas e levemente inclinadas dos terraços 
fluviais (Atf), os solos se constituem de Areias Quartzosas em 
associação com Glei Pouco Húmico. Acima desses terraços, em 
áreas planas ou embaciadas sujeitas à inundações periódicas, 
comportando lagoas abandonadas ou precariamente incorporadas 
à rede de drenagem (Ai), (Est. 2.V A), ocorre solo Podzólico 
associado a Planossolo. 

A cobertura vegetal dessas áreas de acumulação corresponde 
às Formações Pioneiras Herbáceas, de Tramitação e de Floresta 
Estacionai Semidecidual e vem sendo atualmente substituída por 
pastagens e lavouras temporárias. 

Os baixos cursos dos afluentes da margem direita do rio 
Paraná, no Estado de Mato Grosso do Sul, se caracterizam por 
apresentar extensas acumulações aluviais em ambas as margens 
onde ocorrem Formações Pioneiras Fluviais Herbáceas sobre 
Planossolo (Est. 2.V B). Alguns desses afluentes, ao atingirem a 
extensa área de acumulação aluvial do rio Paraná, não têm 
energia suficiente para continuar transportando sua carga; desse 
modo, depositam seus detritos formando leques aluviais, 
obliterando o seu próprio leito (Fig. 2.5). Por sua vez, ao longo do 
baixo curso dos afluentes da margem esquerda do rio Paraná, 



predominam as acumulações aluviais com planícies (Af) onde 
prevalecem o solo Glei Pouco Húmico e a cobertura vegetal de 
Formações Pioneiras Fluviais Herbáceas. Os rios apresentam, ao 

49°59' 

longo dessas planícies, cursos meandrantes e grande ocorrência 
de paleocanais (Est. 2.VI A). Localmente, ocorrem acumulações 
inundáveis onde predomina Planossolo. 

49º34' 

49'59' Fig. 2.9 _Relevos residuais tabuliformes e drenagem radial no planalto de Marília, de Garça e de Echapora. Folha SF.22-Z-A 49'34' 

2.3.1.1.2 Unidade Geomorfológica Planaltos Residuais 
Cuestiformes 

A presente unidade geomorfológica, que se constitui no 
reverso imediato das escarpas da Serra Geral nas Folhas SE.23 
Belo Horizonte, SF.22 Paranapanema e SF.23 Rio de Janeiro, 
encontra-se localizada nas porções leste e sudeste da folha em 
pauta, em áreas pertencentes ao norte do Estado do Paraná e 
centro-sul do Estado de São Paulo. Ocupa uma superfície 
descontínua de 6.498 km 2

, que correspondem a 2,4% da folha, 
apresentando-se secionada nos locais onde os rios Tietê e 
Paranapanema, com seus respectivos afluentes, por 
superimposição, transpõem suas bordas escarpadas cuestiformes 
(Fig. 2.2). 

Os modelados que fazem parte da respectiva unidade são de 
aplanamento degradado inumado (Pgi) e de dissecação grosseira, 
média e fina com aprofundamento da drenagem entre 25 e 90 m 
(Dg1, 2 e 3, Dm1, 2 e 3 e Df2 e 3). Modelado de acumulação 
fluvial (Atf) foi mapeado no curso superior do rio Congonhas no 
Estado do Paraná, sobre rochas da Formação Rio do Rasto 
depositadas em um compartimento alveolar a montante da 
superimposição do referido rio nas rochas do Grupo São Bento. 
Apresentam caimento topográfico e estrutural para oeste e 
noroeste terminando para sul, leste, sudeste e noroeste por 
escarpas indiferenciadas e cuestas com desníveis contínuos de 
até 200 m e totais de até 500 m. Esses relevos escarpados 
constituem o limite entre esta unidade geomofológica e as 
Unidades Geomorfológicas Patamar do Tibagi, Patamar de 
ltapetininga, Patamares Cuestiformes e Depressão Rio Tietê - Rio 
Piracicaba. 

Essa unidade, com seus altos planaltos, constitui uma da mais 
marcantes feições geomorfológicas da folha (Fig. 2.4). Seus 
planaltos residuais parecem ser os remanescentes de 
aplanamentos de grande extensão que se verificaram na área 
anteriormente ao aparecimento dos compartimentos de 
desnudação. Esses compartimentos de desnudação, 
desenvolvidos principalmente a partir do encaixamento da 
drenagem cataclinal, se limitam com os planaltos residuais da 

unidade geomorfológica em pauta por intermédio de escarpas, 
ressaltos e rupturas de declive. 
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Fig. 2.1 O - Nascentes em anfiteatro e níveis topográficos alto(I) 
e baixo(ll) da Unidade Geomorfológica Planaltos Rebaixados 

no Estado de Mato Grosso do Sul. Folha SF.22-V-A. 

Sua constituição litológica inclui derrames de rochas efusivas 
da Formação Serra Geral, com intercalações de arenito eólico, 
que recobriram depósitos areníticos de origem fluviolacustre, da 
Formação Piramboia, e eólica, da Formação Botucatu. 
Localmente, ocorrem litologias das Formações Rio do Rasto, 
Adamantina e Marília. Essas litologias se apresentam em sua 
quase totalidade recobertas por depósitos cenozoicos, onde se 
desenvolveram Latossolos Vermelho-Escuro, Vermelho-Amarelo e 



Roxo, solos Terra Roxa Estruturada, Podzólicos Vermelho-Escuro 
e Vermelho-Amarelo e Regossolo, no momento parcialmente 
ocupados por sistemas de culturas cíclicas e áreas de pastagens 
que substituíram a Floresta Estacionai Semidecidual e, 
localmente, a Savana (Cerrado) e a vegetação de Transição. 

Fig. 2.11 a - Modelados de dissecação média e fina de evolução rápida. 
Dissecação com topos: 1 - tabulares; 11 - aguçados e Ili - convexos. 

Folha SF.22-Y-B 

Fig. 2.11 b - Modelados de dissecação média e fina de evolução rápida. 
Dissecação com topos: 1 - tabulares; li - aguçados e Ili - convexos. 

Folha SF.22-Y-A 

Os relevos que se localizam a sul e sudoeste da unidade 
limitam-se com as unidades geomorfológicas Patamar do Tibagi e 
Patamar de ltapetininga por escarpas festonadas, abruptas, onde 
se destacam gargantas de superimposição abertas pelo rio 
Paranapanema e seus afluentes, rios Tibagi, Laranjinha, 
Jacarezinho e Itararé. O festonamento e o recuo das escarpas 
resultam na formação de relevos residuais testemunhos de sua 
primitiva posição. Nessa área, destacam-se as serras da 
Caatinga, da Fartura, Grande, da Boa Esperança (Fig. 2.13) e do 
Cadeado, onde está situado o ponto culminante da folha, com 
1.284 m de altitude. Seus modelados, esculpidos em rochas do 
Grupo São Bento, são predominantemente de dissecação 

grosseira e média, com aprofundamento dos vales entre 25 e 90 
m (Dd1, 2 e 3 e Dm2 e 3). 

Entre os rios Paranapanema e Tietê, essa unidade 
geomorfológica se apresenta com a borda escarpada, constituindo 
as serras do Limoeiro, Barra Mansa e de Botucatu, limitando-se 
com as unidades geomorfológicas Patamares Cuestiformes e 
Patamar de ltapetininga através de escarpas com cotas 
altimétricas superiores a 900 m e desníveis próximos de 200 m. 
Os reversos dessas escarpas constituem um dos planaltos 
residuais, inclinado para NO em direção ao vale do rio Paraná. 
Seu modelado de aplanamento (Pg1), elaborado em rochas das 
formações Serra Geral e Marília, inumadas por formações 
superficiais espessas, apresenta-se em grande parte dissecado 
pela drenagem cataclinal de reverso, comportando uma densidade 
de drenagem grosseira e média, com aprofundamento dos vales 
entre 25 e 71 m (Dg2, Dm1 e 2). 

Outro trecho dessa unidade situa-se a norte da represa de 
Barra Bonita, prolongando-se através da Folha SF.23 Rio de 
Janeiro. Constitui um dispersar de águas, onde se situam as 
nascentes de diversos afluentes do rio Tietê, principalmente das 
sub-bacias dos rios Piracicaba e Jacaré-Pepira. Constitui um alto 
planalto, onde as altitudes oscilam entre 750 e 900 m, 
apresentando, na passagem para as unidades geomorfológicas 
Patamares Cuestiformes e Depressão Rio Tietê - Rio Piracicaba, 
bordas escarpadas com desníveis abruptos de até 200 m, 
conhecidas regionalmente como serras do Tabuleiro, de São 
Pedro e de Brotas. Sobre ele se situam as cidades paulistas de 
Torrinha e Dois Córregos, em áreas de modelado de dissecação 
grosseira com aprofundamento dos vales entre 25 e 40 m (Dg1). 
Ocorrem ainda modelados de dissecação grosseira, média e fina 
com aprofundamento dos vales entre 25 e 71 m (DG2, Dm1 e Df2) 
(Fig. 2.14). Finalmente, ocorrências esparsas dessa Unidade 
Geomorfológica existem mais ao norte, a mais extensa onde se 
situa a cidade paulista de lbaté. Nelas predominam os modelados 
de aplanamento degradado inumado (Pg1) e de dissecação 
grosseira com aprofundamento da drenagem entre 25 e 71 m 
(Dg1 e 2). Esses modelados foram elaborados sobre rochas das 
formações Serra Geral e Adamantina. 

2.3.1.2 - Região Geomorfológica Planalto das Araucárias 

Integrante do Domínio Morfoestrutural das Bacias e Coberturas 
Sedimentares, a Região Geomorfológica Planalto das Araucárias, 
localizada no sul da folha, no norte do Estado do Paraná, ocupa 
uma extensão de 3.298 km 2

, correspondente a 1,2% do total 
mapeado. Apresenta distribuição espacial descontínua, onde 
trechos dessa região encontram-se disseminados na Região 
Geomorfológica Planaltos do Alto Rio Paraná (Fig. 2.2). 
Representa o limite norte de uma extensa área, advinda das 
Folhas SG.21 Asunción e SG.22 Curitiba, cujo limite meridional 
situa-se no norte das Folhas SH.21 Uruguaiana e SH.22 Porto 
Alegre. 

A denominação de Planalto das Araucárias foi utilizada pela 
primeira vez por Almeida (1956), com status de Unidade 
Geomorfológica, englobando relevos elaborados em litologias de 
idade mesozoica da Bacia do Paraná. Seus limites, 
acompanhando de modo geral a área de ocorrência da vegetação 
de araucárias, são aproximadamente os mesmos da presente 
região geomorfológica. Suas relações com a classificação de 
Almeida (op.cit.) e de outros autores podem ser observadas na 
Figura 2.3. 

Na folha em estudo, essa região geomorfológica corresponde 
a um planalto dissecado cujo substrato é constituído por rochas 
efusivas da Formação Serra Geral. A dissecação é diferencial, na 
qual os rios, seguindo as linhas de menor resistência impressas 
no embasamento pré-cenozoico, formaram vales e sulcos 
estruturais aprofundados de 55 a 140 m (D1 ), orientados segundo 
as principais direções estruturais ocorrentes na Bacia do Paraná. 

As rochas do Substrato afloram em cornijas, estando 
recobertas nas demais áreas por formações superficiais de pouca 
espessura, normalmente inferior a 1 m. Estas, apresentando 
diferentes estágios de pedogeneização, constituem principalmente 
solos Terra Roxa Estruturada e Solos Litólicos. A primitiva 
cobertura vegetal de Floresta Estacionai Semidecidual encontra
se em sua quase totalidade destruída para ceder lugar às 
atividades agropecuárias. Segundo Nimer (1979), nessa área 
predomina um clima mesotérmico superúmido sem estação seca 
ou com subseca, com os meses menos chuvosos no inverno. A 
precipitação média anual oscila entre 1.000 e 1.300 mm, com 



maior concentração no verão. As médias térmicas anuais ficam 
entre 18° e 22ºC, com a média das máximas diárias, em janeiro, 
entre 28° e 32ºC, e das mínimas diárias, em julho, entre 8° e 1 OºC. 

Esta região geomorfológica, constituída por quatro unidades 
geomorfológicas na Folha SH.22 Porto Alegre e por duas na Folha 
SG.22 Curitiba, está restrita, na Folha SF.22 Paranapanema, a 
apenas uma unidade geomorfológica denominada Planaltos 
Dissecados Rio Iguaçu - Rio Uruguai. 

2.3.1.2.1 - Unidade Geomorfológica Planalto Dissecado Rio 
Iguaçu - Rio Uruguai 

Essa unidade geomorfológica constitui-se em um prolongamento 
da unidade homônima já descrita nas folhas que abrangem os três 
estados sul-brasileiros (JUSTUS; MACHADO; FRANCO, 1986; 
COSTA; BUSS; ROSA, 2005). 

Os modelados que a compõem apresentam-se descontínuos, 
dispostos no sentido SO-NE, dispersos na porção sul-sudeste da 

Região Geomorfológica Planaltos do Alto Rio Paraná. Essa 
descontinuidade é resultante de retomada(s) erosiva(s) 
consequente(s) de flutuação(ôes) climática(s) para mais seco e 
para mais úmido durante o Quaternário, afetando com maior 
intensidade as áreas de contato entre diferentes compartimentos 
geomorfológicos e/ou de variações estruturais, onde se 
concentram as nascentes de muitos tributários das bacias dos rios 
Paranapanema e lvaí. Situados no reverso das escarpas da Serra 
Geral , esses tributários, favorecidos pelo nível de base baixo dos 
rios principais superimpostos nas referidas escarpas, pela grande 
densidade de linhas de fraqueza impressas no substrato e pela 
pouca permeabilidade e porosidade das rochas (efusivas da 
Formação Serra Geral), apresentam uma rede de drenagem 
densa e encaixada, formando, em cada tributário, grandes núcleos 
de dissecação controlada estruturalmente separados por divisores 
de água pouco dissecados. 

Fig. 2.12 - Morfologia de modelado poligenético e policíclico 

Nesses núcleos, nos topos estreitos de interflúvios alongados 
cujas encostas se apresentam com uma ou mais rupturas de 
declive, as formas de relevo se apresentam aguçadas e, 
secundariamente, convexizadas e tabulares. Essas rupturas 
constituem patamares, onde as formações superficiais 
apresentam espessuras na ordem de 1 m e declividade inferior a 
1 Oº. Os patamares separam-se entre si, do topo do interflúvio e do 
fundo do vale, por vertentes íngremes (22° a 28°), onde é comum 
a presença de campos de blocos e afloramentos rochosos, estes 
constituindo cornijas e lajedos. Via de regra, os fundos de vales se 
apresentam estreitos, com o leito dos rios encaixados e as águas 
fluindo sobre afloramentos rochosos que dão origem a corredeiras 
e quedas-d'água. Localmente, os rios apresentam pequenos 
níveis terraceados sobre aluviões, não figurados na escala final de 
mapeamento, e cascalheiras constituídas por seixos de 
calcedônia, basalto e quartzo. Regionalmente, os rios apresentam 
um elevado controle estrutural, salientando os direcionamentos 
tectônicos da área. A dissecação, associada com o elevado 
controle estrutural, configura um modelado de dissecação 
diferencial, nesta folha apresentando aprofundamento da 
drenagem entre 55 e 140 m. (D1 ). 

A elevada dissecação da área expôs, com maior concentração 
na bacia do rio lvaí, feixes de diques de diabásio alinhados com 
direção NO-SE. Esses feixes de diques configuram cristas 
alongadas com topos truncados e secionadas por passagens 
estreitas e profundas resultantes da superimposição dos rios 
responsáveis pela dissecação da área. Em grande parte, os topos 
das cristas e dos interflúvios e divisores de água limítrofes podem 
ser interligados por um plano horizontal , permitindo a 
reconstituição precária da primitiva superfície de aplanamento. 

Os modelados de dissecação diferencial representativos 
dessa unidade resultam de fatores estruturais e climáticos. Os 
fatores estruturais estão representados pela sequência de 
derrames e suas variações internas, intensamente fraturados e 
inclinados, e pelos diques de diabásio, ambos da Formação Serra 
Geral. Os fatores climáticos estão representados pelo clima 

quente e úmido que favorece a manutenção de uma drenagem 
organizada, a atuação do intemperismo químico e bioquímico e a 
erosão hídrica, mais acentuada nas áreas de menor resistência. 

Em trabalhos de campo realizados em suas áreas de 
ocorrência, principalmente próximo à cidade de Cornélia Procópio 
(PR), constataram-se patamares com inclinação da superfície 
maior do que o mergulho das camadas, e até contrário. 
Observaram-se ainda indícios de erosão e formações superficiais 
(paleopavimentos detríticos) que indicam a provável atuação de 
processos de pediplanação na elaboração desses níveis. 
Superfície mais extensa, atualmente dissecada, parece ter 
existido truncando os diques de diabásio e reafeiçoando os 
derrames. A existência dessa superfície foi deduzida pela 
supracitada coincidência de topos resultantes do truncamento dos 
diques de diabásio e reafeiçoamento da superfície dos derrames, 
e pela constatação de formações superficiais, remanescentes nos 
topos tabuliformes, constituídas por colúvios arena-argilosos a 
argilosos com mais de 1 m de espessura, constituindo Latossolo 
Roxo e recobrindo paleopavimentos detríticos horizontalizados. 

A elevada energia do relevo favorece intensa dissecação e 
desnudação das vertentes, com a remoção dos detritos para fora 
dos limites da unidade, porém a cobertura vegetal densa 
representada pela Floresta Estacionai Semidecidual equilibra a 
atuação dos processos morfogenéticos, permitindo a atuação dos 
processos pedogenéticos, formando solos pouco evoluídos nas 
encostas (Solos Litólicos) e um pouco mais desenvolvidos nos 
patamares e fundos de vales (Terra Roxa Estruturada). 

Estes solos evoluem sobre formações superficiais argilosas 
pouco espessas (menos de 1 m), muitas vezes recobrindo linhas 
de pedra constituídas por fragmentos de calcedônia, quartzo e 
basalto, que podem estar superpostas à rocha do substrato ou a 
materiais de alteração dessa rocha. 

Com o desmatamento acentuado a partir da década de 1950, 
efetuado para a introdução de atividades agrícolas e 
posteriormente pecuária, esse equilíbrio foi rompido com o 
agravante da falta de utilização de técnicas conservacionistas, as 



quais, somente a partir de meados da década de 1970, 
começaram a ser utilizadas na área. Como consequência dessa 
intervenção antrópica inadequada, ocorre a degradação dos solos, 
com predomínio da morfogênese sobre a pedogênese. 

Deve-se salientar que as características geomorfológicas da 
área somente se apresentam favoráveis à ocupação humana nos 

patamares, rampas de fundo de vale e em alguns topos 
tabuliformes, pois, nos topos aguçados e convexizados e nas 
encostas com declividade acentuada (22° a 28°), a energia erosiva 
é elevada e a formação superficial é rasa, com afloramentos 
rochosos e campos de blocos. 

Fig. 2.13 - Modelados de dissecação, alinhamentos de cristas (1), garganta de superimposição (li) e relevos residuais (Ili) no contato entre as Unidades Geomor
fológicas Planaltos Residuais Cuesliformes e Patamar do Tibagi. Folha SF.22-Z-C. 

2.3.1.3 - Região Geomorfológica Depressão Paulista 

Dentro do Domínio das Bacias e Coberturas Sedimentares a 
Região Geomorfológica Depressão Paulista, situada no sudeste e 
leste da folha, é a que apresenta a menor área, com uma 
extensão de 1.838 km 2

, correspondendo a 0,7% do total mapeado 
(Fig. 2.2). 

Limita-se com os altos relevos das regiões geomorfológicas 
Planaltos do Alto Rio Paraná e Patamar Oriental da Bacia do 
Paraná, estendendo-se para leste na Folha SF.23 Rio de Janeiro, 
onde possui uma maior representatividade espacial. Suas 
relações com compartimentações geomorfológicas de outros 
autores estão resumidas na Figura 2.3. 

Essa região geomorfológica corresponde a uma pequena 
parcela da extensa área atingida pelo processo de desnudação na 
borda oriental da Bacia do Paraná. Trata-se de uma área 
rebaixada por erosão, com altitudes entre 500 e 600 m, cujos 
modelados foram esculpidos em rochas do Subgrupo Estrada 
Nova e da Formação Piramboia. Esses modelados são 
constituídos por colinas baixas, com vertentes de perfis convexos, 
localmente com topos tabuliformes, em interflúvios estreitos com 

vertentes ravinadas. Os vales aprofundam-se entre 28 e 30 m, 
com ocorrência localizada de planícies e terraços fluviais (Atf, Af). 
A rede de drenagem é comandada pelo rio Tietê e pelos seus 
afluentes, os rios Piracicaba e do Peixe, cataclinais os dois 
primeiros e ortoclinal o último. Após sua junção com o rio 
Piracicaba, o rio Tietê superimpõe-se às escarpas cuestiformes, 
abrindo uma passagem por onde ocorre a coalescência dos 
relevos das regiões geomorfológicas Depressão Paulista e 
Planaltos do Alto Rio Paraná, nas proximidades da Barragem de 
Barra Bonita. 

As formações superfíciais são espessas na área próxima à 
represa de Barra Bonita (2 e 3 m de profundidade em média), 
porém, na bacia do rio do Peixe se apresentam pouco espessas 
(menos de 1 m de profundidade em média), com afloramentos 
rochosos em área de ruptura de declive acentuada na borda de 
topos tabuliformes. Essas formações encontram-se 
pedogeneizadas, constituindo Latossolo Vermelho-Amarelo e solo 
Podzólico Vermelho-Amarelo ocupados por lavouras, 
reflorestamentos e pastagens, substituindo a primitiva vegetação 
de Savana (Cerrado) Gramínea-Lenhosa e de Transição (para 



Floresta Estacionai Semidecidual). Segundo Nimer (1979), o clima 
é subquente, úmido e superúmido, com 1 a 2 meses secos no 
inverno e precipitação média anual entre 1.000 e 1.250 mm, com 
maior concentração no verão. 

A Região Geomorfológica Depressão Paulista na Folha SF.22 
Paranapanema compreende apenas uma unidade geomorfológica 
denominada Depressão Rio Tietê- Rio Piracicaba. 

Fig. 2.14 - Modelados e contato entre as Unidades Geomorfológicas Depressão Rio Tietê - Rio Piracicaba, Patamares Cuestiformes e Planaltos Residuais 
Cuestiformes. Folha SF.22-Z-B. 

2.3.1.3.1 - Unidade Geomorfológica Depressão Rio Tietê - Rio O modelado que caracteriza a unidade geomorfológica em 
Piracicaba questão corresponde aos relevos colinosos, com altitudes ao 

Essa unidade é o prolongamento da ampla área advinda da Folha 
SF.23 Rio de Janeiro, onde foi denominada por Gatto et ai. (1983) 
Depressão do Tietê - Mogi-Guaçu. Seus modelados raramente 
excedem 600 m de altitude, encontrando-se envolvidos pelos 
relevos mais elevados que correspondem às unidades 
geomorfológicas: Patamar de ltapetininga, que delimita sua 
porção sul; Patamares Cuestiformes a norte e oeste; e com 
pequenos trechos contactando-se com as escarpas dos Planaltos 
Residuais Cuestiformes. Na área correspondente à transposição 
da Serra Geral pelo rio Tietê, os relevos dessa unidade coalescem 
com os da Unidade Geomorfológica Planaltos Rebaixados (Fig. 
2.2). 

Os efeitos da associação entre litologia, drenagem e variações 
climáticas quaternárias vão se refletir nas formas de relevo, 
apresentando diferentes aspectos nos modelados de dissecação 
homogênea, com variações tanto no aprofundamento como na 
densidade de drenagem que puderam ser identificadas por meio 
da imagem de radar e dos trabalhos de campo. 

redor de 500 m. As vertentes são pouco inclinadas, predominando 
densidade de drenagem grosseira com aprofundamento dos vales 
entre 28 e 30 m (Dg1 ). 

O relevo entre as cidades paulistas de Conchas e Porangaba, 
com altitude em torno de 600 m, apresenta-se mais dissecado; os 
topos possuem características tabulares, encostas convexizadas, 
densidade de drenagem fina, vales estreitos, com aprofundamento 
de até 51 m (Df2). Essas mesmas características encontram-se 
nas proximidades do povoado Torre de Pedra (SP), sendo que 
nessas áreas as altitudes são mais elevadas, salientando-se os 
inúmeros morros testemunhos remanescentes das unidades 
geomorfológicas Patamares Cuestiformes e Patamar de 
ltapetininga, como o que deu nome ao citado povoado, com 
aproximadamente 700 m de altitude. 

As áreas mais rebaixadas próximas às margens dos rios 
maiores como Tietê, Piracicaba e do Peixe apresentam planícies e 
terraços fluviais (Aft) constituídos por sedimentos síltico-argilosos. 

Durante os trabalhos de campo, pode-se observar, na porção 
sul da unidade, que sobre os diferentes modelados assenta-se 
uma cobertura coluvial de cor vermelha com espessura 



aproximada de 2 m. Abaixo desse material, acompanhando a 
topografia, ocorrem linhas de pedra constituídas por fragmentos 
de silexitos e de laterita. Foram observadas também, cascalheiras 
localizadas na média-baixa vertente, contendo principalmente 
seixos de arenitos, silexitos e fragmentos de rocha, talvez 
correspondendo ao antigo leito dos rios Tatuí e Tijuco Preto. 

Os relevos colinosos com dissecação grosseira, localizados 
próximo aos rios Tietê e Piracicaba, apresentam solos do tipo 
Latossolo Vermelho-Amarelo e uma cobertura vegetal de Savana 
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Fig. 2.15 - Perfis topográficos esquemáticos da porção sudeste da Folha 
SF.22 Paranapanema 

2.3.1.4 - Região Geomorfológica Patamar Oriental da Bacia do 
Paraná 

Estendendo-se do sul da Folha SG.22 Curitiba até o noroeste da 
Folha SF.23 Rio de Janeiro, essa região geomorfológica ocupa, 
na Folha SF.22 Paranapanema, 24.931 km 2

, que representam 
9, 1 % do total mapeado, abrangendo áreas dos estados do Paraná 
e de São Paulo (Fig. 2.2). 

Essa região geomorfológica limita-se, na maior parte, com a 
Região Geomorfológica Planaltos do Alto Rio Paraná e em 
pequeno trecho, a leste, com a Região Geomorfológica Depressão 
Paulista. No primeiro caso, seu contato é marcado pelas escarpas 
cuestiformes, já analisadas na descrição da Unidade 
Geomorfológica Planaltos Residuais Cuestiformes, esculpidas em 
rochas sedimentares (arenitos) e efusivas de idade mesozoica. 
Nas áreas de superimposição da drenagem nas escarpas da 
Serra Geral, como ocorre nos rios Paranapanema, onde se situa a 

barragem de Jurumirim, Tibagi, Laranjinha, das Cinzas, 
Jacarezinho, Itararé, Tietê e, entre o Jacaré-Pepira e Jacaré
Guaçu, o contato entre as regiões se faz de modo gradativo. Seu 
contato com a Região Geomorfológica Depressão Paulista se faz 
através de rupturas de declive, ressaltos, escarpas cuestiformes e 
mais raramente por superfícies em rampa (Fig. 2.15). Nessas 
áreas de contato, o trabalho morfogenético dos processos de 
erosão hídrica elaborou áreas de dissecação mais densa nem 
sempre mapeáveis na escala 1:1000000. 

A Região Geomorfológica Patamar Oriental da Bacia do 
Paraná abrange áreas consideradas por muitos autores como 
pertencentes à Periférica (Fig. 2.3), porém, já em 1947, Caster 
(apud AB'SÁBER, 1954) estranhava o termo depressão aplicado a 
essas áreas e em 1950, Papy (apud AB'SÁBER, op.cit.) afirmava 
que somente na altura da confluência dos rios Tietê e Piracicaba é 
que parecia haver uma legítima depressão periférica. 
Considerando as observações dos referidos autores e as 



informações obtidas da interpretação das imagens de radar a 
1 :250 000 e em operações de campo, neste relatório essas áreas 
foram individualizadas, constituindo uma região geomorfológica. 
As informações obtidas permitiram considerar a depressão 
propriamente dita como constituída por um conjunto de 
depressões ao longo da drenagem (beira rio), separadas entre si 
por níveis topograficamente diferenciados, com indícios de 
provável evolução por etapas alternadas e recorrentes de 
dissecação e degradação lateral, ocupando níveis 
sucessivamente mais baixos como resultado do soerguimento 
epirogênico da Bacia do Paraná na folha. Esses níveis 
topograficamente diferenciados, 50 m ou mais acima do piso das 
depressões, constituindo interflúvios e divisores de água, foram 
agrupados, juntamente com as depressões beira rio de menor 
expressão espacial, numa região geomorfológica denominada 
Patamar Oriental da Bacia do Paraná. A depressão beira rio de 
maior área contínua foi individualizada e constitui a Região 
Geomorfológica Depressão Paulista. 

Os relevos que compõem essa região geomorfológica 
apresentam formas bastante diversificadas, modeladas em 
diferentes litologias, predominando os de dissecação homogênea. 
Na porção sul da região, são encontrados os modelados 
esculpidos sobre rochas sedimentares compostas por arenitos, 
siltitos e folhelhos do Permocarbonífero, em altitudes ao redor de 
700 m, apresentando topos tabulares e outros em forma de 
espigões com topos alongados e vertentes dissecadas. Soleiras e 
diques de diabásio direcionados no sentido NO-SE (Est.2.VI B) 
penetram nessas camadas, sustentando relevos de topos 
tabulares e aguçados. Nos trechos dos rios Paranapanema e seus 
afluentes Laranjinha, das Cinzas, Itararé, Taquari e estendendo-se 
pelos rios ltapetininga, Guareí e Santo Inácio, entre outros, a 
montante das escarpas da Serra Geral, os relevos can altitude 
entre 500 e 600 m constituem depressões interplanálticas 
independentes onde predominam os modelados de aplanamento 
retocado inumado (Pri) e de dissecação grosseira, com 
aprofundamento dos vales entre 30 e 50 m (Dg1 ). 

Os solos que recobrem os diferentes modelados da Região 
Geomorfológica Patamar Oriental da Bacia do Paraná são 
predominantemente Podzólico Vermelho-Amarelo e Solos 
Litólicos, principalmente nas áreas onde os relevos se encontram 
dissecados, apresentando densidade de drenagem fina e média, 
enquanto nas áreas de dissecação grosseira e de aplanamento 
predominam os Latossolos. 

O clima é subquente, com temperaturas médias anuais entre 
18° e 22ºC e precipitações médias anuais entre 1.000 e 1.250 
mm, concentradas no verão, superúmido, sem estação seca ou 
com subseca na porção sul e úmido com 1 a 3 meses secos na 
porção norte (NIMER, 1979). Acompanhando essa variação na 
distribuição da unidade, a cobertura vegetal é predominantemente 
de Floresta Estacionai Semidecidual na porção sul e de Savana 
(Cerrado) Gramíneo-Lenhosa e de Transição (para Floresta 
Estacionai Semidecidual) no norte. Atualmente, a quase totalidade 
da cobertura vegetal nativa foi destruída, substituída por culturas 
cíclicas e permanentes, pecuária e reflorestamento com espécies 
exóticas. 

Por suas particularidades de modelados, comandadas pelas 
condições litoestruturais, a região foi compartimentada em três 
unidades geomorfológicas: Patamares Cuestiformes, Patamar de 
ltapetininga e Patamar do Tibagi. 

2.3.1.4.1 - Unidade Geomorfológica Patamares Cuestiformes 

A Unidade Geomorfológica Patamares Cuestiformes, localizada 
em território paulista, apresenta maior extensão na Folha SF.23 
Rio de Janeiro. Na Folha SF.22 Paranapanema, ocupa pequena 
área, no leste, representada por 2.415 km 2

, que equivalem a 0,9%) 
do total mapeado (Fig. 2.2). 

Conforme sua denominação, é constituída de um relevo em 
forma de patamares, can bordas escarpadas cuestiformes de 
frentes voltadas para as áreas mais baixas que constituem a 
Unidade Geomorfológica Depressão Rio Tietê - Rio Piracicaba. 

A Unidade Geomorfológica Patamares Cuestiformes 
apresenta-se, na Folha SF.22 Paranapanema, secionada pela 
Serra do Tabuleiro, pertencente à Unidade Geomorfológica 
Patamares Residuais Cuestiformes, constituindo duas porções: 
norte e sul. A porção sul também encontra-se interrompida pelos 
modelados de dissecação, topograficamente mais baixos, 
referentes à Unidade Geomorfológica Depressão Rio Tietê - Rio 
Piracicaba. De modo geral, para oeste, coalesce com a Unidade 

Geomorfológica Planaltos Rebaixados e contacta com as 
escarpas da Unidade Geomorfológica Planaltos Residuais 
Cuestiformes. 

A porção isolada a norte constitui um setor do planalto de 
Campo Alegre (ALMEIDA, 1959), prolongando-se a oeste com o 
planalto do Dourado (PONÇANO et ai., 1981). Essa área, cuja 
altitude se mantém entre 700 e 81 O m, compreende a superfície 
de erosão situada no divisor entre as bacias dos rios Jacaré
Guaçu e Jacaré-Pepira (Fig. 2.16). No setor do Planalto de Campo 
Alegre, onde se situa a cidade de Brotas (SP), os modelados 
caracterizam-se por compor feições geomorfológicas 
homogêneas. Apresentam-se pouco dissecados, em interflúvios 
extensos, levemente convexizados, com vertentes cuja 
declividade é inferior a 5°. De modo geral, essas vertentes caem 
em rampas para os vales fluviais, onde o aprofundamento da 
drenagem é da ordem de 30 a 50 m (Dg1). Os vales dos rios 
Jacaré-Pepira e Jacaré-Guaçu apresentam maior encaixamento; o 
rio Jacaré-Guaçu encontra-se superimposto, nesse relevo pouco 
dissecado, configurando uma garganta epigenética. A montante 
da cidade de Brotas (SP) o rio Jacaré-Pepira apresenta uma 
seção can ampla área de acumulação fluvial (Atf), resultante da 
presença em seu leito de uma soleira de diabásio e da 
consequente variação do nível de base ao longo do perfil 
longitudinal de seu canal (Fig. 2.16). 

A capacidade erosiva desses rios cataclinais de reverso, bem 
como a atuação dos processos de pediplanação, provavelmente 
eliminou neste setor o apeamento de rochas basálticas, expondo 
vastas áreas de arenito da Formação Botucatu, chegando a 
atingir, nos vales mais profundos, os arenitos da Formação 
Piramboia. O planalto do Dourado, onde se situa a cidade 
homônima, constitui-se num testemunho do primitivo relevo 
basáltico, em parte recoberto por rochas da Formação 
Adamantina, apresentando topo plano, degradado e inumado (Pgi) 
e vertentes escarpadas (Fig. 2.16). 

As demais formas de relevo, generalizadamente, encontram
se inumadas por uma cobertura superficial arenosa, de espessura 
média entre 3 e 5 m, podendo-se registrar, localmente, valores 
superiores a 1 O m de espessura. As linhas de pedra existentes na 
base dessa formação são predominantemente constituídas por 
calcedônia, quartzo e arenitos atualmente intemperizados, 
confonne pode ser observado ao longo da estrada que une as 
cidades paulistas de Brotas e Ribeirão Bonito. 

O uso da terra é feito por pastagens e reflorestamentos tanto 
nas áreas onde, por processos de pedogênese, as formações 
superficiais evoluíram para solos do tipo Latossolo Vennelho
Amarelo, cano nas áreas ocupadas por Areias Quartzosas. Nas 
pequenas manchas de Latossolo Roxo, desenvolvem-se culturas 
cíclicas. 

A porção isolada ao sul da unidade apresenta-se 
topograficamente mais baixa, com altitudes em torno de 650 m, 
onde as formas de relevo estão dispostas em descontinuidade 
espacial devido a prolongamentos que constituem o limite extremo 
ocidental da Unidade Geomorfológica Depressão Rio Tietê - Rio 
Piracicaba. 

As formas de relevo localizadas na margem direita do Rio 
Piracicaba constituem um degrau situado logo abaixo do 
escarpamento das serras de São Pedro e do Tabuleiro (Unidade 
Geomorfológica Planaltos Residuais Cuestiformes) (Fig. 2.14). 
Caracterizam-se por modelados de dissecação grosseira com 
aprofundamento dos vales fluviais da ordem de 30 a 50 m (Dg1). 
Em direção ao vale do rio Piracicaba, os modelados apresentam
se parcialmente conservados, descontínuos, inumados (Pgi), 
coalescendo com os modelados da Unidade Geomorfológica 
Depressão Rio Tietê - Rio Piracicaba. 

Na estreita faixa interfluvial dos rios Piracicaba e Tietê, 
observa-se a presença dos mesmos tipos de modelados 
caracterizados acima (Dg1, Pgi). 

Na margem esquerda do rio Tietê, até o contato com o 
escarpamento da Serra de Botucatu, na Unidade Geomorfológica 
Planaltos Residuais Cuestifonnes, ocorre uma extensa área 
representada por modelados com formas de relevo diferenciadas, 
mais dissecados e com maior aprofundamento dos vales fluviais. 
Esses modelados apresentam topos aguçados e colinosos com 
vertentes côncavas, de média e pequena extensão, apresentando 
vales profundos com encaixamento de 65 a 125 m (Dm2, Df3) nas 
proximidades da Serra de Botucatu, com uma rede de drenagem 
de padrão dendrítico. Em direção ao vale do rio Tietê, os 
modelados apresentam interflúvios amplos, com incisão da 
drenagem de 30 a 50 m (Dg1), onde os topos são convexos e as 



Fig. 2.16 - Modelados e contatos entre as Unidades Geomorfológicas Patamares Cuestiformes, Planaltos Residuais Cuestiformes e Planaltos Rebaixados. 
Folha SF. 22-Z-B. 

vertentes em forma de rampas possuem fraca declividade. São 
registrados também modelados de aplanamento degradados 
inumados (Pg1) em áreas restritas. 

Em toda a porção sul da Unidade Geomorfológica Patamares 
Cuestiformes, a intensidade dos processos de desnudação 
permitiu a remoção das rochas efusivas da Formação Serra Geral 
e dos arenitos da Formação Botucatu, expondo litologias da 
Formação Piramboia. As litologias da Formação Piramboia 
encontram-se inumadas por espessa (em média 2 e 3 m) 
cobertura arenosa, recobrindo pavimentos detríticos descontínuos, 
constituídos predominantemente por seixos de quartzo, 
observados (linhas de pedra) nos cortes mais profundos dos 
rodovias SP-191, 300 (BR-273) e 304, entre outras. Relevos 
residuais esculpidos em arenitos da Formação Botucatu com 
capeamento de efusivas da Formação Serra Geral, mais comuns 
próximos às escarpas da Serra Geral, como os morros Grande e 
do Bofete, nivelados em altitudes próximas de 900 m (Fig. 2.17), 
constituem testemunhos da intensa desnudação da área e do 
recuo das escarpas da Serra Geral. 

Nesse setor da unidade geomorfológica em questão, o solo 
está representado pelos Podzólico e Latossolo Vermelho-Amarelo, 
nos quais se desenvolvem formações vegetais de Floresta 
Estacionai Semidecidual e de Savana (Cerrado), que vêm sendo 
desmaiadas e substituídas por áreas com pastagens, e, em 
alguns locais, por reflorestamentos onde predomina o eucalipto. 

Nos trabalhos de campo, foi observada no trecho da estrada 
SP-147, que liga a cidade de Anhembi (SP) até o cruzamento com 
a Rodovia Marechal Rondon no interflúvio do rio do Peixe e 
Ribeirão dos Remédios ou Bonito, a ocorrência generalizada de 
fenômenos erosivos desenvolvendo voçorocas com até 5 m de 
profundidade. Esses fenômenos foram favorecidos pelas 
condições naturais, como o maior grau de declividade das 
vertentes em áreas de cabeceiras e a presença de solos arenosos 
com B textura! do tipo Podzólico Vermelho-Amarelo, porém, os 
efeitos da erosão são reflexos do desmatamento, da concentração 
de águas pluviais em áreas urbanas e estradas e pelo uso 
inapropriado da terra. 

2.3.1.4.2 - Unidade Geomorfológica Patamar de ltapetininga 

Integrante da Região Geomorfológica Patamar Oriental da Bacia 
do Paraná, encontra-se localizada no extremo sudeste da folha, 
no Estado de São Paulo, ocupando uma extensão de 13.368 km 2

, 

que representam 4,9% do total mapeado. 
Com uma configuração aproximadamente oval, limita-se a oeste 
com a Unidade Geomorfológica Patamar do Tibagi, a norte com 
as escarpas que bordejam a Unidade Geomorfológica Planaltos 
Residuais Cuestiformes e a nordeste com a Unidade 
Geomorfológica Depressão Rio Tietê - Rio Piracicaba. A leste, 
prolonga-se para a Folha SF.23 Rio de Janeiro e a sul para a 
Folha SG.22 Curitiba, onde foi denominada por Costa, Buss e 



Rosa (2005) de Unidade Geomorfológica Patamar de Ponta 
Grossa e ltapetininga. 
A drenagem apresenta um padrão predominantemente paralelo, 
passando a dendrítico nas áreas de nascentes. Localmente, 
conformado pelos rios Santo Inácio e Capivari, ocorre um padrão 
de drenagem radial-anelar (Fig. 2.17). Na bacia do rio Santo 
Inácio, foi detectada uma possível ocorrência de captura de 

48°35' 
23°02' 

23°24' 
48°35' 

drenagem onde o rio Bonito, por recuo de cabeceira, teria 
capturado o antigo alto curso do rio Santo 1 nácio (Fig. 2.17). 
Indícios do encaixamento da drenagem foram observados em 
trabalhos de campo, destacando-se os níveis de cascalheiras, 
compostas predominantemente por seixos arredondados de 
quartzitos, quartzo e silexitos. 

23°24' 
48°1 O' 

Fig. 2.17 - Relevos residuais, padrão de drenagem radial-anelar e provável captura do alto curso do rio Santo Inácio pelo rio Bonito. Folha SF.22-Z-D. 

Os modelados predominantes constituem os de dissecação, 
principalmente grosseira, com aprofundamento entre 30 e 50 m 
(Dg1), porém modelados de aplanamento retocado inumado (Pri) 
são comuns nas áreas baixas marginais aos principais rios. 

Durante os trabalhos de campo realizados na área, confirmou
se a ocorrência de duas porções topograficamente distintas, 
constatadas na interpretação das imagens de radar a 1 :250 000. 
Essas duas áreas constituem-se de: A) áreas de depressões 
interplanálticas ao longo da drenagem; e B) áreas de interflúvios e 
divisores da água. 

A) Áreas de depressões interplanálticas 
Localizam-se nas áreas, em grande parte alagadas pelas águas 
da Represa de Jurumirim, marginais ao rio Paranapanema e seus 
afluentes como no baixo curso dos rios Taquari, Apiaí, 
ltapetininga, Capivari e ao longo do rio Guareí e dos ribeirões dos 
Carrapatos e das Posses. Nessas áreas deprimidas, cuja altitude 
raramente excede 600 m, alguns modelados apresentam-se com 
interflúvios amplos, topos convexizados, vertentes côncavas e 
vales geralmente encaixados, atingindo 30 a 50 m de 
profundidade (Dg1 ). O modelado que caracteriza essa porção 

deprimida é o aplanamento retocado, inumado (Pri), onde as 
vertentes coalescem com as áreas de terraços dos rios (Atf), 
através de rampas de declividade inferior a 3°. Estes terraços 
ocorrem ao longo dos vales, tendo sido mapeados a 1: 1 000 000 
os terraços relacionados com os rios Taquari, Apiaí, Guareí e 
Paranapanema. 

Seus modelados foram esculpidos sobre rochas arenosas do 
Subgrupo Estrada Nova e das formações Piramboia e Botucatu e 
sobre efusivas básicas da Formação Serra Geral, todas inumadas 
por formações superficiais arenosas, com espessura média entre 
2 e 3 m, pedogeneizadas, constituindo Latossolos Vermelho
Escuro e Vermelho-Amarelo e secundariamente solos Podzólico 
Vermelho-Amarelo e Areias Quartzosas sob cobertura vegetal de 
Savana (Cerrado) Gramínea-Lenhosa. 

B) Áreas de interflúvios e divisores de água 
Encontram-se distribuídas por toda a Unidade Geomorfológica 
Patamares de ltapetininga. Na porção sul atinge cotas de 800 m, 
com relevos constituídos essencialmente pelos sedimentos 
carboníferos do Grupo Itararé Indiviso compostos por arenitos, 
siltitos, diamictitos e tilitos. Seus modelados apresentam formas 
colinosas, topos convexos, encostas com declividade próxima de 



15°, com uma dissecação grosseira e aprofundamento dos vales 
fluviais entre 30 e 50 m (Dg1 ). Nessas áreas localizam-se as 
cidades paulistas de ltapeva, Buri, ltaberá, entre outras. Ao redor 
das cidades paulistas de Guarizinho e Gramadinho, os relevos 
apresentam uma densidade de drenagem variando de média a 
fina, associados a um aprofundamento dos vales da ordem de 65 
a 125 m (Dm2 e 3, Df2 e 3). 

Na área de transição entre as porções norte e sul dessa 
unidade geomorfológica, o substrato rochoso é formado por 
sedimentos permianos compostos por arenitos, siltitos e folhelhos 
dos grupos Guatá e Passa-Dois que se manifestam na topografia, 
deixando, ao redor da cidade de ltapetininga (SP), relevos bem 
destacados, de topo tabular extenso e aplanado, inumados (Pg1). 
Próximo aos vales, que são geralmente abertos, os modelados 

48°27' 
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apresentam-se dissecados, com densidade de drenagem 
grosseira e aprofundamento dos vales entre 65 e 106 m (Dg2). 

Esses relevos situam-se a uma altitude entre 700 e 800 m, 
destacando-se das áreas circunvizinhas através de ressaltos 
topográficos, por vezes abruptos, constituindo a leste e nordeste 
limites com a Unidade Geomorfológica Depressão Rio Tietê - Rio 
Piracicaba. Formam também as serras do Palmital, de Angatuba e 
do Bom-Bom, localizadas próximo à cidade de Angatuba (SP), no 
divisor entre os rios Guareí e ltapetininga (Fig. 2.18). Essas serras 
apresentam altitudes de 800 m, destacando-se aproximadamente 
200 m acima do vale do rio ltapetininga. São relevos que se 
mantêm elevados pela presença de soleiras de diabásio. A Serra 
do Matão, localizada a sudeste da cidade de ltaí (SP), é uma 
crista alongada no sentido NO-SE, com 750 m de altitude, 
sustentada por diques de diabásio. 

48°01' 
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Fig. 2.18 - Modelados de dissecação e de aplanamento da Unidade Geomorfolôgica Patamar de ltapetininga. Folha SF.22-Z-D. 

23°36' 
48°01' 

Na porção norte da unidade, os relevos foram modelados 
sobre litologias areníticas e basálticas do Subgrupo Estrada Nova, 
e das formações Piramboia e Serra Geral. Próximo ao limite com 
a Unidade Geomorfológica Planaltos Residuais Cuestiformes, 
apresentam altitudes em torno de 650 m. Dispõem-se em 
modelados de topos alongados, vertentes côncavas, dissecadas, 
com uma densidade de drenagem grosseira e aprofundamento 
dos vales entre 65 e 106 m (Dg2). Destacam-se a nordeste da 
unidade geomorfológica morros residuais com altitudes superiores 
a 800 m, entre outros os denominados de Luís Máximo, Sarandi e 
Cirineu, localizados a norte da cidade de ltaí (SP), que constituem 
testemunhos do recuo dos relevos da Unidade Geomorfológica 
Patamares Cuestiformes (Fig. 2.17). 

Nos diversos tipos de modelados de dissecação que 
compõem as áreas de interflúvios e divisores de água, foi 
observada nos trabalhos de campo a presença sempre constante 
de materiais superficiais constituídos por sedimentos argilosos e 
arena-argilosos sobre linhas-de-pedra pouco espessas, O, 15 m no 
máximo, com seixos de arenito, quartzo, silexito e fragmentos de 
carapaça e couraça ferruginosas. 

Sobre essas formações superficiais, a atuação dos processos 
pedogenéticos deu origem a solos do tipo Latossolos Vermelho
Escuro nos relevos de topos conservados e, nas áreas mais 
dissecadas, a solos do tipo Podzólico Vermelho-Amarelo. Sobre 
esses solos, a vegetação natural é constituída 
predominantemente por formações de Transição (entre Floresta 
Estacionai Semidecidual e Savana), encontrando-se atualmente 
praticamente extinta, substituída por pastagens, culturas cíclicas e 
reflorestamentos. 

2.3.1.4.3 - Unidade Geomorfológica Patamar do Tibagi 

Localizada na porção sul-sudeste da Folha SF.22 Paranapanema, 
quase totalmente no nordeste do Estado do Paraná, engloba uma 
extensão de 9.148 km 2

, correspondendo a 3,3% do total mapeado 
(Fig. 2.2). 

Apresenta grande variedade de formas de relevo, limitando-se 
na maior parte com as Unidades Geomorfológicas Planaltos 
Residuais Cuestiformes a norte e Patamar de ltapetininga a leste, 
estendendo-se a sul para Folha SG.22 Curitiba. Seu contato com 
a Unidade Geomorfológica Planaltos Residuais Cuestiformes se 
faz através de relevos dissecados, ressaltos e escarpas 
indiferenciadas, onde afloram arenitos e efusivas das formações 
Botucatu e Serra Geral. 

O padrão geral da drenagem é retangular, às vezes 
modificado para angular. Os principais rios que fazem parte desta 
unidade apresentam-se superimpostos como o rio Tibagi. O trecho 
em que este rio corta a unidade em estudo corresponde a seu 
médio curso e apresenta diversas inflexões nos trechos em que se 
superimpõe aos diques de diabásio e transpõe as escarpas da 
Serra Geral. Esta superimposição do rio Tibagi, consequente da 
dissecação concomitante ao soerguimento epirogênico da Bacia 
do Paraná, deixa morros testemunhos com altitudes superiores a 
1.000 m, remanescentes da Unidade Geomorfológica Planaltos 
Residuais Cuestiformes, à custa da qual evoluiu a unidade em 
pauta. 

Recobrindo os diversos tipos de modelados de dissecação e 
aplanamento que compõem a Unidade Geomorfológica Patamar 
do Tibagi, observou-se nos trabalhos de campo a existência de 
formações superficiais com espessura e textura variáveis, desde 
poucos centímetros até 7-8 m, arenosas a argilosas. É comum, no 
contato com a rocha do substrato ou no interior das formações 
superficiais arenosas a argilosas, ocorrerem cascalheiras e 
paleopavimentos detríticos visíveis nos cortes das principais 
rodovias da área. Nas cascalheiras predominam os seixos do 
quartzito, quartzo, silexito e calcedônia, bem arredondados, com 
diâmetro de até 0,20 m. Nos paleopavimentos detríticos 
predominam os seixos de quartzito, silexito, quartzo e fragmentos 
ferruginosos, pouco retrabalhados, com diâmetro máximo de até 
0,45 m. Os processos pedogenéticos, atuando sobre essas 
formações superficiais, originaram solos dos tipos Podzólicos 
Vermelho-Amarelo e Vermelho-Escuro, Solos Litólicos, Latossolos 



Vermelho-Escuro e Roxo, Terra Roxa Estruturada e Cambissolos. 
As formações florestais aí associadas, compostas de Florestas 
Ombrófila Mista e Estacionai Semidecidual, encontram-se 
atualmente em sua quase totalidade substituídas por vegetação 
secundária, áreas de pastagem e culturas cíclicas. Localmente, 
ocorrem modelados de erosão acelerada, em parte estabilizados 
pela vegetação secundária, evoluídos a partir do desmatamento 
generalizado ocorrido no início do século. 

Por meio da interpretação da imagem de radar e das 
observações de campo, foi possível identificar dois níveis 
altimétricos bem distintos nesta unidade: A) áreas de depressões 
interplanálticas ao longo da drenagem; B) áreas de interflúvios e 
divisores de água. 

A) Áreas de depressões interplanálticas 
Essas áreas constituem depressões isoladas can características 
interplanálticas, evoluídas por dissecação e degradação lateral, ao 
longo da drenagem principalmente dos rios Laranjinha, 
Jacarezinho, das Cinzas e Itararé. Em parte correspondem aos 
sítios escolhidos para a localização das cidades de Santo Antônio 
da Platina e Jundiaí do Sul, no Estado do Paraná, e Fartura, no 
Estado de São Paulo. As cotas altimétricas se situam em torno de 
500 a 600 m, ao passo que os relevos circundantes encontram-se 
a até 900 m de altitude. 

Litologicamente, são áreas constituídas de arenitos, siltitos e 
folhelhos do Permiano, onde os processos de dissecação 
esculpiram relevos colinosos com vales encaixados. A densidade 
de drenagem é média e o aprofundamento dos canais varia entre 
30 e 50 m (Dm1) e entre 65 e 106 m (Dm2). Próximas aos 
principais vales fluviais, as formas são topos convexos e vertentes 
côncavas, apresentando vales abertos com aprofundamento entre 
30 e 50 m e densidade de drenagem grosseira (Dg1). 
Coalescendo com os terraços fluviais, ocorrem modelados de 
aplanamento retocado inumado (Pri) que margeiam os rios 
Laranjinha, das Cinzas, Jacarezinho e Itararé, afluentes da 
margem esquerda do rio Paranapanema. 

Os baixos cursos dos rios locais, ao penetrarem na Unidade 
Geomoriológica Planaltos Residuais Cuestiformes, formam 
gargantas de superimposição, como é o caso dos rios Tibagi, 
Jacarezinho, das Cinzas e Itararé, anteriormente mencionados. 
Nessas áreas, observaram-se inúmeras cascalheiras, como a do 
rio das Cinzas, cuja espessura varia de 0,5 a 6,0 m. Essas 
cascalheiras, do mesmo modo que as litologias permianas, 
encontram-se recobertas por formações superficiais de textura 
predominantemente arenosa com espessura aproximada de 2 m 
(Est.2.Vll A). 

B) Áreas de interilúvios e divisores de água 
Esse compartimento altimétrico caracteriza-se por apresentar 
modelados de dissecação com densidade de drenagem variando 
de grosseira a fina e aprofundamento dos vales variando de 30 a 
125 m, englobados em sete classes (Dg1 e 2, Dm1 2 e 3, Df2 e 3). 

Ao sul da unidade, onde se localizam as cidades paranaenses 
de Sapopema, Venceslau Braz e lbaití, os relevos dessas áreas 
apresentam altitudes médias de 700 m. São dissecados, com 
topos planos, convexos ou aguçados, vertentes côncavas, 
inumados por material coluvial e de alteração provenientes 
sobretudo dos arenitos do Grupo Itararé Indiviso. 

A norte e sudeste da área em questão, os modelados foram 
esculpidos sobre sedimentos permianos dos grupos Guatá e 
Passa-Dois, esboçando formas de relevo de topos alongados e 
vertentes dissecadas, onde predomina uma densidade de 
drenagem fina. 

Salientam-se, a sudeste, extensas formas de topos aguçados, 
sustentados por diques de diabásio (Est.2.VI B) (Fig. 2.13), 
dispostas paralelamente em sentido NO-SE, registradas no Mapa 
Geomoriológico como cristas simétricas, cuja altitude média está 
em torno de 700 a 900 m. 

2.4 -GEOMORFOGÊNESE 

O relevo da área compreendida pela Folha SF.22 Paranapanema 
está contido dentro do Domínio Morioestrutural das Bacias e 
Coberturas Sedimentares, ocupando a parte norte-oriental da 
Bacia do Paraná e refletindo, em maior ou menor grau, os 
aspectos geológicos da mesma. 

Sobre esses aspectos geológicos herdados, compreendidos 
nos arranjos estruturais e na natureza e composição litológica, 
atuaram, no transcorrer do Cenozoico, processos morfogenéticos 

ligados à alternância de sistemas morioclimáticos. Como resultado 
dessa atuação, surgiram compartimentos identificados neste 
mapeamento como regiões e unidades geomoriológicas, 
elaborados no Terciário e mesmo no Quaternário (Pleistoceno), e 
modelados, evoluídos em grande parte no Quaternário, 
principalmente no Holoceno. As formas de relevo pontuais e 
lineares são o resultado da geomorfogênese ao longo do 
Cenozoico. 

Das atividades geológicas criadoras de relevo na área, 
apenas as ligadas ao soerguimento da Plataforma Sul-Americana 
estiveram ativas durante o Cenozoico, aí incluídas as pequenas 
acomodações resultantes dessa movimentação. Atividades 
geológicas plenas estiveram em grande atuação no Mesozoico, 
relacionadas à Reativação Wealdeniana (ALMEIDA, 1967) e 
dessa idade são os grandes arranjos estruturais. O arcabouço 
litológico está representado pelas rochas sedimentares 
depositadas em três ciclos tectono-sedimentares, correspondendo 
às sequências Gama, Delta, Delta-A (subsequência) e Epsilon 
(SOARES; LANDIM; FÚLFARO, 1974), incluídos nesta última os 
corpos intrusivos e extrusivos e extrusivos básicos e alcalinos 
relacionados à Reativação Wealdeniana. Recobrindo esse 
arcabouço litológico, ocorrem formações superficiais descontínuas 
de idade cenozoica. 

Sobre esses componentes atuaram os processos 
moriogenéticos que, a julgar pelas evidências, compreendem 
períodos de predomínio de dissecação vertical (erosão linear), 
intemperismo químico e pedogênese, alternando com períodos de 
predomínio de degradação lateral ativa (BIGARELLA; 
MOUSINHO, 1965; BIGARELLA; MOUSINHO; SILVA, 1965; 
BIGARELLA; MOUSINHO, 1966), consequência de variações 
climáticas ligadas, em parte, às oscilações tectonoeustáticas no 
Terciário e glacioeustáticas no Quaternário. Durante os períodos 
de vigência da dissecação vertical, são salientados os arranjos 
estruturais e litológicos herdados, espelhados nos modelados de 
dissecação e na estruturação da rede de drenagem, enquanto nos 
períodos de degradação lateral, esses aspectos herdados e 
salientados durante a dissecação tendem a ser obliterados, dando 
origem a superfícies aplanadas, que no Terciário atingiram 
expressão regional. 

Assim, os aspectos geomoriológicos ocorrentes na área da 
folha são o produto da atuação dos processos moriogenéticos 
ligados à alternância de sistemas morfoclimáticos recorrentes, 
consequentes de variações climáticas no Terciário e do 
zoneamento e flutuações do clima no Quaternário, sobre um 
arcabouço geológico herdado dos tempos pré-cenozoicos, 
concomitante ao soerguimento epirogênico da bacia. 

2.4.1 - Fundamentação geológica do relevo 

A interpretação das imagens de radar na escala 1 :250 000 e os 
dados de campo (sobrevoo a baixa altura e percursos sobre o 
terreno) canplementados pelas informações obtidas junto à 
Divisão de Geologia do Projeto RADAMBRASIL, na bibliografia 
específica, nos mapas topográficos e temáticos e pela utilização 
de fotografias aéreas e imagens multiespectrais (ERTS) nos 
canais 5 e 7, permitiram a constatação de que os fatores 
geológicos estão representados no relevo da área mapeada, 
principalmente através dos aspectos a seguir discriminados: 
- diferenças litológicas; 
- variações no ângulo de mergulho das camadas em diferentes 
setores de uma mesma formação geológica e entre formações 
diferentes; 
- presença de feições tectônicas representadas por falhas 
(preenchidas ou não por corpos magmáticos intrusivos), fraturas e 
também pelos arcos, alinhamentos, fossas e muralhas; e 
- soerguimento epirogênico da Plataforma Brasileira. 

As diferenças litológicas estão ligadas a caracteres herdados, 
relacionados principalmente aos materiais de origem, ambientes 
de deposição e aspectos diagenéticos, e a caracteres adquiridos, 
que se relacionam fundamentalmente às modificações produzidas 
por metamorfismo e processos de enriquecimento supergênico. 
Na área em estudo, os caracteres herdados relacionam-se a três 
sequências sedimentares (Gama, Delta e Epsilon), as duas 
primeiras depositadas em ciclos epirogênicos e a última 
depositada em um ciclo com características tafrogênicas 
(SOARES; LANDIM; FÚLFARO, 1974), correspondendo, 
respectivamente, aos estágios de estabilização e de reativação da 
Plataforma Brasileira (ALMEIDA, 1969). Essas sequências, 
segundo Fúlfaro et ai. (1982), foram depositadas na Plataforma 
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Fig. 2.19 - Esboço estrutural do sul do Brasil. Principais estruturas regionais 

Sul-Americana sobre um embasamento cratônico consolidado no 
Cambro-ordoviciano e sobre zonas de fraqueza NO-SE herdadas 
dos aulacógenos tardios aí desenvolvidos (calhas do tipo graben, 
amplas e com grande persistência no tempo geológico). Ainda 
segundo Fúlfaro et ai. (op.cit.), os aulacógenos se refletem na 
cobertura sedimentar posterior através de grandes alinhamentos 
estruturais (Fig. 2.19). O embasamento cratônico corresponde ao 
Sistema Dobrado Apiaí (HASUI; CARNEIRO; COIMBRA, 1975), 
com direção NE-SO, desenvolvido principalmente durante o 
Evento Geodinâmico Brasiliano, do Pré-Cambriano Superior
Eopaleozoico, recoberto por rochas da Bacia do Paraná. Na área 
da folha, a espessura das rochas da Bacia do Paraná varia desde 
poucos metros a sudeste, onde ocorrem alguns afloramentos 
localizados de rochas do embasamento cratônico, até alguns 
milhares de metros a sudoeste, na Depressão Central (Fig. 2.19). 

No Cenozoico, provavelmente pelo estabelecimento de 
condições exorreicas de drenagem, a deposição de sedimentos 
na bacia somente ocorreu em áreas localizadas, relacionadas a 
condições litológicas específicas do embasamento em elevação 
epirogênica, representadas pelas bacias de acumulação, 
formadas por erosão, a montante de soleiras de rocha mais 
resistente. Também ocorreu sedimentação como resultado da 
mudança nas condições energéticas durante o transporte, 
relacionadas a variações climáticas ou topográficas. Desse modo, 
tem-se a formação de acumulações que refletem as condições 

ambientais e os processos que lhes deram origem, como os 
depósitos de talude (Est. 2.Vll B), leques colúvio-aluviais (Fig. 
2.5), cones de dejeção, terraços e planícies aluviais (Ests. 2.11 A; 
2.VI A), pavimentos detríticos, cascalheiras (Est. 2.Vll A) e 
coberturas coluviais (Est. 2.Vlll A), entre outros, e que constituem, 
juntamente com os mantos de alteração pedogeneizados ou não, 
as formações superficiais. 

Essas formações superficiais apresentam-se com pouca ou 
nenhuma consolidação, espessura raramente superior a uma 
dezena de metros, inclinação de acordo com o gradiente 
deposicional e a topografia do substrato, e textura 
predominantemente arenosa e areno-argilosa, porém com grande 
representatividade espacial, pois são poucos e de pequena 
extensão os afloramentos rochosos na área. 

As sequências sedimentares neopaleozoicas e mesozoicas 
sofreram modificações posteriores à sua diagênese e litificação, 
através de atuação de processos de silicificação, ação termal de 
contato e outros processos ligados aos episódios intrusivos 
(diques e soleiras) e efusivos (derrames de lavas), principalmente 
durante a primeira fase da Reativação Wealdeniana do Jurássico 
Superior ao Cretáceo Inferior pré-Aptiano (ALMEIDA, 1969). 
Posteriormente, durante o Cenozoico, ocorreram enriquecimentos 
com sílica e ferro, seguidos de encrostamento, em decorrência de 
modificações ambientais provocadas pelas variações climáticas, 
afetando as formações superficiais e, por vezes, as rochas do 
substrato (Est. 2.Vll B; 2.Vlll B e 2.IXA). 

Atuando sobre esses litossomas, de modo seletivo, os 
processos morfogenéticos deram origem a formas de relevo de 
acordo com a resistência oferecida pelos termos litológicos. Desse 
modo, as rochas menos resistentes e as formações superficiais 
imprimem feições próprias ao relevo, representadas pelos 
modelados de dissecação homogênea, enquanto os modelados 
de dissecação diferencial são típicos de áreas com rochas mais 
resistentes, principalmente quando fraturadas. As rochas 
resistentes, por se constituírem em camadas mantenedoras de 
relevo, também dão origem a formas pontuais e lineares, como os 
ressaltos topográficos (Est. 2.IX B), as escarpas (Est. 2.11 B), os 
morros testemunhos (Est. 2.111 A), as cristas (Est. 2.VI B) e as 
quedas-d'água (Est. 2.X A), entre outros. As rochas resistentes 
mantenedoras de relevo são representadas pelos arenitos da 
Formação Furnas endurecidos superficialmente, os arenitos 
cimentados com óxidos de ferro do Grupo Itararé Indiviso, as 
rochas calcárias silicificadas da porção superior do Subgrupo 
Estrada Nova, os arenitos silicificados e as porções interiores de 
cada derrame do Grupo São Bento, as rochas silicificadas e 
calcificadas do Grupo Bauru (Ests. 2.11 B e 2.Vlll A), os 
encrostamentos cenozoicos (Est. 2.X B) e as rochas magmáticas 
intrusivas de várias idades. Localmente, as rochas rudáceas 
paleozoicas e mesozoicas e as cascalheiras cenozoicas 
constituem corpos mantenedores do relevo. 

O ângulo de mergulho das camadas é o resultado da 
inclinação da superfície sobre a qual elas se depositaram, sendo 
que as variações nesse ângulo em diferentes setores de uma 
mesma formação geológica e entre formações diferentes são 
consequência de modificações no sítio deposicional, 
principalmente como resultado de variações tempo-espaciais no 
comportamento tectônico. Na Bacia do Paraná, o sítio 
deposicional está representado por áreas deprimidas limitadas por 
arcos, soleiras, flexuras e terras altas marginais (Fig. 2.19). 

As camadas sedimentares depositadas em condições 
epirogênicas apresentam, regionalmente, pequenos ângulos de 
mergulho em direção ao eixo principal da bacia, apresentando 
variações locais a partir dos altos estruturais em direção aos eixos 
de deposição secundários. Essas camadas sofreram intenso 
tectonismo no Jurássico Superior, Cretáceo-Inferior pré-Aptiano, 
relativo à primeira fase da Reativação Wealdeniana, que afetou 
profundamente as rochas pré-existentes e os espessos derrames, 
constituindo rochas efusivas com arenitos intercalares 
provenientes da intensa atividade magmática e eólica 
penecontemporâneas. Disso resultaram grandes modificações no 
embasamento pré-Bauru, com surgimento de fossas e muralhas 
tectônicas dentro de um padrão de falhamentos normais, com 
adernamento de blocos e aumento no ângulo de mergulho das 
camadas. 

Segundo Almeida (1949), o ângulo de mergulho das camadas 
paleozoicas mais antigas atinge 15 a 25 m/km para o interior da 
bacia, enquanto os derrames constituindo rochas efusivas com 
arenitos intercalares, em média, apresentam ângulos de mergulho 
entre 1 e 3 m/km para o interior da bacia. 



No Cretáceo pós-Aptiano, cessadas as atividades 
tectonomagmáticas intensas, toda a coluna sedimentar e as 
camadas basálticas se apresentavam falhadas, constituindo 
fossas e muralhas tectônicas. Sobre esse embasamento 
tectonizado e também erodido, constituindo uma área deprimida 
adjacente a arcos marginais em elevação, ocorreu a deposição 
dos sedimentos que compõem as diversas litologias do Grupo 
Bauru. Essas litologias foram afetadas apenas pelas deformações 
relacionadas ao soergimento epirogênico cenozoico. As camadas 
que compõem suas diversas litofácies apresentam pequeno 
mergulho regional que, geralmente, é inferior a 1 m/km rumo ao 
vale do rio Paraná (ALMEIDA, 1949; SUGUIO et ai., 1977, entre 
outros). Nos trabalhos de campo realizados na área da folha, 
constatou-se que, de modo geral, essas observações são válidas 
para toda a área abrangida por este relatório. 

O mergulho das camadas, muitas vezes, é coincidente can a 
inclinação da superfície e comprovável localmente, porém de 
difícil confirmação em âmbito regional. Essa coincidência, 
provavelmente, é o resultado da superposição de superfície(s) 
erosiva(s) originada(s) por processos de pediplanação, com o topo 
de camadas cujos mergulhos são de pequeno ângulo. Para isso, 
contribui o fato de a porção atualmente ocupada pelo vale do rio 
Paraná ter se comportado como uma área baixa, convergente em 
relação ao restante da bacia, pelo menos desde o Devoniano, e 
também à existência de camadas mantenedoras. Como 
resultados dessas características estruturais, formaram-se as 
cuestas, que constituem formas de relevo diretamente 
que antecedeu a separação das placas litosféricas Sul-Americana 
e Africana no estádio de reativação da Plataforma Brasileira 
(Reativação Wealdeniana). 

A reativação da Plataforma Brasileira no Mesozoico está 
ligada à tectônica de placas como consequência de fenômenos 
tectonotérmicos que levaram à fragmentação de Gondwana e à 
consequente abertura do Oceano Atlântico Sul. Asmus (1975) 
identificou quatro estágios na evolução da porção oriental do 
Brasil; pré-rift, rift, proto-oceânico e oceânico, os quais 
correspondem, de modo geral, respectivamente ao final do estágio 
de estabilização e às três fases da Reativação Wealdeniana para 
a Plataforma Brasileira (ALMEIDA, 1969, 1983). 
No estágio pré-rift, que antecedeu a Reativação Wealdeniana, os 
fenômenos tectonotérmicos provocaram soerguimento crustal pré
vulcânico do tipo dômico na porção oriental do Brasil sul-sudeste 
(ASMUS, 1975), afetando as áreas marginais e acentuando a 
influência dos arcos estruturais na sedimentação da Bacia do 
Paraná, que adquiriu características francamente continentais. 
Nesse estágio, as bordas da bacia e os arcos se apresentam 
soerguidos e inclinados em direção aos depocentros da 
subsequência sedimentar Delta-A (SOARES; LANDIM; FÚLFARO, 
1974). 

No estágio rift relacionado com a ruptura da crosta continental 
na zona soerguida, as linhas estruturais impressas no 
embasamento cratônico são afetadas, repercutindo na cobertura 
sedimentar da bacia com maior ênfase nos arcos e nos 
alinhamentos estruturais, através de falhamentos escalonados, 
basculamento de blocos e intensa atividade magmática intrusiva e 
extrusiva. Na área mapeada, as porções mais afetadas se 
concentraram no Arco de Ponta Grossa (SAN FORD; LANGE apud 
ALMEIDA, 1981) e nos alinhamentos estruturais do Tietê (SAAD 
apud FÚLFARO et ai., 1982); de Guapiara (FERREIRA et ai., 
1981); São Jerônimo-Curiúva (VIEIRA, 1973) e do rio Alonzo 
(VIEIRA, 1973; FERREIRA, 1982), estes três últimos já 
reconhecidos como grandes zonas de falhas por Vieira, 1973 (Fig. 
2.19). Nesse estágio, as bordas da bacia e os arcos continuaram 
elevados, enquanto as áreas deprimidas entravam em 
subsidência, recebendo espesso pacote de lavas com arenitos 
eólicos intercalados e contemporâneos. 

No estágio proto-oceânico teve início o processo de 
espalhamento e subsidência do leito oceânico e prosseguiu o 
soerguimento da crosta continental, com maior ênfase nas bordas 
onde foi acompanhado de atividade magmática intrusiva alcalina. 
No sítio de deposição do Grupo Bauru, que abrangia toda a área 
mapeada, à exceção da porção sul-sudeste correspondente ao 
Arco de Ponta Grossa, perdurava o caráter bacial raso e can 
pouca ou nenhuma subsidência. 

No estágio oceânico, continuaram o espalhamento e a 
subsidência do leito oceânico (consolidando a bacia do Oceano 

relacionadas com a atuação dos processos morfogenéticos sobre 
camadas de diferente resistência à erosão e apresentando 
ângulos pequenos de mergulho, localmente adaptadas a linhas de 
fraqueza pré-cenozoicas. 

As grandes feições estruturais na área resultam da somatória 
das atividades tectônicas a partir do Evento Geodinâmico 
Brasiliano, culminando com a Reativação Wealdeniana. Do 
referido evento são as direções estruturais NE-SO impressas no 
Sistema Dobrado Apiaí, o qual, no Siluriano, sofreu diastrofismo 
com formação de aulacógenos orientados de NO-SE (FÚLFARO 
et ai., 1982). Durante o estágio de estabilização da Plataforma 
Brasileira, os movimentos localizados de subsidência e 
soerguimento dentro da bacia subsidente canandaram a 
deposição dos sedimentos. Segundo Soares, Landim e Fúlfaro 
(1974), tais movimentos seriam o resultado de esforços 
compressionais, devido à diminuição de curvatura da superfície 
esférica da Terra como consequência da subsidência da bacia, 
gerando inversões no embasamento e desenvolvendo 
arqueamentos transversais ao maior eixo de subsidência, os quais 
compensam a perda de área e dão alívio à tensão desenvolvida. 
Na parte sudeste da Folha, essa compensação pode ter ocorrido 
através da remobilização das antigas calhas aulacogênicas do 
embasamento. fts depressões e arcos resultantes tornaram-se 
muito ativos após o Permiano, em consequência do amplo 
soerguimento crustal de origem térmica que afetou o 
embasamento cratônico. Esse soerguimento crustal deu origem a 
uma ampla área dômica, na porção oriental e marginal à bacia, 
Atlântico Sul) e o soerguimento da Plataforma Brasileira, somente 
que esta agora como um todo. Na faixa limítrofe entre as duas 
áreas, ocorriam tensões e reativações ao longo de antigas zonas 
de fraqueza e, em menor escala, a formação de importantes 
falhamentos na região continental emersa, entre a linha de costa e 
a borda leste da Bacia do Paraná, atualmente situada entre o Rio 
de Janeiro (RJ) e Florianópolis (SC). Asmus e Ferrari (1978) 
consideram essa faixa como tendo 50 a 100 km de largura e 1.000 
km de comprimento, desde o paralelo de 22° ao de 28ºS, e 
salientam a ausência de estruturas indicadoras de tectonismo 
cenozoico na borda leste da bacia, limítrofe a essa faixa, fato este 
já abordado por outros autores (AB'SÁBER; COSTA JÚNIOR, 
1950; SOARES, 1973; SOARES et ai., 1979, entre outros). De 
modo semelhante, na faixa de conflito da plataforma com o 
Geossinclíneo Andino, a oeste, ocorriam reativações de antigas 
linhas de fraqueza e a formação de importantes falhamentos. 
Desse estágio são as bacias de Taubaté, Resende e São Paulo, 
na porção marginal a leste da Bacia do Paraná, e as depressões 
do Pantanal Mato-Grossense e do lago lpacaraí a oeste 
(ALMEIDA, 1981 ). 

Às direções estruturais dominantes NO-SE e NE-SO estão 
relacionadas os corpos intrusivos que, por afetarem as camadas 
sobrejacentes e por erosão diferencial, influem na morfologia, 
como ocorre com as estruturas circulares (Fig. 2.17 e 2.20), os 
enxames de diques (Est.2.VI B) e as soleiras. Direções estruturais 
secundárias estão relacionadas com fraturas resultantes de 
esforços tectônicos e atectônicos e, juntamente com as direções 
estruturais dominantes, estão representadas na morfologia, 
principalmente nos modelados de dissecação diferencial e nas 
escarpas e ressaltos (Fig. 2.9, 2.13, 2,14 e 2.17; Est. 2.11 B). 

Considerando a evolução tectonossedimentar da bacia na 
área em estudo, os autores sugerem que o soerguimento 
epirogênico no Cenozoico para a mesma se fez homogeneamente 
e sem basculamento em direção ao vale do Rio Paraná, pelo 
menos de modo acentuado. O soerguimento epirogênico tanto 
pode estar se fazendo de modo lento e contínuo como de modo 
alternado, através de impulsos pelos quais a taxa de 
soerguimento se torna elevada. O mergulho das camadas da 
bacia, verificado atualmente, é considerado cano herdado do 
embasamento pré-cenozoico, enquanto a inclinação das 
superfícies identificadas, coincidente can a direção do mergulho 
das camadas, é o resultado desse mergulho associado à atuação 
dos processos morfogenéticos em condições de drenagem 
exorreica no Cenozoico. A rede de drenagem exorreica parece 
ter-se estabelecido no Terciário Inferior, com caráter cataclinal e 
posicionamento dos principais eixos de drenagem próximo ao 
atual. 
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Fig. 2.20 - Padrão anelar de drenagem (C) e captura do rio Novo. Folha SF.22-Z-B 

Em resumo, a conformação de relevo atualmente verificada na 
área desse mapeamento parece ser o resultado dos aspectos 
geológicos herdados, impressos no embasamento pré-Cenozoico 
em elevação epirogênica, reformulados pelos processos 
morfogenéticos ligados a diferentes sistemas morfoclimáticos 
recorrentes e a sistemas antrópicos, em condições exorreicas de 
drenagem. 

2.4.2 - Origem e evolução dos compartimentos geomorfológicos 

Durante a interpretação preliminar dos mosaicos de radar na 
escala 1 :250 000, com auxílio de cartas topográficas nas escalas 
1 :50 000, 1 :100 000 e 1 :250 000, foram identificados 
compartimentos geomorfológicos regionais que se apresentam em 
níveis topográficos diferentes, regionalmente pouco inclinados em 
direção ao eixo da bacia sedimentar dada pelo rio Paraná e 
localmente, em direção aos vales de seus principais afluentes. 
Nesses compartimentos, principalmente nos seus contatos, 
ocorrem modelados de dissecação e rampas, em grande parte 
também dissecados, constituindo núcleos geomorfológicos 
menores dentro do relevo, além de formas pontuais e lineares 
como as escarpas, ressaltos e morros testemunhos, entre outras. 
Amplas áreas de acumulação ocorrem próximas aos rios, 
apresentando-se mais contínuas e com maior expressão espacial 
no baixo curso dos afluentes do rio Paraná e neste, a montante de 
Guaíra (PR), na Folha SG.21 Asunción. 

Durante os trabalhos de campo, constatou-se que os 
compartimentos geomorfológicos regionais limitam-se dois a dois, 
por frentes de escarpas com fronte voltada para leste, secionadas 
por passagens fluviais superimpostas e por entalhes 
abandonados, abertos e alargados pela drenagem cataclinal e por 
degradação lateral. Os duplos com partimentos gemorfológicos 
regionais correspondem: A) a uma área de desnudação na borda 
leste da Bacia do Paraná, abrangendo o sudeste da Folha SF.22 
Paranapanema, representada por patamares por vezes 

cuestiformes (Região Geomorfológica Patamar Oriental da Bacia 
do Paraná) e por depressões ao longo dos rios (Região 
Geomorfológica Depressão Paulista); e B) a uma área de 
desnudação no interior da referida bacia, representada por 
planaltos escalonados inclinados em direção ao vale do rio Paraná 
(Região Geomorfológica Planaltos do Alto Rio Paraná) com áreas 
de dissecação diferencial (Região Geomorfológica Planalto das 
Araucárias), ocupando o restante da folha. Os patamares por 
vezes cuestiformes, as depressões ao longo dos rios e os 
planaltos escalonados inclinados em direção ao vale do rio Paraná 
correspondem a antigas superfícies aplanadas, elaboradas a partir 
de níveis sucessivamente embutidos acompanhando os vales 
fluviais alargados por degradação lateral. As rampas têm gênese 
variada, mas geralmente correspondem a níveis de pediplanação, 
enquanto as acumulações que acompanham os vales dos rios têm 
origem colúvio-aluvial e aluvial. 

Na tentativa de reconstituir a evolução geomorfológica desses 
compartimentos, procurou-se dar conotação genética e temporal 
somente aos episódios cuja gênese e idade estivessem 
comprovadas. Pesquisando-se os modelos de evolução 
geomorfológica contidos na literatura especializada observou-se 
que, de modo geral, os mesmos não atenderiam ao proposto 
acima: primeiro, em razão da grande quantidade de modelos já 
aplicados à área em estudo, segundo, porque o volume de 
informações conseguidas nesse mapeamento e o grau de detalhe 
das mesmas são insuficientes para sua alocação a este ou aquele 
modelo e, terceiro, porque, de modo geral, todos possuem 
conotações genéticas e/ou temporais. Por isso, apesar da grande 
quantidade de modelos de evolução geomorfológica e 
classificações (Fig. 2.21 ), optou-se pela utilização de 
denominações que, ao mesmo tempo que facilitam a identificação 
ao compartimento a que se referem, não trazem uma conotação 
genética ou temporal mais específica. 

Desse modo, foi adotada a classificação das superfícies de 
aplanamento no Brasil, representadas pelas superfícies de 



cimeira, interplanálticas, em exumação e de eversão (AB'SÁBER, 
1960b). Na área em estudo, foram identificadas apenas 
superfícies de cimeira e interplanálticas, estas últimas em número 
de três, designadas de superfícies interplanálticas Ili, li e 1, 
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consideradas topograficamente da mais alta para a mais baixa, 
respectivamente (Fig. 2.22). 
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Fig. 2.21 - Quadro síntese das Superfícies de Aplanamento nas porções sul e sudeste do Brasil. 

No Cretáceo Superior, ao término da sedimentação da 
Formação Marília do Grupo Bauru, a área abrangida pela Folha 
SF .22 Paranapanema apresentava-se quase plana e 
subhorizontalizada, com leve inclinação da superfície em direção 
ao centro da bacia de deposição que, de modo geral, coincide 
com a porção atualmente ocupada pelo vale do rio Paraná. As 
características topográficas pretéritas, supra citadas, resultaram 
do ambiente deposicional que, segundo Suguio (1981) 
correspondia ao de uma área sob clima semiárido, enquanto 
Soares et ai. (1980) o consideraram como sendo de clima árido. 
Para Suguio (op.cit.), a sedimentação se deu por rios 
anastomosados submetidos a regimes temporários e torrenciais e 
em lagos efêmeros, com sedimentação de leques aluviais e 
pavimentos detríticos cimentados por carbonato de cálcio tipo 
caliche. Para Soares et ai. (op.cit.) a sedimentação se fez a partir 
de correntes de alta energia, fora de canais, em extensos lençóis 
de escoamento (leques aluviais), com deposição rápida impedindo 
a formação de estruturas. Ainda segundo Soares et ai. (op.cit.), 
localmente entre os leques, ocorriam baixadas onde se formaram 
depósitos lamíticos ou finas camadas de calcário. Essa deposição 
se efetuava em condições de drenagem endorreica, em uma área 
deprimida alimentada a partir de arcos marginais mais elevados, 
que constituíam as bordas da bacia. 

A partir dessa topografia do final do Cretáceo, nitidamente de 
caráter agradacional, evoluíram os diversos compartimentos 
geomorfológicos no transcorrer do Cenozoico. Essa evolução deu
se por processos erosivos, relacionados à alternância de climas 
mais úmidos com climas menos úmidos que favoreciam ora a 
atuação dos processos de dissecação do relevo com 
aprofundamento dos canais fluviais, intemperismo químico e 
pedogênese, ora de aplanamento através de alargamento dos 
vales por degradação lateral ativa, com diminuição dos interflúvios 
e entulhamento dos canais de drenagem. O início dessa 
compartimentação do relevo deu-se concomitantemente com o 
estabelecimento de condições de exorreísmo para a drenagem, 
que perdura até nossos dias através da bacia hidrográfica do rio 
Paraná. 

A evolução dos compartimentos geomorfológicos deu-se pela 
atuação da drenagem cataclinal, ao longo da qual formaram-se 
compartimentos embutidos, interdesnudacionais, ampliados 
lateralmente por processos de pediplanação, os quais tiveram 
dimensão regional no Terciário e local no Quaternário. 

Os compartimentos geomorfológicos regionais identificados na 
área em estudo formaram-se pela atuação dos processos erosivos 
sobre as rochas da Bacia do Paraná. Durante essa atuação, foram 
salientados aspectos estruturais herdados relacionados às feições 
tectônicas e litológicas, representadas pelas falhas e fraturas, pelo 
mergulho das camadas geológicas para interior da bacia e pelas 
diferentes resistências à erosão. Na Bacia do Paraná, a camada 
geológica mantenedora de relevo mais importante está 
representada pelas rochas efusivas da F armação Serra Geral e 
pelos arenitos silicificados da Formação Botucatu e interderrames. 
No transcorrer do Cenozoico, a atuação dos processos erosivos e 
a desnudação da bacia deram origem, na borda dos derrames, às 
escarpas mantidas pelas rochas supracitadas, com frentes 
voltadas para a Plataforma Brasileira exposta. Essas escarpas, 
regionalmente denominadas de Serra Geral, encontram-se, em 
grande parte, adaptadas aos direcionamentos tectônicos e, na 
Folha SF.22 Paranapanema, onde se localizam na porção 
sudeste, podem ser consideradas, em certos segmentos, como 
cuestas adaptadas a linhas tectônicas. 

Contornando grande parte da Bacia do Paraná, limitando 
externamente os derrames, as referidas escarpas somente 
tiveram origem no contato da bacia com a Plataforma Brasileira 
quando esse contato era feito através de rochas da Formação 
Serra Geral. Nas áreas onde assim ocorria, os compartimentos 
deprimidos de caráter regional, frontais às escarpas, foram 
elaborados por processos erosivos de circundesnudação ao longo 
de drenagens ortoclinais originando depressões periféricas 
ortoclinais (AB'SÁBER, 1949, 1965; JUSTUS; MACHADO; 
FRANCO, 1986). 

Nas demais áreas, onde o contato entre a Bacia do Paraná e 
a Plataforma Brasileira se fazia através de rochas de outras 
formações, as escarpas da Serra Geral surgiram dentro da bacia, 
no limite exterior dos derrames de rochas efusivas, através da 



elaboração de compartimentos deprimidos por processos erosivos 
de desnudação ao longo de drenagens cataclinais, como ocorreu 
no sudeste da Folha SF.22 Paranapanema (Fig. 2.4). Nessa folha, 
o compartimento geomorfológico deprimido apresenta-se 
desdobrado em níveis topográficos, constituindo patamares que 

o 

se estendem pelas Folhas SG.22 Curitiba e SF.23 Rio de Janeiro. 
Esses níveis topográficos desdobrados constituem as regiões 
geomorfológicas Patamar Oriental da Bacia do Paraná e 
Depressão Paulista. 
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Fig. 2.22 - Distribuição das superflcies de aplanamento na Folha SF.22 Paranapanema. 

Para alguns autores (FÚLFARO; LANDIM; ELLERT, 1967; 
PENTEADO, 1968, 1980; BARRETO, 1970; BJORNBERG; 
GANDOLFI; PARAGUASSU, 1971; FÚLFARO; SUGUIO, 1974; 
FREITAS et ai., 1979; BRANDT NETO et ai., 1981 ; GATTO et ai., 
1983; entre outros), as escarpas da Serra Geral e o 
compartimento deprimido frontal e a leste das mesmas têm uma 
origem tectono-estrutural e cenozoica, com evolução posterior 
através da atuação de processos erosivo-desnudacionais. Em 
contraposição, há autores (MORAES REGO, 1932; AB'SÁBER, 
1949, 1954, 1969a e c; ALMEIDA, 1949, 1956; MONTEIRO, 1968; 
SOARES, 1973; CARVALHO, 1976; SUGUIO et. ai. , 1977; 
COSTA; BUSS; ROSA, 2005, entre outros) que consideram sua 
gênese essencialmente morfoclimática e estrutural através da 
atuação de processos erosivo-desnudacionais sobre as rochas e 
linhas de fraqueza da Bacia do Paraná, com a tectônica cenozoica 
resumida a movimentos de caráter epirogênico e acomodações 
resultantes de caráter localizado. 

Neste relatório, as escarpas e o compartimento 
geomorfológico deprimido entre estas e a Plataforma Brasileira 

exposta, na porção leste da Bacia do Paraná, são considerados 
como o resultado da atuação dos processos morfogenéticos 
referidos à alternância entre dissecação e degradação lateral do 
relevo durante o Cenozoico, ao longo da drenagem cataclinal, 
concomitante ao soerguimento epirogênico da Bacia do Paraná e 
da Plataforma Brasileira como um todo. Essa atuação foi 
favorecida pela ausência do capeamento de rochas efusivas e 
pelo mergulho e menor espessura das camadas sedimentares na 
borda da bacia e pelas linhas estruturais pré-cenozoicas. 

Sob esse enfoque, o compartimento geomorfológico deprimido 
frontal às escarpas, na porção leste da Bacia do Paraná, constitui 
uma depressão cataclinal , balizada a oeste por cuestas, em sua 
maior parte descaracterizadas em razão da superimposição da 
drenagem cataclinal, festonamento posterior através da atuação 
da drenagem anaclinal e adaptação a antigas linhas de fraqueza. 
Esses aspectos relacionados às cuestas já haviam sido 
observados, ao sul, por Costa, Buss e Rosa (2005) e ao norte por 
Barreto (1970). 



Em resumo, o estrangulamento da drenagem em sua 
passagem pelo limite externo do derrame propiciou a formação de 
um compartimento rebaixado entre as terras altas da Plataforma 
Brasileira a leste e os planaltos residuais mantidos por rochas do 
Grupo São Bento a oeste, além de escarpas na borda do derrame 
(Fig. 2.4). Esse compartimento é o resultado do alargamento de 
áreas de interdesnudação, sucessivamente embutidas ao longo 
de rios cataclinais, originando compartimentos interplanálticos, 
enquanto as escarpas são o resultado de fatores estruturais, 
formando-se concomitantemente ao embutimento das áreas de 
interdesnudação. Do mesmo modo, compartimentos 
interplanálticos correspondentes aos citados formaram-se em 
direção ao interior da bacia, partindo das áreas de superimposição 
da drenagem nas escarpas. Por vezes, a comunicação entre os 
compartimentos interplanálticos do interior e da borda da bacia 
pode ser reconstituída através dos entalhes abandonados e das 
ombreiras e patamares nas áreas de superimposição da 
drenagem. 

2.4.2.1 -Superfície de cimeira 

A superfície de cimeira da Folha (Fig. 2.22) está representada por 
planaltos residuais no reverso das escarpas denominadas 
regionalmente de Serra Geral e localmente de serras de São 
Pedro, do Tabuleiro, de Botucatu, do Limoeiro, da Fartura, da 
Laranjinha, Grande e do Cadeado, constituindo a maior parte da 
Unidade Geomorfológica Planaltos Residuais Cuestiformes. 
Compõe-se de modelados de aplanamento degradado, inumado 
por depósitos correlativos e de reafeiçoamentos posteriores, e por 
modelados de dissecação grosseira e média com aprofundamento 
da drenagem entre 25 e 40 m. Ao longo dos canais fluviais de 
ordem mais elevada e nas bordas desses planaltos ocorrem 
modelados de dissecação grosseira, média e fina can 
aprofundamento da drenagem de 25 até 90 m, podendo atingir 
mais de 300 m nas gargantas de superimposição dos rios Tibagi 
(Fig. 2.13), Laranjinha e Itararé. Esses modelados constituem 
áreas de transição para os compartimentos inferiores e neles 
ocorrem elevações residuais com topos aplanados e 
aparentemente nivelados entre si, remanescentes da superfície de 
cimeira. Nas vertentes, na passagem para os compartimentos 
inferiores, a presença de pedimentos escalonados e dissecados 
indica fases de clima menos úmido com predomínio de processos 
morfogenéticos de degradação lateral intercalados com fases de 
clima mais úmido e predomínio da dissecação vertical, 
intemperismo químico e pedogênese. 

A superfície em pauta apresenta características que a 
individualizam na folha, as quais foram observadas na análise dos 
mosaicos de radar na escala 1 :250 000 e nos trabalhos de campo. 
Essas observações, complementadas por informações obtidas 
através de consultas às divisões de Geologia, Solos e Vegetação 
do Projeto RADAMBRASIL e à bibliografia especializada, estão 
resumidas a seguir: 
- superfície com pequena inclinação para noroeste; 
- feições de aplanamento com pequena extensão espacial 
(residuais); 

modelados de dissecação grosseira e média com 
aprofundamento da drenagem entre 25 e 40 m nos divisores; 
- modelados de dissecação grosseira, média e fina com 
aprofundamento da drenagem entre 25 e 90 m nas áreas de 
transição, podendo atingir mais de 300 m nas gargantas de 
superimposição onde apresenta fragmentação generalizada (Fig. 
2.13); 
- altitudes entre 800 e 1.300 m, aparentemente constituindo dois 
níveis topográficos (850-1.000 me 1.000-1.300 m); 
- formações superficiais, em sua maioria de caráter torrencial e 
coluvial, pedogeneizadas; e 
- carapaças e couraças ferruginosas nos topos. 

A inclinação da superfície de cimeira para noroeste é 
considerada, na maior parte da área, como o resultado da 
combinação da superfície de erosão, elaborada em condições de 
exorreísmo da drenagem por processos de pediplanação, com o 
mergulho das camadas geológicas. A possibilidade dessa 
inclinação resultar de basculamento associado ao soerguimento 
epirogênico da Plataforma Brasileira é pouco provável, 
considerando que as camadas do Grupo Bauru apresentam 
ângulos de mergulho inferiores a 1°, normal nas condições de 
deposição efetuada em bacia sedimentar com pouca ou nenhuma 
subsidência marginal a arcos tectônicos. 

A pequena extensão das áreas ainda apresentando 
características de aplanamento (aplanamento degradado 
inumado) dificulta a reconstituição de sua história e a 
determinação dos espaços originalmente por ela ocupados, sendo 
comum a ocorrência de modelados de dissecação. Nas áreas de 
topos os modelados de dissecação são grosseiros e médios com 
aprofundamento da drenagem entre 25 e 40 m, permitindo a 
reconstituição da superfície ainda que precariamente. Nas áreas 
fragmentadas e nos modelados de dissecação grosseira, média e 
fina can aprofundamento da drenagem entre 25 e 90 m, 
chegando a atingir mais de 300 m nas áreas de superimposição 
da drenagem, essa reconstituição torna-se muito difícil. 

Na interpretação das imagens de radar na escala 1 :250 000 e 
nas operações de campo, observou-se que a superfície de cimeira 
parece abranger mais de um nível topográfico, porém sua 
comprovação é difícil e não pode ser efetuada neste mapeamento. 
As dificuldades são devidas principalmente à falta de acesso ao 
nível mais elevado, à descontinuidade entre os diversos relevos 
residuais e à concentração dos mesmos nas áreas de 
alinhamentos estruturais permitindo outras conotações genéticas. 
Desse modo, parte das considerações a seguir, referentes ao 
nível topográfico mais elevado, tem caráter de sugestão. 

Os relevos residuais que compõem as serras do Cadeado e 
Grande no Estado do Paraná, dissecados pela drenagem do rio 
Tibagi aí superimposto (Fig. 2.13), situam-se sobre o Arco de 
Ponta Grossa. Suas altitudes ultrapassam 1.000 m, atingindo um 
máximo de 1.284 m na Serra do Cadeado, e parecem constituir os 
remanescentes de um antigo nível de erosão. Esse nível, 
elaborado sob condições de drenagem endorreica e torrencial, 
fornecia sedimentos para noroeste, entulhando uma área baixa 
que constituía a bacia de sedimentação do Grupo Bauru. Assim 
considerando, sua elaboração ter-se-ia dado no Cretáceo 
Superior, que é a idade das rochas do referido grupo. 

Esses relevos residuais podem também ser o resultado de 
uma maior taxa de elevação do Arco de Ponta Grossa em relação 
às áreas vizinhas durante o Cenozoico, porém nenhuma evidência 
desse fato é conhecida. Nesse caso, teria ocorrido também o 
alçamento de outros níveis topográficos na área do arco, o que 
não foi constatado nos resultados de campo. Nesses trabalhos, 
observou-se que o nível topográfico mais baixo da superfície de 
cimeira aí também ocorre e como nas serras de São Pedro, de 
Botucatu, do Limoeiro e da Fartura no Estado de São Paulo, entre 
850-1.000 m de altitude. Por outro lado, o soerguimento da Bacia 
do Paraná na folha em estudo se fez em conjunto e de modo 
homogêneo durante o Cenozoico (vide 2.4.1 - Fundamentação 
geológica do relevo). 

Os remanescentes desse nível mais elevado não foram 
pesquisados in situ nos trabalhos de campo por via terrestre, 
tendo sido observados durante sobrevoo realizado na área. Das 
observações feitas durante o sobrevoo, à distância nos percursos 
terrestres, acrescidas da interpretação das imagens de radar na 
escala 1:250 000 e de informações de outras divisões técnicas do 
Projeto RADAMBRASIL, concluiu-se que: 1) a Floresta Ombrófila 
Mista apresenta-se descontínua com ocorrência de vegetação de 
Savana (Cerrado); 2) as formações superficiais são de pouca 
espessura e descontínuas, com afloramentos rochosos e Solos 
Litólicos, Cambissolos e solos Podzólicos; 3) apresentam-se 
limitados por escarpas, onde ocorrem cornijas que podem atingir 
até algumas dezenas de metros, em suas porções norte, sul e 
leste, passando a ressaltos para oeste, quando em contato com o 
nível mais baixo da superfície de cimeira; e 4) as rochas desse 
nível parecem ser arenitos da Formação Botucatu e eruptivas da 
Formação Serra Geral, ambas do Grupo São Bento. 

O nível topográfico mais elevado corresponde aos topos 
nivelados entre 1.050 e 1.300 m de altitude, geralmente cobertos 
por vegetação de Savana (Campo), situados no reverso das 
escarpas da Serra Geral nos estados de Santa Catarina e Paraná, 
que Almeida (1956) considerou como possíveis remanescentes de 
uma antiga superfície de erosão, correlativa à Superfície de 
Pratinha (ALMEIDA, 1959). 

Com o advento no final do Cretáceo e início do Terciário de 
climas mais úmidos e a instalação de condições exorreicas de 
drenagem (AB'SÁBER, 1949, 1954), os rios cataclinais, compondo 
uma rede de drenagem organizada, passam a dissecar a 
superfície, sendo provavelmente dessa época o início da 
superimposição do rio Tibagi. Com o retorno a condições de 
morfogênese semiárida, onde o predomínio dos processos de 
pediplanação favorecem o alargamento dos vales pelo recuo 
lateral das vertentes, tem-se a formação de uma superfície de 



aplanamento à custa da anterior, afetando tanto a área de 
degradação como a de agradação da mesma. A superfície de 
aplanamento então formada constitui o nível mais baixo da 
superfície de cimeira. 

Esse nível, situado em altitudes entre 850 e 1.000 m nas 
serras da Laranjinha no Estado do Paraná e da Fartura, do 
Limoeiro, de Botucatu, do Tabuleiro e de São Pedro no Estado de 
São Paulo, bem como nas proximidades das serras do Cadeado e 
Grande no Estado do Paraná, compreende as áreas de 
aplanamento degradado inumado e de dissecação grosseira e 
média com aprofundamento da drenagem entre 25 e 40 m e entre 
45 e 71m. Essas áreas, apesar de dissecadas, ainda guardam 
feições relativas à sua morfogênese, observadas principalmente 
nas serras de São Pedro, do Limoeiro e de Botucatu. 

Nas proximidades das serras do Cadeado e Grande e em 
outros pontos descontínuos da serra da Fartura, esse nível ocorre 
sobre rochas do Grupo São Bento, recobertos por elúvios e 
colúvios com espessura entre 1 e 5 m, por vezes recobrindo 
linhas-de-pedra sinuosas, com espessura entre 0,05 e 0,30 m, 
constituídas por seixos de calcedônia, quartzo e quartzíticos e por 
fragmentos de carapaças e couraças ferruginosas. Essas 
formações superficiais apresentam-se pedogeneizadas, 
constituindo principalmente Latossolos Roxo e Vermelho-Escuro e 
Terra Roxa Estruturada, originalmente fitoestabilizadas por 
cobertura vegetal de Floresta Estacionai Semidecidual. 

Nas serras do Limoeiro, de Botucatu, do Tabuleiro e de São 
Pedro predominam os Latossolos Vermelho-Amarelo e Vermelho
Escuro e o solo Podzólico Vermelho-Amarelo sob cobertura 
vegetal de Savana (Cerrado), Floresta Estacionai Semidecidual e 
de Transição, atualmente em grande parte retirada. As formações 
superficiais são constituídas predominantemente por sedimentos 
arenosos por vezes conglomeráticos e arenoargilosos (colúvios e 
alúvios), depósitos de tálus, couraças, e concreções ferruginosas, 
cascalheiras e linhas-de-pedra. Localmente, ocorre a presença de 
afloramentos rochosos de arenitos silicificados e ferruginosos. As 
linhas-de-pedra são constituídas por quartzo, quartzito, 
fragmentos de arenito limonitizado e de concreções, carapaças e 
couraças ferruginosas maciças ou conglomeráticas. As 
cascalheiras diferenciam-se das linhas-de-pedra por sua gênese, 
por serem mais espessas, por apresentarem maior 
arredondamento dos seus componentes e pela ausência de 
fragmentos de arenito limonitizado, concreções, carapaças e 
couraças ferruginosas. 

Em observações de campo realizadas no Estado de São 
Paulo, nas serras de São Pedro e do Limoeiro, ao longo das 
estradas que ligam Torrinha a São Sebastião da Serra, Torrinha a 
ltaqueri da Serra e Pardinho à Fazenda Bela Vista constatou-se a 
presença de enriquecimento supergênico, com óxidos e hidróxidos 
de ferro, afetando a rocha do substrato e as formações 
superficiais, dando origem a concreções, carapaças e couraças 
ferruginosas. Para Dias Ferreira e Queiroz Neto (1974), esse 
enriquecimento representa processo de acumulação de ferro por 
migração lateral das soluções, enquanto Ranzani, Penteado e 
Silveira (1972) consideram que, além dessa possibilidade, o 
enriquecimento possa também ter ocorrido por variações do nível 
do lençol freático ou da drenagem superficial em bacias de 
recepção. 

Dias Ferreira e Queiroz Neto (op.cit.) e Ranzani, Penteado e 
Silveira (op.cit.) consideram as rochas afetadas pelo 
enriquecimento em ferro nas serras do Limoeiro e de ltirapina 
como pertencentes ao Grupo Bauru, porém Cottas e Barcelos 
(1981) reconhecem essas rochas (arenitos) na região de ltaqueri 
da Serra (SP) como pertencentes à Formação Botucatu e excluem 
a ocorrência de rochas do Grupo Bauru na área. A ausência de 
rochas do Grupo Bauru e mesmo da Formação Botucatu no 
reverso das escarpas em ambas as áreas, foi considerada por 
Landim et ai. (1982a, b), sendo ratificada no mapeamento 
geológico efetuado pela Divisão de Geologia do Projeto 
RADAMBRASIL (vide 1 - Geologia). 

Os autores, em observações pontuais nas áreas acima, 
estudaram rochas afetadas por silicificação, as quais, pelas suas 
características macroscópicas, tanto podem pertencer a arenitos 
do Grupo São Bento como a arenitos do Grupo Bauru. 

Ranzani, Penteado e Silveira (1972), estudando as formações 
superficiais no reverso da Serra de ltaqueri, situada na Folha 
SF.23 Rio de Janeiro, constataram a ocorrência de dois níveis 
topográficos provavelmente relacionados com antigos pediplanos. 
O nível topográfico mais elevado situado entre 1.040 e 1.050 m de 
altitude, constituído por elevações residuais mantidas por 

carapaças ferruginosas de caráter pedogenético, maciças, com 2 
a 4 m de espessura, foi considerado como remanescente da mais 
antiga superfície de aplanamento por pediplanação na área, pós
cretácica, por afetar rochas do Grupo Bauru. O nível topográfico 
mais baixo, situado entre 1.000 e 1.030 m, mantido por carapaças 
ferruginosas não pedogenéticas, foi também considerado como 
remanescente de uma antiga superfície de erosão, elaborada por 
processos de pediplanação, embutida e à custa da anterior. A 
partir desse nível mais baixo, foi elaborada um superfície de 
aplanamento por pedimentação, entre 950 e 1.000 m de altitude, 
inumada por duas gerações de colúvios e de linhas-de-pedra, 
nestas incluídos fragmentos de carapaça ferruginosa que 
sustentam os restos dos pediplanos supracitados. 

Nas serras de São Pedro, do Tabuleiro, de Botucatu e do 
Limoeiro, na Folha SF.22 Paranapanema, dos níveis topográficos 
considerados como remanescentes de antigos pediplanos por 
Ranzani, Penteado e Silveira (op. cit.), apenas o mais baixo foi 
constatado em observações de campo. Esse nível é encontrado 
entre 850 e 1.000 m de altitude, representado por modelados de 
dissecação média com aprofundamento da drenagem entre 25 e 
40 m e entre 45 e 71 m. O nível pedimentado ocorre em altitudes 
entre 800 e 950 m, estando caracterizado por modelados de 
aplanamento degradado inumado e de dissecação grosseira com 
aprofundamento dos vales entre 25 e 40 m e entre 45 e 71 m, 
inumado por linhas-de-pedra e colúvios pedogeneizados em 
Latossolos Vermelho-Amarelo e secundariamente Vermelho
Escuro e solo Podzólico Vermelho-Amarelo. 

O nível topográfico situado entre 850 e 1.000 m, pediplanado, 
constitui a totalidade da superfície de cimeira nas serras de 
Botucatu, do Limoeiro, do Tabuleiro e de São Pedro. De Martonne 
(1943), referindo-se a essa área, aventou a possibilidade de ser 
essa superfície de erosão, segundo ele truncando em bisei 
litologias dos Grupos São Bento e Bauru, prolongamento para 
oeste da Superfície das Cristas Médias. Dias Ferreira e Queiroz 
Neto (1974) também consideraram a porção pediplanada mais 
elevada da Serra do Limoeiro e do Morro do Bofete como restos 
da superfície de cimeira regional, relacionando-a à Superfície das 
Cristas Médias de De Martonne (op.cit.), ou ao Pd3 de Bigarella e 
Ab'Sáber (apud AB'SÁBER, 1965). Consideraram ainda as 
couraças ferruginosas, mantenedoras desse relevo, como 
contemporâneas da pediplanação. 

Na borda dos níveis pediplanados ocorrem, em áreas 
restritas, depósitos cenozoicos afetados pelos processos de 
pedimentação. Esses depósitos foram considerados por Cottas e 
Barcelos (1981), no reverso das serras de São Pedro e de 
ltirapina, como do Terciário Médio a Superior. Segundo os 
referidos autores, esses depósitos apresentam-se parcialmente 
litificados e constituídos por arenitos grosseiros passando a 
conglomerados, arcoseanos e polimíticos, predominantemente 
amarelos e bastante friáveis. Ainda segundo os autores 
retrocitados, recobrindo esses depósitos e a maior parte da área, 
ocorrem sedimentos mais recentes, arenoargilosos, de cor 
marrom, sem estrutura e semelhantes a solos, inumando 
normalmente um nível irregular de seixos de quartzo e limonita. 

Em trabalhos de campo, realizados nas áreas de reverso das 
escarpas da Serra Geral, em posição cimeira, foram observados 
afloramentos dos sedimentos arenosos e conglomeráticos, bem 
como das linhas de pedra e cobertura arenoargilosa, referidos por 
Cottas e Barcelos (op.cit.) em vários pontos das serras de São 
Pedro e do Tabuleiro. Nessas observações, foi constatada a 
semelhança dos mesmos com os sedimentos cenozoicos de 
reverso de escarpa e posição cimeira observados em trajetos nas 
rodovias de acesso às cidades paulistas de Botucatu e Pardinho, 
a partir da BR-374 (rodovia Presidente Castelo Branco). A 
cobertura arenoargilosa que recobre esses sedimentos e a maior 
parte da área possui pequenos seixos de quartzo e do tipo pisólito 
distribuídos na massa e espessura que por vezes ultrapassa 5 m 
(Est. 2.Vlll A). Foi constatada ainda a presença de carapaças e 
couraças ferruginosas in situ, no reverso das serras de São Pedro 
e do Limoeiro, nesta última já estudada por Dias Ferreira e 
Queiroz Neto (1974). 

Landim et ai. (1982a, b) mapearam com depósitos de cimeira, 
de idade oligocenomiocênica, os conglomerados, arenitos 
imaturos e cimento ferruginoso que ocorrem no reverso das serras 
de São Pedro e do Tabuleiro e nas proximidades da cidade de 
lbaté (SP), e como depósitos coluviais de espigão, de idade 
terciário-quaternária, as areias com matriz argilosa, cascalhos de 
limonita e quartzo na base, que ocorrem no reverso das serras de 
Botucatu e do Limoeiro. Esses depósitos foram mapeados pelo 



Projeto RADAMBRASIL como sedimentos indiferenciados de 
idade terciário-quaternária, à exceção da área de lbaté (SP), 
mapeada como constituída de rochas da Formação Adamantina 
do Grupo Bauru (vide 1 - Geologia). 

Os arenitos imaturos, os conglomerados e as carapaças e 
couraças ferruginosas que ocorrem nas áreas de reverso de 
escarpa das serras de São Pedro, do Tabuleiro, de Botucatu e do 
Limoeiro são, neste relatório, considerados como depósitos 
correlativos da elaboração do nível mais baixo da superfície de 
cimeira, pediplanada e pós-cretácea. Esses depósitos foram 
posteriormente erodidos e recobertos por sedimentos arenosos e 
arenoargilosos, com pequenos seixos de quartzo, fragmentos de 
limonita e do tipo pisólito distribuídos na massa e pelas linhas-de
pedra intercaladas e/ou na base desses sedimentos, constituídas 
por quartzo, quartzito, arenitos silicificados e ferruginosos, 
fragmentos de carapaças e couraças ferruginosas, pequenos 
seixos e grânulos do tipo pisólito (Est. 2.Vlll A) e por vezes 
calcedônia, neste relatório considerados como depósitos 
correlativos de fases de pediplanação e coluviação no Terciário e 
no Quaternário. Estes últimos também foram observados no 
reverso das escarpas das serras da Fartura, da Laranjinha, 
Grande e do Cadeado. 

Perfil característico dos citados depósitos correlativos 
observou-se em trabalho de campo na estrada que une as 
cidades paulistas de Botucatu e Anhumas (SP-300) no reverso da 
escarpa da Serra de Botucatu a 860 m de altitude (Fig. 2.23 A). 
Nesse local, em um corte de estrada, constatou-se, na base, 1 m 
ou mais de espessura de material intemperizado, de coloração 
arroxeada, com sinais de lixiviação, argiloso, com estratificação 
horizontal e alternância de camadas conglomeráticas contendo 
seixos de basalto saprolitizados, calcedônia e seixos de arenito 
quartzoso, incoerentes e arredondados. Sobre esse material 
ocorre uma camada de areia grosseira, arcoseana, por vezes 
conglomerática, amarelada, can 3 m de espessura, recoberta por 
uma camada com 1 m de espessura de material rudáceo 
constituído por seixos de basalto alterado, calcedônia e arenito, 
encimados por uma linha-de-pedra can 0,50 m de espessura, 
constituída por seixos da camada rudácea subjacente e por 
fragmentos de carapaça e couraça conglomerática ferruginosa de 
até 0,30 m de diâmetro máximo. Finalmente, as camadas citadas 
são recobertas por um colúvio arenoso vermelho-amarelo de 5 m 
de espessura, com pequenos seixos de quartzo distribuídos na 
massa. 

A superfície de cimeira contata com os níveis pediplanados 
interplanálticos, através de escarpas, ressaltos, rampas e 
pedimentos conservados e dissecados na borda de modelados de 
aplanamento degradado inumado e, na maioria dos casos, por 
modelados de dissecação grosseira com aprofundamento da 
drenagem entre 25 e 40 m e entre 45 e 71 m. Nas serras da 
Fartura, Grande e do Cadeado, o contato também é feito por 
modelados de dissecação média e grosseira com aprofundamento 
da drenagem entre 45 e 71 me entre 78 e 90 m. 

2.4.2.2 - Superfícies interplanálticas 

Dominadas pelos remanescentes dissecados da superfície de 
cimeira, as superfícies interplanálticas desdobram-se em pelo 
menos três níveis pediplanados, embutidos e escalonados, 
identificados neste mapeamento e em parte referidos na 
bibliografia especializada. Esses níveis, para facilidade de 
identificação e tratamento, foram neste relatório considerados 
como Ili, li e 1 respectivamente, do mais alto para o mais baixo, 
correspondendo igualmente do mais antigo para o mais recente 
(Fig. 2.22). 

As superfícies interplanálticas Ili e li correspondem a 
modelados de aplanamento degradado inumado e de dissecação 
grosseira e média, com aprofundamento da drenagem entre 25 e 
50 m, na Unidade Geomorfológica Patamares Cuestiformes e nos 
níveis mais elevados das Unidades Geomorfológicas Patamar de 
ltapetininga, Patamar do Tibagi e Planaltos Rebaixados. A 

superfície interplanáltica corresponde a modelados de 
aplanamento retocado inumado e de dissecação grosseira, com 
aprofundamento da drenagem entre 25 e 40 m, na Unidade 
Geomorfológica Depressão Rio Tietê - Rio Piracicaba e ao nível 
baixo nas unidades geomorfológicas Planaltos Rebaixados, 
Patamar de ltapetininga e Patamar do Tibagi. 

A passagem entre os diversos níveis pediplanados se faz 
através de escarpas e ressaltos ou por superfícies em rampas, 
normalmente de origem pedimentar e/ou coluvial. Atualmente, 
essas rampas se apresentam em vários estágios de erosão, 
dando origem a diferentes tipos de modelados de dissecação. Em 
consequência de o mergulho geral das camadas sedimentares 
para o eixo da Bacia do Paraná apresentar-se coincidente com a 
inclinação das superfícies pediplanadas elaboradas em condições 
de exorreísmo de drenagem, os diversos níveis interplanálticos 
pediplanados (e mesmo o de cimeira) perdem altitude em direção 
ao vale do rio Paraná. Em razão desse fato, em direção ao vale do 
citado rio, a determinação dos limites entre os diferentes níveis é 
inferida, principalmente através do comportamento da drenagem. 

A atuação dos processos morfogenéticos ligados ao clima na 
elaboração dos diferentes compartimentos de desnudação e 
mesmo dos modelados de dissecação e acumulação foi 
favorecida pelas características estruturais herdadas, pré
cenozoicas. 

2.4.2.2.1 -Superfície interplanáltica Ili 

A superfície interplanáltica Ili corresponde a planaltos 
remanescentes de uma superfície de erosão, formando núcleos 
descontínuos nas porções central, sul, leste e sudeste da Folha 
SF.22 Paranapanema, apresentando-se em nível topográfico mais 
baixo em relação aos planaltos residuais da superfície de cimeira, 
aos quais envolvem parcialmente (Fig. 2.22). 

Suas ocorrências mais características estão localizadas nos 
planaltos do Santo Inácio, de ltapetininga, de Campo Alegre, do 
Dourado, do Rio Claro, de Marília, de Garça, de Echaporã, da 
Jacutinga, de Monte Alto e nos divisores entre os rios Tietê-Mogi
Guaçu e Verde-Taquari no Estado de São Paulo e entre os rios 
Jacarezinho-ltararé e Laranjinha-Congonhas-Tibagi no Estado do 
Paraná. 

As rochas do substrato abrangem litologias do 
Permocarbonífero (Grupo Itararé Indiviso) ao Cretáceo Superior 
(Formação Marília). Apresentam-se inumadas por formações 
superficiais que podem ultrapassar 1 O m de espessura, com 
textura e cor variadas, ao que parece relacionadas com as 
litologias de origem. O contato com a rocha do substrato por 
vezes se faz através de linhas-de-pedra sinuosas e descontínuas, 
com espessura que pode ultrapassar 1 m, polimíticas, 
heterométricas, e com seixos apresentando diferentes graus de 
arredondamento resultantes da área-fonte e da distância e do tipo 
de transporte. Por vezes, tanto as formações superficiais de 
origem coluvial como as linhas-de-pedra assentam sobre 
paleohorizontes B evoluídas sobre material eluvial, visto que 
transicionam gradativamente para um horizonte C e deste para a 
rocha do substrato. 

Em trabalhos de campo e no acompanhamento junto a cartas 
topográficas do IBGE e do DSG nas escalas 1 :250 000, 1:100 000 
e 1 :50 000, observou-se que, a partir das escarpas da Serra 
Geral, a superfície interplanáltica Ili apresenta-se inclinada em 
direção ao vale do rio Paraná e em direção ao interior da Região 
Geomorfológica Depressão Paulista. Observou-se também que 
apresenta inclinação secundária em direção ao vale dos principais 
rios da folha. Nas raras áreas onde as superfícies que se inclinam 
para o interior da depressão e para o rio Paraná se contrapõem, 
são encontrados relevos residuais, em sua maioria mantidos por 
litologias mais resistentes (soleiras de diabásio e arenitos 
silicificados do Grupo São Bento, entre outras), provavelmente 
remanescentes rebaixados da superfície de cimeira. 
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A) Planalto do Santo Inácio 

No planalto do Santo Inácio, localizado na porção nordeste da 
Unidade Geomorfológica Patamar de ltapetininga, a superfície 
interplanáltica Ili ocupa os divisores entre as bacias hidrográficas 
dos rios Santo Inácio, Guareí e do Peixe e entre o Santo Inácio e 
o Jacu ou Jacuzinho. Sobre esse planalto, cujas colinas de topo 
tabular guardam altitudes entre 700 e 750 m, são encontrados 

relevos residuais, provavelmente da superfície de cimeira, como 
os morros do Bofete (947 m), Luís Máximo (893 m), da Fortaleza 
(840 m), Sarandi (826 m), Cirineu (824 m) e da Conquista (820 m), 
entre outros (Fig. 2.14). Dias Ferreira e Queiroz Neto (1974) 
veicularam a suposição de outros autores de que esses relevos 
residuais possivelmente constituem os restos de extensa 
superfície pediplanada, posterior à das Cristas Médias e 
correlacionada ao Pd3 como também à superfície intermediária 



definida na área da Serra de Santana por Christofoletti e Queiroz 
Neto (1966). 

Os processos morfogenéticos que deram origem ao Planalto 
do Santo Inácio atuaram sobre argilitos, siltitos e arenitos, por 
vezes conglomeráticos, das formações Piramboia e Botucatu, esta 
última quase que totalmente removida da área. Essas rochas 
encontram-se inumadas por formações superficiais arenosas can 
espessura que ultrapassa 1 O m, pedogeneizadas, constituindo 
predominantemente Latossolo Vermelho-Amarelo e por vezes 
Areias Quartzosas, recobertas por vegetação de Savana 
(Cerrado), atualmente substituída por reflorestamentos em sua 
maior parte. 

A escassez de afloramentos e de cortes de estrada na área 
dificulta a determinação do tipo de contato entre a formação 
superficial arenosa e a rocha do substrato. Os afloramentos 
rochosos e cortes de estrada, observados em trabalhos de campo 
realizados no Planalto do Santo Inácio, encontravam-se na porção 
média da encosta dos principais vales fluviais da bacia do rio 
homônimo, em altitudes sempre inferiores a 660 m. No alto curso 
do referido rio, na margem direita do Córrego da Sofia, observou
se a ocorrência de uma concentração linear de seixos de quartzo 
e secundariamente de arenitos, bem arrendondados e com 
diâmetro médio em torno de 0,03 m, com 0,15 m de espessura, 
que caracteriza as demais ocorrências verificadas na área em 
situação homóloga. A supracitada concentração encontra-se em 
torno de 650 m de altitude, sobre siltitos e arenitos pouco 
permeáveis da Formação Piramboia que afloram demarcando 
uma nítida ruptura de declive na média encosta. Apresenta-se 
recoberta por areias de cor cinza, soltas, com características de 
hidromorfia resultantes das várias nascentes que aí ocorrem em 
consequência da mudança de permeabilidade. Para o alto da 
encosta, passam a areias pedogeneizadas, constituindo Latossolo 
Vermelho-Amarelo, enquanto o fundo do vale, constituindo brejos, 
encontra-se preenchido por material detrítico fino, de provável 
origem colúvio-aluvial (Fig. 2.23 B). 

Uma pequena camada de seixos de quartzo, interpretada 
como a parte basal da formação superficial arenosa do Planalto 
do Santo Inácio, parecendo representar um pequeno depósito de 
origem fluvial, foi descrita em situação semelhante por Dias 
Ferreira e Queiroz Neto (1974) ao longo do rio Santo Inácio e de 
alguns dos seus afluentes. Os mesmos autores, em situação 
diferente da descrita, consideraram o contato entre a formação 
superficial arenosa e a rocha do substrato como sendo feito de 
forma abrupta, sem a presença da camada de seixos. 

A gênese da concentração de seixos citada tanto pode ser 
considerada fluvial como torrencial, com base nos elementos 
disponíveis para análise. Uma origem fluvial é referendada pela 
homogeneidade litológica, pelo arredondamento e pela 
homometria dos seixos, reforçada pela ocorrência comprovada 
apenas ao longo dos vales fluviais. A origem torrencial é 
considerada, tomando-se por base a área-fonte dos seixos, 
representada pelos arenitos conglomeráticos de origem fluvial da 
Formação Pirambóia e por informações de moradores da área, 
segundo as quais, em escavações realizadas nos interflúvios, 
principalmente no interior de depressões tipo dales, foram 
encontradas camadas de seixos de quartzo no contato entre a 
rocha do substrato e a formação superficial arenosa. 

Constatou-se nos trabalhos de campo que as acumulações 
rudáceas do vale do rio Santo Inácio ocorrem na borda de um 
nível de erosão, elaborado à custa e ao longo da drenagem que 
entalhou o planalto homônimo, de 40 a 50 m mais baixo e que 
parece corresponder à superfície interplanáltica li. 

Dias Ferreira e Queiroz Neto (1974) consideraram que o 
Planalto do Santo Inácio representa uma fase de expansão da 
Depressão Periférica (MORAES REGO, 1932), por pediplanação, 
após o entalhamento acentuado da superfície de cimeira, 
posteriormente à superfície das Cristas Médias. Correlacionaram 
essa fase de pediplanação à que deu origem à superfície de 
Urucuia de Penteado (1968) ou Neogênica 1. 

B) Planalto de ltapetininga 

No Planalto de ltapetininga, localizado na porção leste da Unidade 
Geomorfológica Patamar de ltapetininga, a superfície 
interplanáltica Ili constitui o divisor entre as bacias dos rios 
ltapetininga, Guareí e Sorocaba, em altitudes situadas entre 680-
760 m (Fig. 2.18). Na Folha SF.22 Paranapanema, a superfície 
apresenta caimento geral para noroeste e, localmente, para o vale 
do rio ltapetininga. Para nordeste, a passagem para a Unidade 

Geomorfológica Depressão Rio Tietê - Rio Piracicaba e para a 
bacia do rio Guareí é feita por ressaltos. 

A superfície erosiva do Planalto de ltapetininga truncou 
indistintamente rochas da Formação lrati e do Subgrupo Estrada 
Nova. Essas rochas encontram-se inumadas por formação 
superficial de textura argilosa, com espessura em torno de 3 a 5 
m, pedogeneizada, constituindo Latossolo Vermelho-Escuro com 
cobertura vegetal de Savana (Cerrado), em sua maior parte 
substituída por reflorestamentos, lavouras e pastagens. O contato 
é erosivo entre a formação superficial argilosa e a rocha do 
substrato e encontra-se balizado por linhas-de-pedra 
descontínuas, com espessura de até 0,15 m, constituída por 
fragmentos angulosos a subarredondados de silexitos, carapaças 
e couraças ferruginosas e arenitos, heteranétricos e com 
diâmetro normalmente inferior a 0,03 m. 

Sobre o Planalto de ltapetininga, por vezes incorporadas à 
rede de drenagem, são observadas depressões do tipo dales, 
consideradas por Françoso, Aillaud e Queiroz Neto (1974) como 
de caráter doliniforme e relacionadas com a solubilização de 
camadas carbonatadas no substrato. Segundo os referidos 
autores, estão condicionadas às fraturas e diáclases e 
constituiriam um primeiro indício da instalação de futuros cursos 
de água. 

A superfície interplanáltica Ili prolonga-se para oeste pelo 
divisor entre as bacias dos rios Guareí e ltapetininga, onde 
envolve relevos residuais que constituem as serras do Palmital, de 
Angatuba, da Boa Vista e do Bom-Bom, onde está o ponto 
culminante (870 m). Esses relevos residuais são sustentados em 
grande parte por soleiras de diabásio e provavelmente constituem 
remanescentes do nível topográfico mais baixo da superfície de 
cimeira (Fig. 2.18). 

A superimposição do rio Guareí entre as serras da Conquista 
e do Palmital, facilitada por linhas estruturais NE-SO, propiciou a 
dissecação do relevo a montante e a elaboração de níveis 
topográficos rebaixados, separando o Planalto do Santo Inácio do 
Planalto de ltapetininga. Apesar dessa separação, uma 
reconstituição precária da superfície interplanáltica Ili entre os 
referidos planaltos pode ser feita no divisor entre as bacias dos 
rios Guareí, Sorocaba e do Peixe. 

Françoso, Aillaud e Queiroz Neto (op.cit.) consideraram a 
possibilidade de o aplanamento do planalto de ltapetininga ser 
contemporâneo do aplanamento das superfícies de Urucaia ou de 
Rio Claro (PENTEADO, 1968, 1980) e sua correlação com o 
aplanamento do Planalto do Santo Inácio, efetuada por Dias 
Ferreira (apud FRANÇOSO; AILLAUD; QUEIROZ NETO, op.cit), 
como necessitando de pesquisas mais detalhadas. 

C) Planaltos de Campo Alegre e do Dourado 

O Planalto de Campo Alegre, localizado na porção norte da 
Unidade Geomorfológica Patamares Cuestiformes, na Folha 
SF.22 Paranapanema, compreende a superfície de aplanamento 
situada no divisor entre as bacias dos rios Jacaré-Guaçu e Jacaré
Pepira (Fig. 2.16). Em sua elaboração, os processos 
morfogenéticos atuaram sobre os arenitos da Formação Botucatu 
e por vezes soleiras de diabásio, e sobre arenitos da Formação 
Adamantina no Planalto do Dourado, que constitui seu 
prolongamento para oeste. Essa superfície, correspondente à 
interplanálticas Ili, mantém-se em altitudes entre 700 e 810 m, 
constituindo a porção ocidental da superfície de aplanamento 
interplanáltica descrita por Christofoletti e Queiroz Neto (1961, 
1966) na área da Serra de Santana. 

lnumando os arenitos das Formações Botucatu e Adamantina, 
encontra-se uma formação superficial arenosa, com espessura na 
ordem de 3 a 5 m, podendo chegar até 10 m, pedogeneizada, 
constituindo Latossolo Vermelho-Amarelo e Areias Quartzosas, 
com cobertura vegetal de Savana (Cerrado) predominantemente, 
em grande parte substituída por atividades antrópicas. O contato é 
erosivo entre a formação superficial arenosa e a rocha do 
substrato e encontra-se balizado por concentrações descontínuas 
de rudáceos, constituindo linhas-de-pedra nos cortes de estrada. 
A rocha do substrato, por vezes, apresenta-se alterada, 
constituindo paleossolo truncado. 

Linha-de-pedra característica desses planaltos foi observada 
em corte de estrada numa altitude de 755 m, na rodovia SP-215 
entre as cidades paulistas de Dourado e Ribeirão Bonito (Fig. 
2.23). Na porção central desse corte, que seciona 
transversalmente uma elevação de perfil convexizado em situação 
de topo, foram observados 3 m de espessura de rocha alterada 



arenoargilosa, recoberta em discordância erosiva por uma linha
de-pedra com O, 15 m de espessura, constituída por fragmentos de 
arenito ferruginoso, quartzo e quartzito, angulosos e 
subarredondados, heterométricos, com diâmetro máximo 
observado de O, 12 m. Sobre a linha-de-pedra constataram-se 3,5 
m de material detrítico arenoso, pedogeneizado, constituindo 
Latossolo Vermelho-Amarelo e sobre ele uma cobertura de origem 
antrópica. 

Almeida (1956) considerou o Planalto de Campo Alegre como 
sendo consequente do entalhamento pela drenagem cataclinal, 
posteriormente constituindo entalhes abandonados em razão de 
capturas. Em adendo, acrescente-se que, posteriormente ao 
entalhamento e antecedendo à captura, deu-se o alargamento 
do(s) vale(s) do(s) rio(s) cataclinal(is) através de processos de 
degradação lateral, dando origem à superfície de aplanamento 
interplanáltico Ili nessa área. Anteriormente, De Martonne (1943) 
havia considerado a possibilidade de o curso superior do rio 
Jacaré-Guaçu, que juntamente com o rio Jacaré-Pepira drena o 
planalto de Campo Alegre, ter sido capturado por um ou mais rios 
da bacia do Corumbataí. 

D) Planalto do Rio Claro 

O Planalto do Rio Claro, localizado na porção leste-sudeste da 
Unidade Geomorfológica Planaltos Rebaixados, compreende a 
porção médio-superior da bacia do rio Pardo e dos divisores entre 
esta e as bacias dos rios Turvo e Tietê. Nesse planalto, a 
superfície interplanáltica Ili encontra-se em altitudes entre 680 e 
760 m, abrangendo áreas aplanadas sobre arenitos grosseiros a 
conglomeráticos da Formação Marília, inumados por formação 
superficial arenosa, pedogeneizada, constituindo Latossolo 
Vermelho-Escuro com espessura que pode atingir 15 m. Sobre 
eles ocorre uma cobertura vegetal de Savana (Cerrado) em parte 
substituída por reflorestamento. 

Os cortes de estrada são raros e concentram-se na BR-37 4 
(rodovia Presidente Castelo Branco). Nesses cortes observou-se 
que o contato entre a rocha do substrato e a formação superficial 
arenosa se faz através de concentração descontínua de seixos de 
quartzo e arenito quartzoso, homométricos e arredondados. 

Sobre a formação superficial arenosa são encontradas 
depressões rasas tipo dales, por vezes incorporadas à drenagem, 
cujos vales apresentam-se muitas vezes com fundo plano e 
brejoso e semelhantes às veredas observadas ao longo dos 
cursos de água no Estado de Mato Grosso do Sul. 

E) Planalto de Monte Alto 

O Planalto de Monte Alto, localizado na porção leste-nordeste da 
Unidade Geomorfológica Planaltos Rebaixados, ocupa todo o 
reverso das escarpas da Serra do Jabuticaba!, na área da cidade 
de Monte Alto (SP), em altitudes situadas entre 680 e 753 m (Fig. 
2.8). Os processos erosivos que lhe deram origem atuaram sobre 
arenitos grosseiros e conglomeráticos da Formação Marília, em 
parte recobertos por formação superficial arenosa com espessura 
de até 5 m, pedogeneizada, constituindo solo Podzólico Vermelho
Amarelo. 

Em corte de estrada na rodovia SP-323, próximo à cidade de 
Monte Alto (SP), tem-se um perfil típico das formações superficiais 
na área em estudo (Fig. 2.23 D). Nesse corte, situado a 710 m de 
altitude, ocorre, sobre 6 m de espessura máxima de arenito 
grosseiro e conglomerático da Formação Marília, uma linha-de
pedra sinuosa, com espessura entre 0,05 e 0,15 m, apresentando 
bolsões de até 1,20 m, constituída por seixos de quartzo e 
quartzito arredondados, com diâmetro máximo de 0,05m, e, 
esporadicamente, fragmentos de couraça angulosos, com 
diâmetro máximo de 0,40 m. Recobrindo a linha-de-pedra, 
observou-se um colúvio vermelho-amarelo areno-argiloso, com 4 
m de espessura máxima. 

Penteado e Ranzani (apud QUEIROZ NETO, 1974), referindo
se à área de Monte Alto (SP), consideraram-na como uma 
superfície de cimeira regional elaborada no Neógeno por 
processos de pediplanação, a partir da antiga superfície de 
cimeira regional (Paleógena). 

F) Planaltos de Marília, de Garça, de Echaporã e da Jacutinga 

Nos planaltos de Marília, de Garça e de Echaporã, localizados na 
porção centro-leste da Unidade Geomorfológica Planaltos 
Rebaixados, a superfície interplanáltica Ili ocupa o divisor entre as 
bacias dos rios Tietê, Paranapanema, do Peixe e Feio ou 

Aguapeí, em altitudes situadas entre 660 e 720 m (Fig. 2.9). 
Características morfológicas e estruturais semelhantes são 
encontradas no planalto da Jacutinga ao sul da cidade de Agudos 
(SP). 

Nessa área, os processos morfogenéticos atuaram sobre 
arenitos grosseiros e conglomeráticos da Formação Marília, 
inumados por formação superficial arenosa a arenoargilosa, cujo 
caráter coluvial foi estabelecido por diversos autores (VERDADE 
et ai., 1971a, b; QUEIROZ NETO et ai., 1973; PENTEADO; 
RANZANI, 1973; MONIZ; CARVALHO, 1973; CARVALHO, 1976; 
SOARES e LANDIM apud SOARES et ai., 1979; entre outros), 
pedogeneizada, constituindo solo Podzólico Vermelho-Amarelo. 
Esses colúvios têm espessuras que podem ultrapassar 10 m e, 
anteriormente à ação antrópica, estavam fitoestabilizados por 
vegetação de Floresta Estacionai Semidecidual. O contato entre a 
rocha do substrato e o colúvio é erosivo e encontra-se balizado 
por linhas-de-pedra cuja espessura chega a 1 m, sinuosas e 
descontínuas, desdobradas, constituídas por seixos de quartzo e 
quartzito e por vezes fragmentos de arenito e de carapaças e 
couraças ferruginosas. Ocasionalmente, a linha-de-pedra pode 
estar recobrindo paleossolos truncados. 

Perfil típico dessas formações superficiais foi observado no 
planalto da Jacutinga a 690 m de altitude, na estrada que liga as 
cidades paulistas de Agudos e Domélia (Fig. 2.23 E). O referido 
perfil é constituído por cerca de 1,80 m de espessura de arenito 
da Formação Marília que transiciona para aproximadamente 0,50 
m de rocha alterada, constituindo paleohorizontes C e B truncado, 
sobre o qual assenta uma linha-de-pedra com 0,20 a 0,50 m de 
espessura. A linha de pedra é caistituída por seixos de quartzo e 
quartzito com diâmetro ao redor de 0,25 m e por fragmentos de 
arenito e de carapaça ferruginosa com diâmetro de até 0,50 m. 
Recobrindo a linha de pedra, têm-se 1 m de espessura de material 
arenoargiloso que passa abruptamente para 0,60 m de espessura 
de material arenoso, ambos de natureza coluvial. 

Araújo Filho e Ab'Sáber (1969) e Ab'Sáber (1969a) 
consideraram o Planalto de Marília e áreas similares como um 
relevo residual, estrutural, de idade terciária, a cavaleiro dos 
extensos pediplanos neogênicos do oeste paulista. 

Penteado e Ranzani (1973) identificaram com superfície de 
cimeira na área o reverso da "cuesta" do Mirante, com altitudes 
entre 620 e 650 m, denominada Pediplano de Marília (Nível 1) e 
considerada como pós-cretácica, por afetar rochas da Formação 
Marília. 

Queiroz Neto et ai. (1973) consideraram o Planalto de Marília 
como tendo dois níveis de erosão, por eles denominados como 
nível 1 (N-1) o mais elevado, ocupando uma posição cimeira 
regional, e cano nível li (N-11) o intermediário entre o nível 1 e a 
borda da escarpa. Posteriormente Queiroz Neto et ai. (1977) 
estabeleceram o nível 1 entre 660-670 m e o nível li entre 600 e 
620 m. 

Lepsch (apud CARVALHO, 1976) identificou no Planalto de 
Echaporã duas superfícies: a superfície 1 ou de Echaporã e a 
superfície li. Considerou a Superfície de Echaporã (1) como 
remanescente de uma superfície deposicional bastante antiga que 
se estendia por uma ampla área do Planalto Ocidental (MORAES 
REGO, 1932). Considerou ainda como um depósito único os 
sedimentos detríticos dos planaltos de Echaporã e Marília. 

Carvalho (1976) considerou a Superfície de Echaporã 
(LEPSCH apud CARVALHO, op. cit.) como erosiva e elaborada 
em condições climáticas de semiaridez, cortando os sedimentos 
do Grupo Bauru. É portanto pós-cretácica, provavelmente 
paleogênica intermediária, desenvolvida à custa da superfície 
paleogênica mais antiga (superfície das Cristas Médias de DE 
MARTONNE, 1943). Não excluiu a possibilidade de corresponder 
a esta última, quando então constituiria um residual avançado da 
superfície de aplanamento que corta em bisei o topo das escarpas 
das serras de São Pedro, Bducatu e Fartura no Estado de São 
Paulo. Considerou também a possibilidade de corresponder a um 
remanescente de uma ampla superfície de aplanamento e 
correlata da Superfície de Monte Alto, estabelecendo 
semelhanças entre os depósitos que as recobrem. 

Soares e Landim (apud SOARES et ai., 1979), estudando os 
sedimentos que recobrem os planaltos de Marília e Lupércio, 
consideraram as cascalheiras e as areias grosseiras com seixos, 
originários da Formação Marília, como depósitos correlativos de 
uma superfície de aplanamento regional, por eles definida como 
Superfície de Marília ou Altos lnterflúvios. 

De acordo com Carvalho (1976) as formações superficiais 
detríticas de textura fina, areno-argilosas, avermelhadas, 



normalmente constituindo os horizontes B dos solos Podzólicos 
com B textura! e B Latossólico, são restos de elúvios e mais 
provavelmente colúvios e colúvios-alúvios desenvolvidos 
posteriormente à elaboração das superfícies de erosão que 
recobrem, enquanto os depósitos rudáceos (paleopavimentos, 
cascalheiras) recobertos por essas formações são depósitos 
correlativos da superfície de erosão sobre a qual repousa. Ainda 
segundo Carvalho (op. cit.), as formações superficiais que 
recobrem a superfície N-1 têm idade entre o final do Paleógeno e o 
início do Neógeno, em acordo com a idade miocênica proposta 
por Fúlfaro e Suguio (1974). 

Sobre essas formações ocorre uma cobertura arenosa de cor 
clara, de caráter generalizado, com menos de 1 m de espessura, 
constituindo os horizontes A dos solos Podzólicos. Essa cobertura 
apresenta maior concentração de areia fina e frequentemente 
apresenta em seu interior bandas onduladas de coloração mais 
escura, constituídas de material mais argiloso (Est. 2.XI A), 
correspondentes às estruturas de dissipação de Bigarella (1974) e 
às bandas onduladas de Queiroz Neto (1975). Essa cobertura foi 
considerada por diversos autores como de idade holocênica 
(QUEIROZ NETO et ai., 1973, 1977; PENTEADO; RANZANI, 
1973; CARVALHO, 1976, entre outros). 

G) Outras áreas de ocorrência 

A superfície interplanáltica Ili, na Folha SF.22 Paranapanema, 
além das áreas citadas, também foi constatada no divisor das 
bacias dos rios Tietê e Mogi-Guaçu entre a Serra do Jaboticabal e 
a cidade de lbaté (SP); no divisor entre as bacias dos rios Tietê e 
Jacaré-Pepira nas proximidades da cidade de Dois Córregos (SP), 
todas localizadas na Unidade Geomorfológica Planaltos 
Rebaixados, e ao longo dos divisores entre as principais bacias 
hidrográficas nas unidades geomorfológicas Patamar de 
ltapetininga e Patamar do Tibagi, onde predominam arenitos, 
diamictitos e siltitos do Permocarbonífero (Grupo Itararé Indiviso) 
inumados por formação superficial arenosa com paleopavimento 
detrítico. Nessa formação superficial desenvolveu-se Latossolo 
Vermelho-Escuro sob cobertura vegetal de Savana (Cerrado) na 
Unidade Geomorfológica Patamar de ltapetininga e de Floresta 
Ombrófila Semidecidual na Unidade Geomorfológica Patamar do 
Tibagi. Também nos divisores entre as bacias dos rios Taquari, 
Itararé, Jacarezinho, das Cinzas, Laranjinha, Congonhas, Tibagi, 
Pirapó e lvaí na Unidade Geomorfológica Planaltos Rebaixados, 
ocorrem restos da superfície interplanáltica Ili. 

Nestes últimos divisores (Taquari até lvaí), os processos 
erosivos que elaboraram a superfície interplanáltica Ili o fizeram 
sobretudo sobre rochas efusivas da Formação Serra Geral, cujo 
truncamento observou-se em trabalhos de campo na estrada que 
liga a cidade de Timburi à rodovia BR-37 4 no Estado de São 
Paulo; no divisor entre as bacias dos rios Taquari e Itararé (Est. 
2.XI B). Recobrindo as rochas efusivas, tem-se formação 
superficial de textura argilosa e arenoargilosa com espessura 
variável, porém normalmente entre 3 e 5 m, podendo chegar a 10 
m. A formação superficial apresenta-se pedogeneizada, 
constituindo Latossolo Roxo e anteriormente à ação antrópica, 
fitoestabilizada pela Floresta Estacionai Semidecidual. 

No contato entre a rocha do substrato e a formação superficial 
argilosa a arenoargilosa, observaram-se, em diversos cortes de 
estrada, linhas de pedra com espessura variável de alguns 
centímetros até 2 m, descontínuas e sinuosas, ocupando o topo 
de elevações convexizadas cuja amplitude vale/interflúvio é 
inferior a 40 m. 

Linha de pedra característica dessa área foi descrita em corte 
de estrada na rodovia PR-090, no acesso à cidade de Santa 
Bárbara (PR) (Fig. 2.23 F). Nesse corte, situado numa altitude de 
730 m, observou-se uma espessura máxima de 2 m de rocha 
efusiva sobre a qual encontra-se uma linha de pedra constituída 
por fragmentos de carapaça ferruginosa com até 0,50 m de 
diâmetro, por calcedônia e por fragmentos de couraça em 
"plaqueta", heterométricos, porém com diâmetro máximo sempre 
inferior a 0,10 m. A linha de pedra apresenta uma espessura 
máxima sempre de 0,50 m, adelgaçando para as extremidades do 
corte, sinuosa e recoberta por um colúvio arenoargiloso, 
vermelho-escuro, com 6 m de espessura máxima. No interior do 
colúvio e apresentando maior concentração na porção inferior, 
encontraram-se pequenos seixos e grânulos constituídos por 
fragmentos de calcedônia e quartzo e do tipo pisólito. 

H) Conclusão 

As informações obtidas nos trabalhos de campo e na pesquisa 
bibliográfica permitiram considerar a superfície interplanáltica Ili 
como tendo sido elaborada por processos de pediplanação a partir 
do entalhamento da drenagem sobre a superfície anterior, em 
condições de exorreísmo, acentuando o processo de desnudação 
iniciado durante a elaboração do nível mais baixo da superfície de 
cimeira. Em relação à Bacia do Paraná, os processos erosivos 
individualizaram um compartimento de desnudação a leste
sudeste da Folha SF.22 Paranapanema e outro no restante da 
mesma, separados por relevos residuais da superfície de cimeira. 
A partir destes relevos residuais, a superfície interplanáltica Ili 
inclina-se em múltiplas direções, muitas vezes em desacordo com 
o mergulho das camadas geológicas. 

O mergulho geral das camadas geológicas em direção ao eixo 
principal da Bacia do Paraná e a presença de rochas resistentes 
facilitaram a formação, nos relevos residuais supracitados, de 
escarpas voltadas para a borda da referida bacia. Como 
anteriormente abordado, essas escarpas, apesar de resultarem da 
atuação dos processos morfogenéticos exógenos durante a 
elaboração do compartimento de desnudação na borda da bacia, 
estão adaptadas a linhas de fraqueza herdadas, pré-cenozoicas. 
Essa adaptação a linhas estruturais, aliada ao festonamento que a 
drenagem cata e anaclinal imprimiu, dificulta sua generalização 
como escarpas do tipo cuesta, acepção esta que foi dada neste 
relatório apenas à Serra de Botucatu. 

As escarpas são interrompidas por passagens abertas pela 
superimposição da drenagem cataclinal e ampliadas por 
degradação lateral, interligando os canpartimentos de 
desnudação do interior e da borda da Bacia do Paraná. Algumas 
dessas passagens foram posteriormente abandonadas, talvez em 
razão de captura dos rios que lhes deram origem (MORAES 
REGO, 1932; DE MARTONNE, 1943; ALMEIDA, 1956). 

Processos morfogenéticos posteriores, relacionados a 
diferentes sistemas morfoclimáticos, retocaram a superfície 
interplanáltica Ili, remanejando parte das formações superficiais e 
abrindo novos compartimentos interplanálticos (li e 1). Foram 
responsáveis, também, pelos diferentes modelados de dissecação 
e acumulação que fragmentaram e inumaram a referida superfície. 

2.4.2.2.2 - Superfície interplanáltica li 

A superfície interplanáltica li corresponde a remanescentes de 
uma superfície de erosão elaborada em nível inferior ao das 
superfícies de cimeira e interplanáltica Ili, atualmente 
confonnando modelados de aplanamento degradado inumado e 
de dissecação grosseira e média, com aprofundamento da 
drenagem entre 25 e 50 m. Ocupa os divisores entre as principais 
bacias hidrográficas na Folha SF.22 Paranapanema, exceto onde 
interpenetra as superfícies interplanáltica Ili e de cimeira (Fig. 
2.22). Na Unidade Geomorfológica Planaltos Rebaixados, 
apresenta caimento de superfície em direção ao vale do rio 
Paraná de aproximadamente 1 m/km, situando-se suas altitudes 
máximas entre 620 e 630 m, próximo ao contato com as 
superfícies mais elevadas e antigas, e as mínimas entre 380 e 400 
m, próximo ao vale do rio Paraná. Nas unidades geomorfológicas 
Patamar do Tibagi e Patamar de ltapetininga, as altitudes 
máximas situam-se em torno de 650 a 700 m e as mínimas entre 
580 e 600 m, com o caimento da superfície se fazendo em direção 
aos vales dos rios Tietê, Paranapanema, Itararé e das Cinzas. 
Secundariamente, apresenta caimento lateral em direção ao vale 
dos principais afluentes da bacia e sub-bacias dos rios 
supracitados. 

Apesar de as áreas atribuíveis a processos de pediplanação 
serem relativamente extensas, poucas são aquelas em que foram 
observados indícios da atuação desses processos e que podem 
ser consignadas a essa fase de pediplanação. Essa escassez de 
indícios deve-se entre outras razões a: 1) ângulo de mergulho das 
camadas sedimentares equivalente ao da inclinação da superfície, 
dificultando a identificação de truncamentos, principalmente na 
Unidade Geomorfológica Planaltos Rebaixados; 2) recobrimento 
por formações superficiais com espessura superior a 3 m, 
podendo ultrapassar 20 m, associado à ausência de bons cortes 
de estrada; 3) retrabalhamento da superfície interplanáltica li por 
processos de pediplanação durante a elaboração da superfície 
interplanáltica 1, fato este, aliás, que também ocorreu com as 
outras superfícies (de cimeira e interplanáltica Ili) nessa fase e em 
fases anteriores; e 4) atuação dos processos erosivos de 
dissecação generalizada, mascarando ou obliterando as feições 
de aplanamento. 



Em relação ao item 3, pode-se dizer que as feições 
morfológicas de aplanamento das diversas superfícies são o 
produto de retoques sucessivos ocorridos durante o Cenozoico. 
Retoques de superfícies mais antigas por processos de 
pediplanação durante o Neopleistoceno foram referidos por Melo e 
Franco (1980), Franco e Pinheiro (1982) e Mamede et ai. (1983), 
entre outros. 

A superfície interplanáltica li apresenta seus remanescentes 
distribuídos por toda a folha, e, por essa razão, os processos 
erosivos que a elaboraram afetaram todas as litologias nela 
identificadas. Em sua área de ocorrência, predominam os arenitos 
do Grupo Itararé Indiviso, as rochas efusivas da Formação Serra 
Geral e os arenitos e demais litologias das formações Caiuá, 
Santo Anastácio e Adamantina. Essas rochas encontram-se 
inumadas por formações superficiais arenosas a argilosas, can 
espessura normalmente entre 2 e 5 m, podendo ultrapassar 20 m, 
pedogeneizadas, constituindo Latossolo Vermelho-Escuro, 
Latossolo Roxo (sobre as rochas efusivas da Formação Serra 
Geral) e Areias Quartzosas, estas últimas na porção noroeste da 
folha. O contato com a rocha do substrato é erosivo, fazendo-se, 
muitas vezes, por meio de linhas de pedra e cascalheiras com 
espessura que pode chegar a 1,5 m ou a 3 m, respectivamente, 
descontínuas e com constituição variável em função da área-fonte 
e da gênese. Por vezes, o contato se faz sobre paleo-horizontes C 
e/ou B truncados, podendo apresentar enriquecimento em ferro, 
constituindo carapaça e couraça ferruginosas de origem 
pedogenética. Esse enriquecimento em ferro pode afetar inclusive 
a rocha (Est. 2.IX A), sendo comuns couraças acompanhando os 
estratos sedimentares .. 

Sobre a superfície interplanáltica li são observados relevos 
residuais que constituem remanescentes degradados de 
superfície(s) anterior(es). Verdadeiros inselbergs aí 
permaneceram em razão de características estruturais e/ou de 
posição, como o morro Três Irmãos no noroeste do Estado do 
Paraná (Est. 2.111 A), o morro do Diabo no sudoeste do Estado de 
São Paulo, ambos can dois níveis topográficos e 
aproximadamente 130 m de desnível, e o pico Agudo, ao norte da 
cidade de lbaiti (PR), com cerca de 150 m de desnível. Pequenas 
elevações com desnível inferior a 20 m, mantidas por rocha 
enriquecida em ferro e por carapaças e couraças ferruginosas de 
origem pedogenética, são comuns nas áreas de substrato 
constituído por arenitos do Grupo Bauru, principalmente no divisor 
entre as bacias dos rios lvaí e Piquiri no noroeste do Estado do 
Paraná, onde predominam os arenitos da Formação Caiuá. 
Pavimentos detríticos foram formados, alimentados pelas 
carapaças e arenitos ferruginosos, sendo posteriormente 
inumados por colúvios arenosos vermelho-escuros, vindo a 
constituir as atuais linhas de pedra observadas em cortes de 
estradas na área. 

Perfil típico (Fig. 2.23 G) das linhas de pedra no divisor entre 
as bacias dos rios lvaí e Piquiri ocorre na Serra dos Dourados, em 
altitude de 460 m, na estrada que liga as cidades paranaenses de 
Umuarama e lcaraíma. No corte, 0,45 m de sedimentos arenosos 
vermelho-escuros (paleohorizonte B Latossólico truncado) 
apresenta-se recoberto por uma linha de pedra com 1 m de 
espessura, constituída por fragmentos de couraças, 
heterométricos, com pedaços de até 1 m de comprimento por 0,25 
m de diâmetro, em sua maioria restos de 'tubos de raízes". 
lnumando a linha de pedra, ocorre um colúvio arenoso vermelho
escuro (Latossolo Vermelho-Escuro) com 2,8 m de espessura. 

Popp e Bigarella (1975), estudando as camadas sedimentares 
no noroeste do Estado do Paraná, consideraram as sequências 
arenosas sobrejacentes aos arenitos da Formação Caiuá como 
compondo uma formação geológica por eles denominada 
Formação Paranavaí. Essas sequências caracterizam-se por 
aspectos texturais, estruturais e eventualmente pedológicos 
incorporando depósitos colúvio-aluviais sem estratificação nítida e 
um conjunto de depósitos aluviais onde estão incluídos 
sedimentos fluviais arenosos e rudáceos. A Formação Paranavaí 
foi considerada pelos autores supracitados como de idade 
quaternária. 

Neste relatório, são também sugeridas como componentes da 
Formação Paranavaí as carapaças e couraças ferruginosas, 
pedogenéticas, e as linhas de pedra, identificadas no divisor entre 
as bacias dos rios lvaí e Piquiri no Estado do Paraná. 

As linhas de pedra observadas nas áreas da superfície 
interplanáltica li, onde o substrato rochoso é constituído por 
litologias das Formações Santo Anastácio e Adamantina, são 
formadas por seixos de quartzo e quartzito arredondados, can 

diâmetro ao redor de 0,05 m, por fragmentos de arenito 
ferruginoso e de couraças em "plaqueta", do tipo pisólito. Onde 
predominam os arenitos do Grupo Itararé Indiviso e mesmo de 
outras rochas paleozoicas e mesozoicas na Região 
Geomorfológica Patamar Oriental da Bacia do Paraná, são 
comuns linhas de pedra constituídas por seixos de quartzo e 
quartzito, arredondados e heterométricos, fragmentos de silexito, 
de arenito ferruginoso, por vezes conglomeráticas (Est. 2.X B), 
com até 0,7 m de diâmetro maior. A presença de calcedônia 
ocorre quando existem nas proximidades rochas efusivas da 
Formação Serra Geral que possam servir de área-fonte. 

A ocorrência de linhas de pedra desdobradas e concentração 
de fragmentos de couraças, carapaças e arenitos ferruginosos do 
tipo pisólito na parte superior de algumas linhas de pedra que 
contêm outros componentes são indícios do caráter poligenético 
dessa superfície de erosão. 

Na borda da superfície interplanáltica li, na ruptura de declive 
situada na parte superior da vertente no vale do rio Paraná e por 
vezes nos vales no curso inferior de seus afluentes, ocorrem 
cascalheiras em altitudes ao redor de 380 m, apresentando um 
desnível para o leito do rio de aproximadamente 90 a 100 m. 
Essas cascalheiras, com espessuras de até 3 m, apresentam 
retrabalhamento em seu topo, constituindo linhas de pedra, onde, 
além das litologias que ocorrem na cascalheira, são também 
encontrados fragmentos de couraça e de arenito ferruginosos do 
tipo pisólito. As cascalheiras assentam em discordância erosiva 
sobre a rocha do substrato e estão recobertas por colúvios 
arenosos, pedogeneizados, constituindo Latossolo Vermelho
Escuro com espessura normalmente entre 1 e 6 m. 

Perfil típico dessas cascalheiras ocorre na vila de Ilha Solteira 
(SP), na estrada de acesso para a barragem homônima, em uma 
altitude de 375 m (Fig. 2.23 H). No local, sobre a rocha do 
substrato, ocorre uma cascalheira com 2,5 m de espessura 
constituída por camadas de seixos de quartzo, quartzito, arenitos 
e calcedônia, arredondados, discoides, heterométricos (diâmetro 
máximo 0,10 m), com acamamento granodecrescente, 
intercaladas por camadas de arenito grosseiro a conglomerático 
com seixos de composição semelhante, porém de menor diâmetro 
(menos de 0,05 m). A cascalheira está recoberta por 0,50 m de 
espessura de material arenoso com características coluviais, 
separado de outro superior, com 1 m de espessura e 
características semelhantes, por uma linha de pedra sinuosa e 
com espessura inferior a 0,08 m, constituída por seixos da 
cascalheira com diâmetro inferior a 0,05 m e por fragmentos de 
couraça e arenito ferruginoso. 

Após o início da atuação de processos morfogenéticos 
relacionados a um sistema morfoclimático úmido e o consequente 
entalhamento da drenagem sobre a superfície interplanáltica li, 
ocorreram capturas de alguns cursos de água, cujas 
características morfológicas ainda são observáveis na área. 
Desse modo, como consequência de processos resultantes do 
encaixamento da drenagem e can base em características 
morfológicas, sugere-se que foram capturadas seções do curso 
superior dos rios Santo Inácio e Aguapeí ou Feio e que o curso 
médio-superior do rio Novo é consequência de captura de antigo 
afluente do rio Pardo. 

O rio Santo Inácio, anteriormente à captura, teria como seu 
formador o atual curso superior do rio Bonito, afluente do rio do 
Peixe. Este, apresentando nível de base mais baixo, capturou o 
antigo curso superior do rio Santo Inácio devido ao recuo da 
cabeceira do rio Bonito, seu afluente da margem direita. 
Evidências desse fato são a presença de cotovelo de captura, de 
vale abandonado situado a 630 m de altitude, de vale 
superdimensionado para o atual dreno constituído pelo Córrego 
da Sofia e a formação de gargantas controladas estruturalmente, 
com aproximadamente 80 m de profundidade, no curso superior 
do rio Bonito (Fig. 2.17). Presença de cascalheiras e outros 
depósitos fluviais não pode ser observada em razão da cobertura 
coluvial arenosa espessa e de reflorestamento. 

O rio Aguapeí ou Feio teria sua nascente na Serra da 
Jacutinga, a oeste da cidade de Agudos (SP). Em razão do recuo 
da cabeceira do rio Batalha, afluente do rio Tietê que apresenta 
nível de base local mais baixo, deu-se a captura de seu então 
curso superior na altura da atual confluência com o Ribeirão 
Batalhinha (Fig. 2.7), fato este já observado por Moraes Rego 
(1932) e por Almeida (1964). Indicadores desse evento são o 
traçado anonnal do rio Batalha, com uma mudança de curso de 
90° na área da suposta captura e a presença de um colo ou sela 
no divisor entre o Ribeirão Batalhinha e o rio Aguapeí ou Feio ao 



sul da cidade de Presidente Alves (SP). Esse colo, situado numa 
altitude de 560 m, apresenta-se preenchido por uma cobertura 
arenosa, com 1,5 m de espessura, contendo estruturas de 
dissipação (BIGARELLA, 1974), em contato erosivo com um 
material areno-argiloso vermelho-escuro com mais de 1 m de 
espessura (Est. 2.XI A). 

Finalmente, o rio Novo, pouco a montante da Usina 
Hidrelétrica Santa Cruz, ao norte da cidade de Avaré (SP), 
capturou um antigo afluente da margem direita do rio Pardo, o 
qual atualmente constitui seu curso médio-superior. No local da 
captura, o rio Novo apresenta uma inflexão brusca no seu curso, e 
a interseção de alguns pequenos afluentes sugere que o mesmo 
tenha tido curso contrário ao atual (Fig. 2.20 A). Nessa área, o 
divisor entre os supracitados rios apresenta um colo, com altitude 
de aproximadamente 660 m, onde foi observada a presença de 
uma cascalheira (Fig. 2.20 B), ao longo de um corte de estrada 
com 1 km de comprimento na Rodovia Presidente Castelo Branco 
(BR-374). A cascalheira assenta-se sobre 1 m de espessura de 
rochas efusivas intemperizadas da Formação Serra Geral e é 
constituída por seixos de quartzo, quartzito, arenito e calcedônia, 
arredondados e acamados, com diâmetro inferior a 0,05 m, 
apresentando-se ondulada e com espessura ao redor de 1 m. 
Possui sua parte superior remobilizada, constituindo uma linha de 
pedra de materiais da cascalheira, de fragmentos de arenito 
ferruginoso e do tipo pisólito, com espessura inferior a 0,20 m, 
recoberto por até 4 m de espessura de material coluvial 
arenoargiloso, com pequenos seixos de quartzo (diâmetro inferior 
a 0,01m) distribuídos em seu interior. 

Araújo Filho e Ab'Sáber (1969) e Ab'Sáber (1969a) 
consideraram as superfícies rebaixadas para oeste e norte do 
Planalto de Marília, que englobam parte da superfície 
interplanáltica li, como remanescentes de extensos pediplanos 
neogênicos na área central da bacia do Alto Paraná. Ainda 
segundo os autores supracitados, essas superfícies rebaixadas 
decaem em 500-550 m para ONO, à retaguarda dos bordos de 
erosão do referido planalto, em 350-400 m próximo ao vale do rio 
Paraná. Segundo Ab'Sáber (op.cit.), os pediplanos neogênicos 
prolongam-se para o sul, lateralmente ao vale do rio Paraná, 
sendo representados no Estado do Paraná pela superfície de 
Guaíra (BAL THERMESS apud AB'SÁBER, op.cit.). 

2.4.2.2.3 - Superfície interplanáltica 1 

A superfície interplanáltica 1 corresponde aos níveis topográficos 
mais baixos das unidades geomorfológicas Patamar de 
ltapetininga, Patamar do Tibagi e Planaltos Rebaixados e a 
totalidade da Unidade Geomorfológica Depressão Rio Tietê - Rio 
Piracicaba (Fig. 2.22). Esses níveis topográficos correspondem a 
compartimentos de interdesnudação lateral, formando modelados 
de aplanamento retocado inumado e em parte apresentando 
dissecação grosseira com aprofundamento da drenagem entre 25 
e 40 m. O alargamento desses compartimentos, originando 
pedimentos e pediplanos, deu-se principalmente a montante de 
áreas de barramento da drenagem. Na Folha SF.22 
Paranapanema, a maioria desses barramentos está relacionada 
com litologias da Formação Serra Geral e constitui áreas 
favoráveis para a implantação de barragens (Est. 2.1 A), em 
grande parte já aproveitadas. 

Pelo seu caráter alveolar de grande porte, esses 
compartimentos possuem características próprias relacionadas 
com a litologia do substrato, formações superficiais e altimetria, 
apresentando em comum a gênese e a morfologia. Interligam-se 
por estreitas passagens ao longo da drenagem, muitas vezes 
formando gargantas de superimposição, e contatam com os 
demais níveis interplanálticos e de cimeira através de rampas, em 
sua maioria dissecadas, constituindo modelados de dissecação 
grosseira, média e fina ou por escarpas e ressaltos. 

A presença de vales suspensos nos rios de menor porte, onde 
a ocorrência de cachoeiras é uma constante (Est. 2.X A), indica 
que a superimposição da drenagem principal, responsável pela 
abertura dos compartimentos nos quais evoluiu a superfície 
interplanáltica 1, deu-se em tempo geologicamente recente, 
provavelmente no Quaternário. Mais recentes são as corredeiras e 
quedas-d'água ao longo dos principais rios (Est. 2.1 A), que se 
encontram encaixados nos aluviões holocênicos e são os 
responsáveis pelo início da dissecação da referida superfície. 

A superfície quase plana, com pequena inclinação (<0,5 
m/km) em direção aos principais rios, e a rede hidrográfica 
incipiente que a percorre, conjugadas com a proximidade do nível 

de base regional, fazem can que os modelados de aplanamento 
retocado inumado apresentem deficiência de drenagem. Como 
consequência dessa deficiência e da oscilação sazonal do lençol 
freático, os solos apresentam características de hidromorfia, e é 
comum a presença de carapaças e couraças ferruginosas, 
constituídas pela cimentação de partículas arredondadas do tipo 
pisolíticas (Est. 2.Vll B), observadas principalmente em 
depressões rasas, por vezes preenchidas pelas águas das chuvas 
e em sua maioria ainda não incorporadas permanentemente à 
rede de drenagem. Essas áreas deprimidas parecem constituir 
clareiras na vegetação de Savana (Cerrado) e de Transição (para 
Floresta Estacionai Semidecidual). 

A falta de bons cortes de estrada dificultou o estudo das 
formações superficiais dessa superfície interplanáltica nos 
trabalhos de campo realizados na área. Apesar disso, 
observaram-se linhas de pedra e cascalheiras, estas últimas com 
espessura e composição diferentes em função de variações no 
agente de transporte e na área-fonte, situadas na borda dos 
pedimentos e pediplanos, na passagem para o plano aluvial. 

Entre os compartimentos pediplanados característicos da 
superfície interplanáltica 1, destacam-se os situados no baixo 
curso dos rios Pardo, Mogi-Guaçu e Grande, no curso médio dos 
rios das Cinzas e Laranjinha e ao longo do curso dos rios Paraná, 
Tietê, Paranapanema e lvaí. 

A) Baixo curso dos rios Pardo, Mogi-Guaçu e Grande 

A superfície de aplanamento que ocorre na área acima citada foi 
neste relatório denominada de Superfície do Baixo Curso dos Rios 
Pardo e Mogi-Guaçu, constituindo a superfície de aplanamento 
por pediplanação mais conservada, contínua e extensa na Folha 
SF.22 Paranapanema. Esse pediplano, com altitudes que oscilam 
entre 490 e 550 m, situa-se ao longo do baixo curso dos rios 
Pardo e Mogi-Guaçu e ao longo do rio Grande, no trecho 
compreendido entre a cidade mineira de Planura e a Barragem de 
Volta Grande, na porção nordeste da Unidade Geomorfológica 
Planaltos Rebaixados. 

Os processos de pediplanação que lhe deram origem atuaram 
sobre rochas efusivas da Fonnação Serra Geral e localmente 
sobre arenitos das fonnações Botucatu e Adamantina. Essas 
rochas apresentam-se inumadas por formações superficiais 
argilosas e arenosas, pedogeneizadas, constituindo Latossolo 
Roxo e secundariamente Latossolo Vermelho-Escuro, cobertos 
por vegetação de Savana (Cerrado) e de Transição (para Floresta 
Estacionai Semidecidual), atualmente em grande parte substituída 
por agricultura e pastagens. 

Comunica-se com outras superfícies aplanadas a jusante e a 
montante no rio Grande através de passagens estreitas, como 
consequência da presença, até próximo do rio, de remanescentes 
da superfície interplanáltica li que constituem os divisores entre as 
principais bacias hidrográficas na área. A montante, onde se 
situam as cidades paulistas de lpuã e Miguelópolis e ligada aos 
rios Grande e Sapucaí, ocorre uma superfície pediplanada, 
truncando rochas efusivas da Formação Serra Geral, e inumada 
por formações superficiais argilosas e argiloarenosas, 
pedogeneizadas, constituindo Latossolo Roxo, neste relatório 
denominada de Superfície do Baixo Curso do Rio Sapucaí - Rio 
Grande. A jusante, ligada ao rio Grande e onde se situam as 
cidades de Orindiúva (SP), Fronteira (MG) e Aparecida de Minas 
(MG), a superfície de aplanamento truncou rochas da Formação 
Adamantina e localmente da Formação Serra Geral, inumadas 
predominantemente por formações superficiais arenosas, 
pedogeneizadas, constituindo Latossolo Vermelho-Escuro. Esta 
última superfície de aplanamento situa-se em altitudes entre 440 e 
520 m. 

No transcorrer de trabalhos de campo, constatou-se a 
ocorrência de inúmeras cascalheiras na borda da superfície 
interplanáltica 1 na passagem para o vale fluvial. Essas 
cascalheiras, com espessura que pode atingir 6 m, apresentam-se 
10 a 15 m acima do leito dos rios na Superfície do Baixo Curso 
dos Rios Pardo e Mogi-Guaçu e na Superfície do Baixo Curso do 
Rio Sapucaí - Rio Grande, enquanto a jusante da cidade de 
Planura (MG), no rio Grande, apresentam-se entre 30 e 60 m 
acima do leito dos rios. As cascalheiras são constituídas por 
seixos heterométricos, com até O, 15 m de diâmetro, 
predominantemente de quartzito e secundariamente de quartzo e 
calcedônia, bem arredondados, achatados, com acamamento 
granodecrescente, por vezes imbricados e com lentes de areia 
grosseira a conglomerática com cimentação secundária por óxido 



de ferro. As cascalheiras mais significativas foram observadas na 
BR-364 entre as cidades mineiras de Frutal e Planura, na margem 
direita do rio São Francisco, na BR-153 entre as cidades de 
Fronteira (MG) e lcém (SP), na margem direita do rio Grande, e na 
SP-425 entre as cidades paulistas de Barreto e Guaíra, na 
margem esquerda do rio Pardo. 

A ocorrência de retrabalhamento da porção superior das 
cascalheiras é comum na folha, dando origem a pavimentos 
detríticos, constituindo linhas de pedra nos cortes de estrada 
onde, além dos seixos das cascalheiras, ocorrem partículas 
arredondadas do tipo de pisólitos e fragmentos de couraça 
arenosa e conglomerática (Est. 2.Xll). Também observaram-se, 
em raros cortes de estrada, linhas de pedra constituídas por 
seixos de quartzito, de quartzo e do tipo pisólito, e por fragmento 
de couraças ferruginosas. Carapaças e couraças ferruginosas, 
constituídas pela cimentação de partículas arredondadas do tipo 
pisolíticas (Est. 2.Vlll B), com até 1,5 m de espessura, ocorrem 
nas proximidades das cidades paulistas de Sertãozinho, Morro 
Agudo, Guaíra e Orindiúna, ao longo das rodovias BR-265, SP-
351, SP-345 e SP-322, respectivamente. 

Arid e Barcha (1971 ), estudando os depósitos detríticos 
rudáceos, arenosos e por vezes argilosos na margem direita do rio 
Grande, compreendendo as cidades mineiras de Planura, Frutal, 
Fronteira e Aparecida de Minas, na Folha SF. 22 Paranapanema, 
relacionaram-nos a uma origem essencialmente fluvial em clima 
úmido, durante o Neocenozoico (Neopleistoceno). A origem 
essencialmente fluvial em condições de clima úmido para os 
referidos sedimentos, denominados de Formação Rio Grande 
pelos autores citados, foi colocada em dúvida por Ab'Sáber 
(1971). Para Ab'Sáber (op. cit.) grande parte dos referidos 
sedimentos tem uma origem torrencial em condições climáticas de 
pouca umidade, opinião esta compartilhada no presente relatório. 

B) Curso médio do rio das Cinzas. 

Situadas entre a cidade de Tomasina (PR) e a garganta de 
superimposição do rio das Cinzas na Serra Geral, estendendo-se 
pelo baixo curso dos afluentes do referido rio, ocorre uma 
superfície de aplanamento neste relatório denominada de 
Superfície do Curso Médio do Rio das Cinzas. 

Essa superfície, localizada na porção norte da Unidade 
Geomorfológica Patamar do Tibagi, situa-se entre 440 e 530 m de 
altitude e encontra-se em grande parte dissecada, comportando 
modelados de dissecação grosseira e média, com 
aprofundamento da drenagem entre 30 e 50 m, lateralmente ao 
modelado de aplanamento retocado inumado. Essa superfície foi 
elaborada por processos de pediplanação que atuaram 
principalmente sobre rochas sedimentares das Formações Rio do 
Rasto e Teresina e do Grupo Guatá, posteriormente inumadas por 
formações superficiais argilosas a arenoargilosas, 
pedogeneizadas, formando solos Podzólicos e Cambissolos, 
anteriormente à ocupação humana sob cobertura vegetal de 
Floresta Estacionai Semidecidual. 

Nos trabalhos de campo constatou-se que a cobertura 
detrítica fina, de modo geral, apresenta espessura inferior a 2 m, 
permitindo, nos diversos cortes de estrada, a observação do 
contato com a rocha do substrato. Esse contato faz-se por 
discordância erosiva, na maior parte das vezes balizada por linhas 
de pedra e por cascalheiras com espessura que pode chegar a 
0,5 e 6 m, respectivamente. 

As linhas de pedra, de modo geral, apresentam-se onduladas, 
em contato com ou próximo à rocha do substrato, constituídas por 
fragmentos heterométricos e angulosos de silexitos e por seixos 
de quartzito e quartzo com diâmetro máximo de 0,20 m, inumadas 
por colúvios argilosos a arenoargilosos, vermelhos. Por vezes, nas 
linhas de pedra, são encontrados fragmentos de couraça 
ferruginosa do tipo pisólito. fts cascalheiras apresentam-se na 
borda da Superfície do Curso Médio do Rio das Cinzas, na 
passagem para o plano aluvial, situando-se 10 a 15 m acima do 
leito fluvial. 

Cascalheira típica dessa superfície foi observada em corte de 
estrada na PR-439, entre as cidades paranaenses de Ribeirão do 
Pinhal e Santo Antônio da Platina, na margem direita do rio das 
Cinzas (Est. 2.Vll A). Nesse corte, sobre rocha sedimentar com 
estratificação plano-paralela apresentando mergulho para oeste 
de aproximadamente 25° e truncada por erosão, ocorre um 
depósito rudáceo de origem fluvial com espessura variável de 0,5 
a 6 m. Esse depósito, composto por seixos arredondados de 
quartzito e silexito com diâmetro de até 0,30 m, apresenta-se 

levemente estratificado, granodecrescente e com imbricação dos 
seixos, além de truncamento por erosão nos bordos e 
retrabalhamento no topo, dando origem a linhas de pedra. 
Encontra-se inumado por colúvio arenoargiloso vermelho com até 
2 m de espessura. 

C) Curso médio do rio Laranjinha 

Ao longo do curso médio do rio Laranjinha e das bacias dos 
ribeirões do Engano e do Rumo, seus afluentes da margem 
direita, desenvolveu-se um compartimento beira rio aplanado em 
condições morfoclimáticas de pouca umidade, neste relatório 
denominado de Superfície do Curso Médio do Rio Laranjinha. 

Esta superfície, localizada na porção noroeste da Unidade 
Geomorfológica Patamar do Tibagi, situa-se entre 500 e 560 m de 
altitude, tendo sido elaborada por processos de pediplanação que 
truncaram rochas das Formações Rio do Rasto e Teresina. Essas 
rochas apresentam-se inumadas por formações superficiais 
argilosas a arenoargilosas onde ocorrem paleopavimentos 
detríticos e cascalheiras, atualmente pedogeneizadas, 
constituindo solos Podzólicos e Cambissolos. Esses solos, 
atualmente utilizados para atividades agrícolas, estavam, 
anteriormente à ação antrópica, fitoestabilizados por uma 
cobertura vegetal de Floresta Estacionai Semidecidual. 

Em trabalhos de campo, observou-se que as formações 
superficiais argilosas a arenoargilosas apresentam espessura 
entre 2 e 5 m, de cor vermelha, normalmente em discordância 
erosiva com a rocha do substrato. Nesse contato, é comum a 
presença da linhas de pedra com até 0,5 m de espessura, visíveis 
nos cortes de estrada que cruzam colinas com amplitude topo/vale 
na ordem de 30 a 50 m. Nas bordas da referida superfície, na 
passagem para o plano aluvial, o contato rocha do 
substrato/colúvio faz-se através de cascalheiras com espessura 
constatada de até 1 m. 

Perfil típico das formações superficiais na área (Fig. 2.23 1) foi 
observado em corte de estrada na PR-435 entre as cidades 
paranaenses de Congonhinhas e lbaiti. Nesse corte, localizado na 
margem esquerda do Ribeirão dos Porcos, prolongando-se para 
leste até a margem esquerda do rio Laranjinha, ocorre, numa 
altitude de 530 m, um colúvio vermelho, argiloarenoso, com 1,5 m 
de espessura, recobrindo uma linha de pedra de quartzitos com 
até 0,30 m de diâmetro e espessura também de 0,30 m, 
recobrindo rocha sedimentar. Desse corte, situado na borda da 
vertente, passa-se para o plano aluvial do Ribeirão dos Porcos, 
numa altitude de 500 m, onde sedimentos arenosos recobrem 
uma cascalheira com 1 m de espessura, constituída por seixos de 
quartzito e silexito, visível na borda do leito fluvial encaixado cerca 
de 2 a 3 m. Do plano aluvial do Ribeirão dos Porcos, passa-se 
para o interflúvio com o rio Laranjinha, onde, a 515 m de altitude, 
sob colúvio arenoargiloso de cor vermelho-amarela, com 2,5 m de 
espessura, ocorre uma cascalheira com 1 m de espessura, 
constituída por seixos bem arredondados de quartzito e silexito. 
Essa cascalheira se assenta sobre uma camada argilosa de 
origem não identificada com características de hidromorfia. 

D) Ao longo do curso do rio Paraná 

No alto curso do rio Paraná, na Folha SF.22 Paranapanema, 
ocorre uma sucessão de canpartimentos de aplanamento unidos 
entre si através do vale do citado rio. Esses compartimentos, 
compondo o nível mais baixo da Unidade Geomorfológica 
Planaltos Rebaixados, compreendem níveis de erosão por 
pediplanação e, ao que parece, também por níveis de 
sedimentação em ambiente de bajada. Os compartimentos 
aplanados guardam altitudes aproximadas que oscilam entre 250 
e 320 m, as mais elevadas ao norte, e sobre eles podem ser 
citadas as cidades de Aparecida do Tabuado, Três Lagoas, 
Bataguaçu, Anaurilândia e Bataiporã, no Estado de Mato Grosso 
do Sul, e Rubinéia, Panorama e Rosana, no Estado de São Paulo. 

Na elaboração desses compartimentos, os processos 
morfogenéticos atuaram principalmente sobre arenitos das 
formações Caiuá e Adamantina, os quais apresentam-se 
recobertos por formações superficiais pedogeneizadas, formando 
solos Podzólico Vermelho-Amarelo nas áreas de acumulação e 
Latossolo Vermelho-Escuro nas demais áreas. Esses solos 
apresentam-se com cobertura vegetal de Savana (Cerrado) e de 
Transição (para Floresta Estacionai Semidecidual) ao norte da 
cidade de Anaurilândia (MS) e de Transição (para Savana) e 
Floresta Estacionai Semidecidual ao sul. A cobertura vegetal 



atualmente apresenta-se em remoção acelerada para 
implementação de atividades agropastoris e silvicultura. 

A expressão morfológica atual dos compartimentos em pauta 
é de modelados de aplanamento retocado inumado e de 
acumulação inundável (Est. 2.11 B). 

Nos trabalhos de campo, a ausência de bons cortes de 
estrada dificultou o estudo das formações superficiais, tendo sido 
constatada apenas a ocorrência generalizada de uma cobertura 
detrítica arenosa, com espessura em média superior a 3 m, e a 
presença quase constante de cascalheiras na borda da superfície 
interplanáltica 1, na passagem para o plano aluvial do rio Paraná e 
de seus afluentes. 

As cascalheiras apresentam-se com desníveis entre 1 O e 20 
m em relação ao leito atual dos rios e na maioria dos casos 
mostram retrabalhamento no topo, com formação de linhas de 
pedra, onde, além dos seixos da cascalheira, ocorrem também, e 
com predominância, fragmentos de carapaça e couraça 
ferruginosas com diâmetro máximo (0,30 m) normalmente maior 
do que o diâmetro máximo verificado nas cascalheiras (0,15 m) 
(Est. 2.Xll A). As cascalheiras possuem espessuras entre 0,5 e 3 
m, enquanto as linhas de pedra entre O, 1 e 0,5 m, recobertas por 
colúvios arenosos vermelho-escuro ou vermelho-amarelo, com 
espessura de 1 a 3 m e contendo por vezes pequenos seixos e 
grânulos de quartzo do tipo pisólito. 

Cascalheiras representativas foram observadas nas margens 
direita dos rios lvinhema (BR-376), Taquaruçu (MS-395) e Paraná 
(estrada de acesso ao Porto Valdeci Vasconcelos-MS) e esquerda 
dos rios Pardo (MS-395, Est. 2.Xll A), Paranapanema (estrada 
entre Rosana-SP e Marilena-PR) e Paraná (Presidente Epitácio
SP). Essas cascalheiras apresentam-se levemente estratificadas, 
com acamamento granodecrescente com seixos bem 
arredondados, por vezes imbricados e achatados, de quartzo, 
quartzito, arenitos silicificados e calcedônia, com diâmetro médio 
entre 0,03 e 0,05 m, raramente apresentando lentes de areia 
grosseira a conglomerática. Sobre elas ocorrem linhas de pedra e 
coberturas coluviais com as características já descritas no 
parágrafo anterior. 

Na região de Três Lagoas (MS), Guidicini e Fernandes da 
Silva (1972) descreveram a ocorrência de depósitos detríticos 
rudáceos e síltico-arenosos com dimensão espacial não 
determinada e espessura de 60 m. Cerca de 2/3 dessa espessura 
são constituídos por depósitos rudáceos interpretados como de 
origem fluvial em condições de regime torrencial, com provável 
idade terciária. Os elementos grosseiros são constituídos 
predominantemente por seixos de quartzitos, quartzo, silexito, 
arenito silicificado e calcedônia, arredondados, imbricados, 
estratificados, granodecrescentes, com intercalação de lentes 
síltico-arenosas apresentando estratificação cruzada. A ocorrência 
de cimentação epigenética com óxidos de ferro é frequente e 
ocorre predominantemente nas áreas de contato entre camadas 
de diferentes composições granulométricas e, na base, no contato 
com o arenito subjacente. Os afloramentos dos depósitos 
rudáceos acima descritos ocorrem ao redor da cota altimétrica de 
280 m, apresentando um desnível em relação ao rio em torno de 
20m. 

E) Ao longo do curso do rio Tietê 

Na área da Folha SF.22 Paranapanema, ao longo do rio Tietê, 
ocorrem compartimentos aplanados correspondentes à superfície 
interplanáltica 1 em todo o seu curso. Na Unidade Geomorfológica 
Depressão Rio Tietê - Rio Piracicaba o compartimento aplanado 
encontra-se a montante da Barragem de Barra Bonita, 
prolongando-se para leste e sudeste nas bacias dos rios do Peixe, 
de Conchas e Sorocaba. Na Unidade Geomorfológica Planaltos 
Rebaixados o compartimento aplanado mais importante encontra
se na área da represa de Nova Avanhandava e foi neste relatório 
denominado de Superfície de Araçatuba. 

Na Unidade Geomorfológica Depressão Rio Tietê - Rio 
Piracicaba, o compartimento aplanado apresenta-se desdobrado 
em dois, sendo um na área da Represa de Barra Bonita e o outro 
na área das bacias dos rios do Peixe, de Conchas e Sorocaba, 
afluente da margem esquerda do rio Tietê. Ambas as áreas 
apresentam-se com altitudes entre 460 e 520 m, nelas sendo 
comum a presença de linhas de pedra e cascalheiras, assim como 
a retirada da cobertura vegetal primitiva principalmente para o 
desenvolvimento de atividades agropecuárias. 

Na área da Represa de Barra Bonita, os processos 
morfogenéticos, relacionados ao aplanamento, atuaram 

predominantemente sobre rochas da Formação Pirambóia, 
atualmente inumadas por formações superficiais com espessura 
entre 2 e 3 m, arenosas, pedogeneizadas, constituindo Latossolo 
Vermelho-Amarelo com cobertura vegetal de Savana (Cerrado). 
As linhas de pedra e cascalheiras observadas na área são 
constituídas por seixos de quartzo, quartzito e fragmentos de 
carapaça ferruginosa, can espessura mínima de 0,02 m para as 
linhas de pedra e máxima de 1,5 m para as cascalheiras. 

Na área das bacias dos rios Peixe, de Conchas e Sorocaba, 
os processos morfogenéticos relacionados ao aplanamento 
atuaram sobre rochas do Subgrupo Estrada Nova, atualmente 
inumadas por fonnações superficiais com espessura entre 1 e 2 
m, predominantemente argilosas, pedogeneizadas, constituindo 
solo Podzólico Vermelho-Amarelo, cobertas principalmente por 
vegetação de Floresta Estacionai Semidecidual. As linhas de 
pedra e cascalheiras diferem das encontradas na área anterior por 
apresentarem também silexitos. 

Ao longo do rio Tietê, o compartimento geomorfológico 
aplanado da superfície interplanáltica 1, mais representativo, foi 
neste relatório denominado de Superfície de Araçatuba por se 
encontrar nas proximidades da cidade paulista homônima e por 
sua gênese, provavelmente relacionada com processos de 
pediplanação durante o Cenozoico. Esses processos de 
pediplanação atuaram sobre rochas da Fonnação Adamantina, 
atualmente inumadas por formações superficiais constituídas por 
colúvios e elúvios arenosos e arenoargilosos, can espessura que 
pode ultrapassar 3 m, por vezes comportando linhas de pedra e 
cascalheiras. Os colúvios e elúvios encontram-se 
pedogeneizados, constituindo Latossolo Vermelho-Escuro 
utilizado principalmente para pastagens após a retirada da 
cobertura vegetal de Savana (Cerrado) e de Transição (para 
Floresta Estacionai Semidecidual). 

A supracitada superfície, situada em altitudes entre 360 e 420 
m, apresenta áreas com deficiência de drenagem, constituindo 
modelados de acumulação inundável semelhantes aos que foram 
descritos na Superfície do Baixo Curso dos Rios Pardo e Mogi
Guaçu e, da mesma forma, apresentando localmente carapaças e 
couraças ferruginosas constituídas pela cimentação de partículas 
com características pisolíticas. 

Nos trabalhos de campo realizados na Superfície de 
Araçatuba, observaram-se carapaças e couraças ferruginosas 
com características pisolíticas, cascalheiras e linhas de pedra, 
cujos perfis típicos descreveram-se nas estradas entre as cidades 
paulistas de Buritama e Salto de Avanhandava as duas primeiras 
e entre Lins e Sabino a última. A couraça de aparência pisolítica, 
com 0,50 m de espessura e englobando seixos de quartzo, foi 
observada em corte de estrada próximo ao Ribeirão São 
Jerônimo, numa altitude de 370 m, sobre rocha alterada e na 
borda de uma área de acumulação inundável. A cascalheira foi 
observada na mesma estrada, numa altitude de 360 m, próximo 
ao Salto de Avanhandava, no rio Tietê. A cascalheira, com 
espessura de 1,5 m, é constituída por seixos arredondados de 
quartzo, quartzito e calcedônia com diâmetros entre 0,02 e 0,10 
m, e apresenta-se recoberta por Latossolo Vermelho-Escuro. A 
linha de pedra situa-se próximo ao ribeirão Dourado, numa altitude 
de 400 m, tem 0,20 m de espessura, é constituída por seixos de 
quartzo e quartzito, e fragmentos de arenito, ferruginosos, 
assentes sobre rocha alterada e inumados por 4 m de espessura 
de colúvio arenoargiloso vermelho-escuro, e couraça com 
aparência pisdítica (Fig. 2.23 J). 

F) Ao longo do curso do rio Paranapanema 

Na folha em estudo, compartimentos aplanados 
correspondentes à superfície interplanáltica 1 ocorrem na bacia do 
rio Paranapanema, a montante das gargantas de superimposição 
formadas na transposição das escarpas da Serra Geral pelos rios 
Paranapanema, Itararé e Jacarezinho (e também pelos rios 
Laranjinha e das Cinzas, já descritos), a montante da Barragem 
de Capivara e a jusante da mesma, nas proximidades da cidade 
paulista de ltororó do Paranapanema. 

Esses canpartimentos, separados entre si por zonas de 
estreitamento onde os interflúvios da(s) superfície(s) 
interplanáltica(s) anterior(es) se aproximam do vale do rio, 
apresentam amplas áreas de acumulação aluvial, colúvio-aluvial e 
coluvial (planícies e terraços fluviais e acumulações inundáveis) já 
inundadas pelas águas represadas pelas barragens de Capivara e 
Jurumirim ou em vias de o serem (Barragem Álvaro Souza Lima). 
As áreas de acumulações inundáveis (Ai), por se situarem em 



cotas altimétricas elevadas, não são encobertas pelas águas 
represadas e possivelmente representam os remanescentes de 
bajadas existentes durante a atuação dos processos de 
aplanamento na área. 

Em trabalhos de campo aí realizados, observou-se que as 
formações superficiais apresentam textura arenosa a 
arenoargilosa quando sobre litologias do Grupo Passa-Dois, 
pedogeneizadas, constituindo Latossolo Vermelho-Escuro sob 
cobertura vegetal de Floresta Estacionai Semidecidual. Quando 
sobre litologias das formações Pirambóia e Botucatu, constituídas 
predominantemente por arenitos, apresentam-se arenosas, 
pedogeneizadas, constituindo Latossolo Vermelho-Amarelo e 
Areias Quartzosas sob cobertura vegetal de Savana (Cerrado). 
Quando sobre as rochas efusivas básicas da Formação Serra 
Geral, apresentam-se com textura argilosa a arenoargilosa, 
pedogeneizadas, constituindo solos Terra Roxa Estruturada e 
Latossolo Roxo, sob cobertura vegetal de Savana (Cerrado), a 
montante da superimposição do rio Paranapanema na escarpa da 
Serra Geral, e de Floresta Estacionai Semidecidual nas demais 
áreas. Quando sobre rochas do Grupo Bauru, apresentam-se 
arenosas a arenoargilosas, pedogeneizadas, constituindo solos 
Podzólicos e Latossolo Vermelho-Escuro sob cobertura vegetal de 
Floresta Estacionai Semidecidual. 

Sob essas formações superficiais, que apresentam espessura 
normalmente entre 2 e 3 m, podendo ultrapassar 10 m, constatou
se a presença de rudáceos, constituindo linhas de pedra 
descontínuas e cascalheiras, estas últimas comuns na borda da 
superfície interplanáltica 1. A montante das áreas de 
superimposição da drenagem, as linhas de pedra são constituídas 
predominantemente por fragmentos de silexito, e as cascalheiras, 
por seixos arredondados de quartzo e silexitos. A jusante das 
referidas áreas de superimposição, tanto as linhas de pedra como 
as cascalheiras são constituídas principalmente por seixos de 
calcedônia, quartzo e quartzito. 

G) Ao longo do curso do rio lvaí 

Os processos de aplanamento por pediplanação responsáveis 
pelo alargamento dos compartimentos fluviais, dando origem à 
superfície interplanáltica 1, na bacia do rio lvaí, originaram uma 
superfície aplanada, desdobrada por uma zona de estreitamento 
do vale do referido rio entre as cidades paranaenses de Japurá e 
São Carlos do lvaí, na Unidade Geomorfológica Planaltos 
Rebaixados. 

A montante do referido estreitamento, os processos 
morfoclimáticos semiáridos atuaram sobre rochas efusivas 
básicas da Formação Serra Geral, dando origem a uma superfície 
aplanada, atualmente em altitudes entre 280 e 340 m. Essa 
superfície encontra-se inumada por formações superficiais de 
textura predominantemente argilosa a arenoargilosa, 
pedogeneizadas, constituindo solos Terra Roxa Estruturada e 
Latossolo Roxo, com espessura normalmente entre 2 e 3 m, 
recobertos, do mesmo modo que a superfície a jusante do 
estreitamento, por uma cobertura vegetal de Floresta Estacionai 
Semidecidual. 

Em trabalhos de campo verificou-se que, sob essa cobertura 
de textura fina, ocorrem algumas linhas de pedra constituídas por 
seixos de calcedônia e diabásio e por fragmentos de quartzo, com 
espessura variável, porém sempre inferior a 0,15 m, sinuosas e 
descontínuas, assentes sobre a rocha do substrato, alterada. Nas 
bordas dessa superfície, na passagem para o vale do rio lvaí e 
seus principais afluentes, ocorrem cascalheiras. 

Cascalheira típica desse compartimento observou-se na 
margem esquerda do rio lvaí, na estrada entre as cidades 
paranaenses de São João do lvaí e São Pedro do lvaí (BR-369), 
numa altitude de 320 m (Fig. 2.23 K). Nesse local, na borda de um 
pequeno terraço, jaz, sobre 2 m de espessura de basalto alterado, 
0,7 m de espessura de material com aspecto coluvial. Sobre esse 
material de aspecto coluvial, ocorre 1,3 m de espessura de seixos 
e blocos de diabásio, com até 0,50 m de diâmetro máximo, e 
seixos e grânulos de quartzo e calcedônia. Sobre a cascalheira 
observou-se uma cobertura de 1,7 m de espessura de material 
vermelho, coluvial, apresentando textura arenoargilosa e contendo 
pequenos seixos e grânulos de diabásio, quartzo e calcedônia, 
mais concentrados na base. 

A jusante do estreitamento citado, o aplanamento deu-se 
sobre arenitos da Formação Caiuá, atualmente recobertos por 
formações superficiais arenosas, pedogeneizadas, constituindo 
solo Podzólico Vermelho-Escuro. Sob esses materiais, 

observaram-se alguns raros depósitos rudáceos, cujas relações 
com a superfície interplanáltica 1 não puderam ser estabelecidas. 

Segundo Dehira et ai. (1981), na área entre as cidades 
paranaenses de Cianorte e Paranavaí, ocorrem sedimentos 
cenozoicos coluviais e aluviais de idade pleistocênica e 
holocênica. Entre os sedimentos pleistocênicos, destacam-se as 
cascalheiras can desníveis entre 10 e 40 m acima do leito atual 
dos rios, por eles denominadas de cascalheiras fluviais subatuais. 
Essas cascalheiras de vários estágios são constituídas 
predominantemente por seixos e blocos de arenitos, arenitos 
silicificados, calcedônia e, secundariamente, por seixos de 
basalto. As mais elevadas (cerca de 30 m acima do leito atual do 
rio lvaí) foram consideradas como contemporâneas do estágio 
glacial Illinois e correspondentes à fase de pedimentação P1 de 
Bigarella e Ab'Sáber (apud AB'SÁBER, 1965), responsável pelo 
alargamento do vale do rio lvaí. 

Ainda conforme Dehira et ai. (op.cit.), durante o estágio 
interglacial Sangamon, ocorreu a deposição de parte dos aluviões 
entalhados subatuais, a formação de regolito e a dissecação dos 
pedimentos, posteriormente (na transição para o estágio glacial 
Wisconsin) sepultados pelos, por eles denominados, complexos 
colúvio-aluvionares subatuais restritos e pelos coluviões 
entalhados das cercanias do rio lvaí. Estes últimos, com 
espessura que pode atingir 20 m, possuem textura arenosa 
quando repousam sobre arenitos da Formação Caiuá e 
normalmente contêm linhas de pedra, concreções limoníticas e 
pequenos fragmentos de arenito limonitizado na base. Quando 
recobrem basaltos, sua textura é arenoargilosa, com quantidades 
variáveis de minerais opacos magnéticos, e são comuns as linhas 
de pedra contendo seixos subarredondados a angulosos. Tais 
seixos são constituídos predominantemente de calcedônia e 
fragmentos de concreções limoníticas, grânulos de quartzo, 
arenito e arenito silicificado com espessura de até 0,30 m. 

2.4.3 - Evolução dos modelados no Quaternário 

Na Folha SF.22 Paranapanema, os aspectos morfológicos 
observados durante a interpretação das imagens de radar na 
escala 1 :250 000 somados aos aspectos pedológicos, 
sedimentológicos e estratigráficos observados durante os 
trabalhos de campo, em grande parte referendados na bibliografia 
consultada, indicam a atuação de processos morfogenéticos 
relacionados a diferentes sistemas morfoclimáticos. A ocorrência 
desses diferentes sistemas sugere ter havido variações climáticas, 
as quais, pelo caráter recorrente apresentado pelos processos 
morfogenéticos, parecem ter sido cíclicas. 

O caráter recorrente dos processos morfogenéticos é 
consequência da ciclicidade das variações climáticas, as quais 
parecem ser características do Cenozoico, quando aparentemente 
tiveram ciclos mais longos no Terciário e mais curtos no 
Quaternário. Durante o Terciário, processos morfogenéticos 
ligados ao Sistema Morfoclimático Semiárido, rigoroso, 
elaboraram modelados de aplanamento de extensão regional, 
representados por parte da superfície cimeira e pelas superfícies 
interplanálticas Ili, li e, talvez, parte da 1. Durante o Quaternário, 
foram elaborados modelados de aplanamento de menor extensão 
(pediplanos beira rio, pedimentos, rampas de colúvio), de 
dissecação e de acumulação, cujos remanescentes muitas vezes 
constituem testemunhos de condições hidrológicas relictas. 

Recobrindo os modelados de dissecação e de aplanamento é 
comum a presença de um manto de material intemperizado, 
atualmente pedogeneizado, can espessura que pode atingir 30 m 
próximo à cidade de Astorga (PR), de caráter eluvial e mais 
comumente coluvial. O manto coluvial caracteriza-se pela 
presença de elementos indicativos da atuação de processos 
morfogenéticos relacionados com mudanças climáticas pretéritas, 
como os paleossolos, estruturas de dissipação, linhas de pedra 
(paleopavimentos) e os próprios materiais coluviais que, em 
grande parte, resultam do remanejamento do elúvio nas 
flutuações climáticas para mais seco durante as fases de clima 
úmido. 

A presença de pedimentos e seus depósitos correlativos, em 
grande parte já dissecados e restando sob a forma de ombreiras, 
as rampas de colúvio de leques colúvio-aluviais, os depósitos de 
tálus, as dales e veredas, as áreas de dissecação média e fina 
(evoluídas, ao que parece, rapidamente, por processos 
semelhantes aos geradores de voçorocas, onde ocorrem indícios 
de retomadas sucessivas da erosão acelerada), as áreas de 
acumulações inundáveis, as corredeiras e quedas-d'água, as 



áreas de acumulação alúvio-coluvial, com seus terraços, várzeas 
e meandros, entre outros, constituem formas de relevo e 
modelados evoluídos durante o Quaternário, elaborados por 
processos nem sempre relacionados com as condições 
hidrológicas vigentes atualmente. 

Nas últimas décadas, as modificações infligidas aos 
geossistemas pela ação antrópica indiscriminada têm provocado 
alterações de vulto nas formas de relevo e nos modelados. Essas 
modificações se fazem sentir com maior intensidade no 
recobrimento vegetal e nas formações superficiais com 
repercussão negativa sobre os solos e a drenagem, provocando 
mudanças nas condições hidrológicas e na intensidade de 
atuação dos processos morfogenéticos, mesmo não tendo havido 
modificações significativas no clima. 

Na área em estudo, as alterações mais significativas nas 
formas de relevo e nos modelados, como consequência da ação 
antrópica, se relacionam com a remoção das formações 
superficiais, dando origem a truncamento dos solos, sulcos, 
ravinas e voçorocas, ou a rupturas de declives e patamares de 
escorregamento nas encostas, com a passagem de vertentes 
convexas para côncavas, com nichos e lóbulos de movimentos de 
massa, leques colúvio-aluviais, leitos anastomosados e vales em 
manjedoura, entre outros. 

2.4.3.1 - Pedimentos e ombreiras 

Os pedimentos e seus remanescentes quando dissecados, as 
ombreiras, são observados principalmente nos canpartimentos 
interplanálticos ocorrentes a montante de soleiras desenvolvidas 
sobre rochas resistentes. Essas soleiras constituíram-se em nível 
de base da erosão durante a atuação dos processos 
morfogenéticos de clima semiárido, responsáveis pela ampliação 
lateral dos vales e pela elaboração dos pedimentos, sendo comum 
encontrarem-se, a montante das mesmas, níveis de terraço de 
cascalho e de várzea correlativos das fases de maior atividade 
morfodinâmica. A falta de estudos detalhados impossibilitou a 
ordenação dos níveis de pedimentos e de seus depósitos 
correlativos ao longo dos principais rios da bacia hidrográfica do 
Paraná, na folha. 

Tentativas de ordenação dos depósitos cenozoicos na área 
foram efetuadas por alguns autores, com base em ocorrências 
localizadas ou de caráter generalizado (AB'SÁBER, 1969; ARID; 
BARCHA, 1971; GUIDICINI; FERNANDES DA SILVA, 1972; 
FÚLFARO; SUGUIO, 1974; QUEIROZ NETO, 1974, 1975; POPP; 
BIGARELLA, 1975; QUEIROZ NETO et ai., 1973, 1977; 
FÚLFARO, 1979; DEHIRA et ai., 1981, entre outros), porém os 
estudos de detalhe devem ser intensificados para que a síntese 
geral das ocorrências possa ser mais bem fundamentada. 

Sugere-se que, durante a elaboração da superfície 
interplanáltica 1, os processos morfogenéticos atuantes durante a 
vigência do Sistema Morfoclimático Semiárido tenham gerado 
pediplanos em alguns compartimentos, enquanto, em outros, 
pedimentos, sendo, portanto, contemporâneos os pediplanos beira 
rio e os pedimentos em situação semelhante. 

2.4.3.2 - Rampas de colúvios, leques colúvio-aluviais e depósitos 
de tálus 

As formações superficiais arenosas a argiloarenosas que 
recobrem os interflúvios e encostas, adentrando os vales, de 
ocorrência generalizada na folha, são, em sua maioria, de origem 
coluvial. Constituem-se no produto do remanejamento do manto 
de intemperismo por processos de erosão hídrica favorecida pela 
rarefação da cobertura vegetal, expondo o solo à ação da erosão 
pluvial, durante flutuações do clima para mais seco, dentro das 
fases de clima úmido. 

A origem coluvial de grande parte dessas formações arenosas 
a argiloarenosas é comprovada pela presença generalizada de 
linhas de pedra (Ests. 2.Vlll A e 2.Xll B), cascalheiras (Ests. 2.Vll 
A e 2.Xll A), estruturas de dissipação (Est. 2.XI A) e discordâncias 
erosivas que ocorrem no interior ou no contato do material coluvial 
com a rocha do substrato ou com o elúvio. Formados em sua 
maioria no Quaternário, recobrem indistintamente rochas e 
formações superficiais mais antigas. Sua ocorrência na Unidade 
Geomorfológica Planaltos Residuais Cuestiformes e nos terraços 
e planícies fluviais é descontínua. Durante o remanejamento, 
geralmente de curta distância, visto apresentarem características 
texturais e mineralógicas comuns aos materiais de alteração da 
rocha do substrato sobre a qual repousam, são formados nas 

vertentes depósitos de pouca inclinação e espessura crescente 
em direção à porção terminal inferior da encosta (rampas de 
colúvio - BIGARELLA; MOUSINHO, 1965). Estes, nos vales, 
passam a depósitos de espraiamento quase horizontal (leques 
colúvio-aluviais), cujos sedimentos engranzam com os sedimentos 
aluviais nos terraços e planícies fluviais (Fig. 2.5). 

Os depósitos de tálus (Est. 2 VII B), morfologicamente, estão 
representados pelos cones e taludes de detritos. Apresentam-se 
dissecados, muitas vezes constituindo patamares e colinas 
residuais na ou próximo à encosta. De modo geral, são 
contemporâneos às rampas de colúvios e leques colúvio-aluviais, 
estando relacionados ao mesmo sistema morfoclimático. Sua área 
de ocorrência restringe-se principalmente aos escarpamentos da 
Serra Geral e dos planaltos de Marília, de Garça, de Echaporã, de 
Monte Alto, de Jacutinga e do Dourado. 

Nas coberturas coluviais, são comuns as ocorrências de 
linhas e faixas com maiores teores de argila e ferro, como 
também, por vezes, matéria orgânica, intercalando zonas com 
menores teores (Est. 2 XI A). Essas ocorrências ocupam as 
camadas superficiais dos solos e foram observadas nos trabalhos 
de campo, principalmente nas proximidades das cidades de 
Presidente Prudente e Marília, no Estado de São Paulo. Essas 
linhas e faixas foram referidas por Levantamento .. (1960) e 
estudadas por Queiroz Neto (1975), que as considerou como 
resultantes de dois processos: 
- Em um processo de coluvionamento contínuo, agindo sobre 
material bastante homogêneo, mas apresentando pequenas 
variações de intensidade e ritmo, responsável pela fonnação dos 
estratos alternados, descontínuos, irregulares, enriquecidos ora 
em argila, ora em areia; e 

Em um processo pedogenético, acentuando certas 
características, como a acumulação de bases trocáveis sobre as 
bandas mais argilosas. 
Anteriormente, Bigarella (1974), estudando estruturas 
semelhantes nas dunas costeiras no sudeste e no sul do Brasil, as 
quais denominou de estrutruras de dissipação, chegou a 
conclusões similares, salientando o papel exercido pelas 
enxurradas e movimentos de massa em sua gênese, mediante a 
dissipação de depósitos dunares e marinhos, com destruição das 
estruturas sedimentares originais. Os depósitos coluviais, colúvio
aluviais e aluviais então formados apresentam uma estrutura que 
é realçada pela deposição de materiais coloidais (argila, óxido de 
ferro e alumínio e por vezes matéria orgânica) e epideposicionais, 
oriundos principalmente de áreas-fonte externas limítrofes e 
topograficamente mais elevadas, através de processos 
morfogenéticos e posteriormente pedogenéticos. 

Com base nas observações de campo e nas referências 
bibliográficas, sugere-se que, na folha em pauta, essas linhas e 
faixas correspondem às estruturas de dissipação (BIGARELLA, 
op.cit.) que ocorrem nos depósitos predominantemente coluviais e 
arenosos, sepultando paleossolos truncados de seus horizontes 
superficiais. Esses colúvios formaram-se a partir da dissipação, 
por ação da enxurrada e movimentos de massa, de elúvios e 
colúvios mais antigos, limítrofes e topograficamente mais altos. As 
estruturas então formadas são realçadas conforme processos 
descritos por Queiroz Neto (op.cit.), Bigarella (op.cit.) e Justus 
(1985). 

2.4.3.3 - Dales e veredas 

As dales (Est. 2.Xlll A) constituem formas de relevo deprimidas, 
de conformação circular ou elíptica, de fundo plano e brejoso, 
provavelmente resultante de processos erosivos durante o 
escoamento subsuperficial das águas, seguindo linhas de 
fraqueza representadas por falhas e fraturas ou resultantes da 
dissolução de carbonatos. A migração de minerais solúveis, 
coloides e partículas da fração silte e areia muito fina dá origem a 
áreas embaciadas, rasas, onde posterionnente se acumulam as 
águas pluviais e se precipitam os coloides trazidos em suspensão. 
As veredas (Est. 2.V B) parecem ter gênese semelhante, diferindo 
daquelas principalmente pelo aspecto linear. fts veredas 
constituem dales alongadas, conformando uma rede de 
escoamento superficial embrionária. 

Tanto as dales como as veredas parecem constituir formas 
originadas sob condições morfoclimáticas diferentes das 
atualmente vigentes na área da Folha SF.22 Paranapanema. 
Essas condições morfoclimáticas pareciam estar relacionadas 
com situações climáticas de menor umidade. Com a umidificação 
do clima, principalmente nas áreas no sul, sudeste e leste da 



folha, as dales passam a ter seu escoamento efetuado 
superficialmente, integrando-se à rede de drenagem fluvial. 

As dales, de ocorrência generalizada na folha, atualmente são 
encontradas principalmente nos planaltos do Santo Inácio, de 
ltapetininga, de Marília, de Garça, de Echaporã, de Campo Alegre, 
nas superfícies de Araçatuba e do Baixo Curso dos rios Pardo e 
Mogi-Guaçu, no noroeste do Estado do Paraná, no sudoeste, 
oeste e noroeste do Estado de São Paulo, próximo ao vale do rio 
Paraná, no Estado de Minas Gerais e, juntamente com as 
veredas, no Estado de Mato Grosso do Sul, onde aparentemente 
ainda são funcionais. 

As dales, por concentrarem os coloides precipitados das 
águas pluviais acumuladas por ocasião das chuvas, constituem, 
nas áreas de cobertura arenosa, as únicas fontes de argila para 
cerâmica (Est. 2.Xlll A). 

2.4.3.4 - Modelados de dissecação média e fina de evolução 
rápida 

Modelados de dissecação média e fina de evolução rápida (Fig. 
2.11 A e B; Ests. 2.IV A e B) são comuns em áreas de cobertura 
arenosa nas cabeceiras de drenagem situadas em modelados de 
dissecação grosseira e de aplanamento degradado inumado. 
Suas ocorrências se estendem por toda área da folha, mas as 
áreas mais representativas situam-se principalmente no noroeste 
do Estado do Paraná, no oeste e sudoeste do Estado de São 
Paulo e no Estado de Mato Grosso do Sul. 

Na interpretação dos mosaicos de radar na escala 1 :250 000 
julgou-se inicialmente estarem esses modelados relacionados à 
ação antrópica, constituindo-se na coalescência de inúmeras 
voçorocas. Posteriormente, em trabalhos de campo realizados nas 
principais áreas de ocorrência, verificou-se serem resultantes de 
processos de dissecação anteriores à ocupação humana e 
mesmo à cobertura florestal, sendo considerados como 
produzidos por processos similares aos responsáveis pela gênese 
das voçorocas. 

Apesar de gerados por processos similares, ligados a 
mudanças nas condições hidrológicas, os modelados de 
dissecação média e fina de evolução rápida têm sua origem e 
evolução totalmente relacionada a causas naturais, enquanto as 
voçorocas resultam, pelo menos em sua origem, da ação 
antrópica. No caso dos modelados de dissecação média e fina de 
evolução rápida, as mudanças nas condições hidrológicas foram 
provocadas, ao que parece, por flutuações climáticas que ocorrem 
durante as fases de clima úmido, tornando-o mais seco e com 
concentração das precipitações em parte do ano, ocasionando, 
entre outras coisas, a rarefação da cobertura vegetal, expondo o 
solo à atuação dos processos erosivos. No caso das voçorocas, 
as mudanças nas condições hidrológicas foram provocadas 
principalmente pela retirada da cobertura vegetal através da ação 
indiscriminada do homem, expondo o solo aos processos erosivos 
e alterando a relação até então existente entre o escoamento 
superficial e a infiltração. 

Na região de Presidente Prudente, Adamantina e Pontal do 
Paranapanema, no Estado de São Paulo, esses modelados de 
dissecação média e fina de evolução rápida foram considerados 
por Ponçano et ai. (1981) como sendo provavelmente 
paleoformas, sugestivas de processos de evolução rápida, 
possivelmente de tipo voçoroca, chegando a afetar isoladamente 
áreas de até 2.000 ha. 

Ainda como resultado da interpretação dos mosaicos de radar 
na escala 1 :250 000 e dos trabalhos de campo realizados no 
noroeste do Estado do Paraná, sudoeste do Estado de São Paulo 
e no Estado de Mato Grosso do Sul ,foram observados aspectos 
geomorfológicos que permitiram concluir-se pela periodicidade na 
atuação dos processos de erosão rápidos, ao que parece, como 
consequência de flutuações climáticas no Quaternário Superior. 
Os aspectos geomorfológicos citados relacionam-se à morfologia 
e às formações superficiais. Os aspectos morfológicos referem-se 
à forma dos topos e encostas, rupturas de declives, inclinação das 
vertentes e à presença de ombreiras e patamares, enquanto os 
aspectos relativos às formações superficiais referem-se aos 
elúvios, colúvios e a sua ausência (afloramentos rochosos). 

Os topos e encostas nas áreas de dissecação média e fina de 
evolução rápida variam, desde formas bem convexizadas até 
topos tabulares, com rupturas de declive nítidas na passagem 
para encostas íngremes e côncavas, passando por topos estreitos 
e encostas retilíneas e bastante inclinadas. Os topos e encostas, 
durante sua evolução por processos de erosão rápida, passam, 

transicionando gradativamente entre uma e outra, por quatro 
etapas principais: 
- etapa inicial da dissecação, com formação de topos tabulares, 
rupturas de declive nítidas e vertentes côncavas abruptas (Fig. 
2.11 A e B); 
- etapa intennediária da dissecação, com formação de topos 
estreitos e encostas retilíneas bastante inclinadas (Fig. 2.11 A e 
B); 
- etapa avançada da dissecação, com rebaixamento do relevo e 
formação de topos e vertentes convexizadas (Fig. 2.11 A); e 
- etapa final, com remoção das elevações e formação de amplas 
áreas embaciadas, de fundo plano, delimitadas em três lados por 
ressaltos que podem atingir algumas dezenas de metros (Fig. 
2.10). 

A duração de cada etapa varia no espaço e no tempo em 
função da intensidade dos processos de erosão rápida e da 
resistência oferecida à atuação dos mesmos pelos materiais 
geológicos afetados. Como a manutenção de condições 
ambientais favoráveis à atuação dos processos de erosão rápida 
também é variável no tempo e no espaço, e sua duração parece 
ter sido menor a cada nova flutuação climática para mais seco, 
são encontradas áreas com morfologia relacionada a cada etapa 
evolutiva. 

Com a umidificação do clima e o adensamento da cobertura 
vegetal, oferecendo melhor proteção ao solo contra os processos 
de erosão rápida, estes deixam de atuar sobre a morfologia das 
áreas de dissecação média e fina de evolução rápida. A partir daí, 
essa morfologia passa a sofrer modificações resultantes da 
atuação de processos morfogenéticos e pedogenéticos de clima 
úmido. Esses processos, gradativamente, promovem a 
convexização das formas, seja pela intemperização da rocha com 
eliminação dos cantos, seja pelo sepultamento de parte da 
morfologia anterior debaixo de um manto de intemperismo 
espesso de até alguns metros. Como é um processo cumulativo, 
quanto mais antigo for o modelado, mais convexizado estará. 

Em razão do exposto, torna-se difícil estabelecer um paralelo 
entre as diversas ocorrências de modelados de dissecação média 
ou fina de evolução rápida sem um trabalho de detalhe. Um 
paralelo entre as etapas evolutivas e o caráter recorrente dos 
processos de erosão rápida somente poderia ser estabelecido 
com observações dentro de uma mesma ocorrência. Ocorrências 
favoráveis a esta última finalidade foram observadas na porção 
sudoeste do Estado de São Paulo, nas cabeceiras dos córregos 
Jacutinga e Jataí, afluentes do Ribeirão Anhumas (Fig. 2.11 A). 
Nelas, puderam ser identificados, seguramente, modelados 
pertencentes a duas fases de flutuação climática para mais seco, 
sendo o modelado pertencente à fase mais antiga convexizado e 
inumado por espesso manto de intemperismo (etapa avançada da 
dissecação), ao contrário do modelado pertencente à fase mais 
recente, que se apresenta com topos estreitos e vertentes 
retilíneas e bastante inclinadas (etapa intermediária da 
dissecação), com solos bastante rasos e afloramentos rochosos. 

Confirmando o caráter recorrente das flutuações climáticas 
para mais seco, e, logo, da atuação dos processos de erosão 
rápida característicos de ambientes de alta energia, observaram
se, em várias ocorrências de modelados de dissecação média e 
fina de evolução rápida, ombreiras e patamares escalonados, 
indicando retomadas sucessivas do processo erosivo rápido. 
Ocorrência característica dessas ombreiras e patamares 
escalonados foi estudada no noroeste do Estado do Paraná, 
próximo ao Morro Três Irmãos, na cabeceira da Água d'Oroci, 
afluente do Ribeirão da Coroa de Frade (Fig. 2.12). Nessa 
ocorrência, foram observadas três fases de retomada do processo 
erosivo rápido por meio da existência de dois níveis do 
embutimento da drenagem, dentro de um terceiro mais antigo e 
maior. Esses embutimentos sucessivos da drenagem indicam um 
abaixamento do nível de base local, que outras observações e 
indícios demonstram ser de caráter regional. Esse abaixamento 
do nível de base pode ser explicado pelo soerguimento 
epirogênico da região e/ou pela transposição de soleiras de rocha 
mais resistente nelas se encaixando. 

As formações superficiais, nessas áreas, apresentam 
problemas relativos à idade e à correlação entre os colúvios que 
somente em estudos de detalhe poderão, talvez, ser elucidados. 

De modo geral, os modelados de dissecação média e fina de 
evolução rápida encontram-se na cabeceira de cursos de água, 
constituindo encraves nos modelados de aplanamento degradado 
inumado e de dissecação grosseira. Esses modelados encontram
se sepultados por formações superficiais de espessura variável, 



predominantemente arenosas e de cor vermelho-escura. 
Inicialmente, aventou-se a possibilidade de essa cobertura 
constituir-se em um mesmo manto coluvial que inumou todos os 
modelados da área, porém, com base em observações de campo, 
posteriormente concluiu-se pela existência de colúvios de idades 
diferentes e elúvios, observações essas corroboradas pelos tipos 
de solos que aí ocorrem. 

Com base nas observações de campo, sugere-se que os 
modelados de dissecação média e fina de evolução rápida 
instalaram-se à custa dos modelados de aplanamento inumados 
por uma cobertura predominantemente arenosa, de cor vermelho
escura e espessura média entre 3 e 5 m. A partir de posteriores e 
sucessivos retornos a condições de maior umidade, a atuação do 
intemperismo químico alterou a rocha exposta nas áreas 
erosionadas, formando elúvios. Estes eram remanejados e 
também recobertos pelo material proveniente dos colúvios das 
áreas limítrofes nas flutuações climáticas para mais seco. Assim, 
é de se concluir que os modelados de aplanamento degradado 
inumado e de dissecação grosseira são recobertos por espessos 
colúvios, mais antigos, pedogeneizados, constituindo Latossolos 
Vermelho-Escuros, enquanto os modelados de dissecação média 
e fina de evolução rápida apresentam-se recobertos por elúvios 
sepultados por colúvios, menos espessos quanto mais recente a 
fase de elaboração do modelado, pedogeneizados, constituindo 
solos Podzólicos Vermelho-Escuros e com afloramentos rochosos 
e Cambissolos nos modelados de elaboração mais recente. 

Assim considerando, conclui-se que existe uma correlação 
entre formações superficiais, solos, morfologia e idade dos 
modelados de dissecação média e fina de evolução rápida, 
correlação essa que necessita de estudos mais detalhados para 
seu exato dimensionamento. 

2.4.3.5 - Modelados de acumulação inundável 

Na Folha SF.22 Paranapanema, os modelados de acumulação 
inundável na escala 1 :1 000 000, em sua maioria, encontram-se 
margeando o vale dos principais rios na Unidade Geomorfológica 
Planaltos Rebaixados (Est. 2.V A; Fig. 2.5). Ocorrências de 
pequena expressão espacial, porém bastante disseminadas, 
situam-se sobre os interflúvios na mesma unidade 
geomorfológica, estando vinculadas à superfície interplanáltica 1. 

Os modelados de acumulação inundável atualmente estão 
lentamente sendo incorporados à rede de drenagem como 
consequência de condições climáticas de maior umidade e melhor 
distribuição das chuvas. Essas acumulações, provavelmente, são 
o resultado da convergência das águas de escoamento torrencial 
para áreas deprimidas, relacionadas aos grandes eixos de 
escoamento fluvial, durante os períodos pretéritos de clima 
semiárido e condições ambientais de alta energia. Durante esses 
períodos, a drenagem adquiria condições de endorreísmo, 
convergindo para áreas de acumulação fluviolacustre que 
constituíam bajadas. 

Com base na interpretação dos mosaicos de radar na escala 
1 :250 000, através de diferenças no padrão da imagem e 
localização das ocorrências, sugere-se a existência de pelo 
menos duas gerações de acumulações inundáveis. A mais antiga 
tem suas ocorrências sobre as áreas de aplanamento retocado 
inumado (superfície interplanáltica 1), apresentando-se com lagoas 
de maior porte e predominância de solos Podzólicos Vermelho
Amarelos. A mais recente ocorre na borda interna do terraço, no 
contato com os modelados de aplanamento retocado inumado, em 
nível topográfico mais baixo que a anterior, apresentando lagoas 
menores e a predominância de Planossolos. No Mapa 
Geomorfológico anexo, os modelados de acumulação inundável 
mais recentes foram englobados nos terraços fluviais. 

2.4.3.6 - Corredeiras e quedas-d'água 

Nos trabalhos de campo realizados na Folha SF.22 
Paranapanema, constatou-se a presença de corredeiras e 
quedas-d'água balizando o curso da maior parte dos rios que a 
drenam. Essas corredeiras e quedas-d'água estão associadas a 
soleiras rochosas de maior resistência à erosão mecânica, 
colocadas em evidência através do encaixamento generalizado da 
rede hidrográfica ao longo do Cenozoico. 

Esse encaixamento da drenagem aparentemente é 
consequência do soerguimento epirogênico da Plataforma 
Brasileira durante o Cenozoico, porém episódios recorrentes de 
colmatagem e encaixamento da drenagem no plano colúvio-aluvial 

podem estar relacionados a variações na atuação dos processos 
morfogenéticos como consequência de mudanças climáticas 
durante o Quaternário, independentemente dos movimentos 
epirogenéticos. 
As soleiras rochosas de maior resistência à erosão mecânica 
estão relacionadas às rochas intrusivas dos diques e soleiras e 
efusivas dos derrames da Formação Serra Geral (Est. 2.1 A) e a 
níveis de rochas silicificadas na Formação Botucatu e no Grupo 
Passa-Dois. As áreas de ocorrências dessas rochas são os locais 
de maior incidência de corredeiras e quedas-d'água, constituindo 
locais propícios à construção de barragens (Fig. 2.1 ). 

Algumas quedas-d'água estão relacionadas com vales 
suspensos em razão de variações rápidas entre a erosão vertical 
verificada no rio principal e a ocorrida nos rios afluentes. O 
encaixamento rápido é favorecido, em geral, pela presença de 
linhas de fraqueza, controlando o rio principal. A presença de 
estratos rochosos sub-horizontalizados, resistentes à erosão, 
dificulta que o mesmo aconteça por parte dos rios afluentes. Esse 
fato é comum na área de superimposição do rio Tibagi, quando 
ultrapassa a escarpa da Serra Geral (Fig. 2.13), ocorrendo 
quedas-d'água no curso inferior da maioria de seus afluentes aí 
localizados (Est. 2.X A). 

2.4.3.7 - Modelados de acumulação alúvio-coluvial 

Na Folha SF.22 Paranapanema, a montante das soleiras com 
corredeiras e quedas-d'água, ocorrem modelados de acumulação 
alúvio-coluvial constituídos por depósitos detríticos de origem 
torrencial e fluvial. fts ocorrências de maior porte, compatíveis 
com a representação na escala 1: 1 000 000, situam-se 
principalmente ao longo do rio Paraná e de seus principais 
afluentes, no baixo curso dos da margem esquerda e no baixo e 
médio cursos dos da margem direita. 

Esses modelados de acumulação, apesar de originados por 
processos de erosão e acumulação fluvial, apresentam-se com 
grande controle litológico e tectônico. Litológico, por encontrarem
se a montante de soleiras de rocha mais resistentes, tendo 
escavado suas bacias de deposição em rochas menos 
resistentes. Tectônico, porque aparentemente ocupam, 
localmente, fossas tectônicas e a parte baixa de blocos 
basculados, com os rios (e os vales) orientados segundo as 
principais direções estruturais. 

Neste relatório, sugere-se que isso seja devido ao fato de as 
rochas do Grupo Bauru (Cretáceo Superior) terem se depositado 
em conformidade com a topografia apresentada pelos derrames 
da Formação Serra Geral, que se apresentavam intensamente 
falhados pelos movimentos tectônicos sin e epigenéticos. 
Posterionnente, acomodações de camadas relacionadas ao 
soerguimento epirogênico da Bacia do Paraná e mesmo à 
repercussão de atividade tectônica de caráter germanótipo nas 
bordas da referida bacia reativaram antigas linhas de fraqueza e 
fraturaram o capeamento de rochas sedimentares. A drenagem, 
em sua implantação, adaptou-se ao quadro morfoestrutural 
existente, ressaltando alguns aspectos e obliterando outros 
através de sua ação erosiva ao longo do Cenozoico. Essa ação 
erosiva está bem representada pelo acentuado encaixamento da 
drenagem e remo:;ão parcial (localmente total) do capeamento de 
rochas sedimentares ao Grupo Bauru, com rebaixamento do 
relevo, que vem se efetuando paulatinamente desde o Terciário 
Inferior, promovendo a exposição das rochas mais resistentes da 
Formação Serra Geral e ressaltando aspectos estruturais até 
então pouco evidenciados. 

Remanescentes de antigos níveis ocupados pela drenagem 
durante o rebaixamento do relevo e o encaixamento dos rios 
foram observados na folha, sendo que os mais antigos e situados 
em nível topográfico mais elevado foram descritos juntamente 
com as superfícies interplanálticas (vide 2.4.3). Os 
remanescentes, relacionados com a evolução da drenagem no 
Quaternário Superior, estão representados por terraços arenosos 
e síltico-argilosos e, às vezes, por cascalheiras ou por várzeas 
argiloarenosas, estas últimas refletindo as condições atuais. 

Segundo Bigarella, Andrade-Lima e Riehs (1975) os terraços 
pleistocênicos são fundamentalmente constituídos de camadas de 
cascalho associados a depósitos arenáceos, enquanto os terraços 
holocênicos o são principalmente por sedimentos síltico-argilosos. 

Ab'Sáber (1969a), referindo-se aos sedimentos aluviais do 
vale do rio Paraná, a jusante da cidade de Presidente Epitácio 
(SP), considerou-os cano de composição e idade diversas, 
constituindo três lençóis aluviais distintos: 



- Superficial, raso e parcialmente inundável, composto por argilas 
sílticas pouco arenosas refletindo as condições atuais de 
sedimentação; 
- intermediário, predominantemente constituído por areia fina e 
média, correlativo de formações arenosas basais de outros vales 
fluviais paulistas; e 
- basal em relação ao vale do rio Paraná. Ocorre de 7 ou 1 O m de 
profundidade até um máximo de 12,5 m, no contato em 
discordância erosiva com a rocha do substrato, representada por 
arenito da Formação Caiuá na área estudada. Apresenta um 
horizonte com 2,5 a 5 m de espessura, composto exclusivamente 
de seixos com concreções e cimento ferruginoso. Esses seixos, 
remanejados das cascalheiras cujos remanescentes bordejam o 
vale, parecem constituir o preenchimento do nível máximo de 
entalhamento atingido pelo rio. 

Depósitos semelhantes ocorrem a montante da barragem de 
Jupiá. Nessa área, Guidicini e Fernandes da Silva (1972) 
descreveram depósitos aluviais com até 8 m de espessura, 
atingidos pelas enchentes e constituídos por cascalhos na base, 
recobertos por areias grosseiras, superpostas por areia fina, 
tendo, na parte superficial, 2 m de argilas, contendo restos de 
matéria orgânica. No pontal do Sucuriú, os mesmos autores 
descreveram depósitos rudáceos com 1 O a 15 m de espessura, 
provavelmente retrabalhados das cascalheiras próximas e mais 
elevadas topograficamente, recobertos por aluviões recentes, 
semelhantes àqueles que ocorrem nas baixadas marginais. 

Os elementos acima, somados aos aspectos morfológicos 
observados nos mosaicos de radar na escala 1 :250 000 e nos 
trabalhos de campo, permitiram a identificação de quatro padrões 
de variação no fluxo das correntes de água por ocasião da 
sedimentação e seus depósitos correlativos. Os padrões 
identificados são os de canais anastomosados, os de canais 
semianastomosados, os de canais sinuosos e os de canais 
meândricos. 

O padrão de canais anastomosados parece ter sido vigente 
durante a elaboração do atual alto terraço, livre de inundações 
pelo rio, observado ao longo do rio Paraná (Fig. 2.24; Est. 2.11 A). 
Aí predominam Areias Quartzosas, e sua gênese parece ser o 
resultado de condições hidrológicas desenvolvidas pelas chuvas 
concentradas dos regimes semiáridos. Tais condições parecem 
ter ocorrido no Pleistoceno Superior, relacionadas com as 
variações climáticas correspondentes ao período Wisconsin. 
Porém, as flutuações climáticas para mais seco, verificadas no 
Holoceno, poderiam também ser as responsáveis por tais 
variações, uma vez que o clima atual na área é o Tropical com 1 a 
3 meses secos. Numa flutuação para mais seco, esse clima 
atingiria condições de semiaridez, ao contrário de outras áreas da 
folha, onde impera um clima Tropical ou Subtropical sem estação 
seca. 

O padrão de canais semianastomosados (Fig. 2.25; Est. 2.1. 
B) foi observado no rio Paraná, a jusante de Três Lagoas (MS). 
Os depósitos relacionados com esse padrão de canais fluviais 
constituem as atuais ilhas onde predominam os Solos Aluviais. 
Sua gênese pode estar relacionada a flutuações climáticas para 
mais seco no Holoceno, afetando principalmente a porção centro
oeste, noroeste e sudoeste da folha. Porém, depósitos recentes 
foram observados em sobrevoo e percursos terrestres, 
constatando-se a formação de bancos de areia aflorantes ao 
longo do curso do rio Paraná e a presença de 
semianastomosamento dos canais em muitos cursos de água no 
noroeste do Estado do Paraná e centro-oeste, noroeste e 
sudoeste do Estado de São Paulo, devido ao maior volume de 
sedimentos levados para os cursos de água como consequência 
de erosão acelerada resultante de atividades antrópicas 
indiscriminadas. 

O padrão de canais meandrantes foi vigente durante a 
elaboração dos atuais terraços de várzea e da várzea, tendo sido 
observado ao longo da planície fluvial dos principais afluentes da 
margem esquerda do rio Paraná (Fig. 2.26; Est. 2.VI A). Nessas 
áreas, observou-se ainda a presença desse padrão ao longo de 
trechos do curso atual, porém passando para um padrão sinuoso, 
aparentemente como consequência de uma tendência atual à 
retilinização. Com base nessas observações, sugere-se a 
ocorrência de três gerações de meandros (Fig. 2.26; Est. 2.VI A). 
A mais antiga situa-se sobre o terraço de várzea e apresenta 
remanescentes de meandros superdimensionados em relação ao 
curso atual do rio, correspondendo ao dobro da bitola deste. 
Esses paleomeandros superdimensionados foram observados nos 
terraços de várzea dos rios Santo Anastácio e do Peixe (Fig. 2.26; 

Est. 2.VI A). A intermediária refere-se aos meandros que ocorrem 
na várzea e corresponde a uma fase de meandramento intenso. A 
mais recente corresponde aos meandros atuais, menos comuns, e 
ao que parece em fase de retilinização. Nessas áreas, os 
sedimentos são superficialmente argila-siltosos e síltico-argilosos, 
e os solos são principalmente Glei Pouco Húmico. 

Fig. 2.24 - Morfologia de terraço fluvial. Terraço fluvial originando por 
drenagem de canais anastomosados no vale do rio Paraná. 

Folha SF.22-V-D. 

O padrão de canais sinuosos corresponde ao padrão vigente 
na maior parte dos rios na folha. A esse padrão estão 
relacionados os sedimentos argila-siltosos e síltico-argilosos das 
várzeas, correspondendo principalmente a solos Glei Pouco 
Húmico. A montante da Ilha Grande ou das Sete Quedas até a 
Barragem de Jupiá, os modelados de acumulação alúvio-coluvial 
ao longo do rio Paraná apresentam-se assimétricos, com o rio 
fluindo rente à margem esquerda do vale, deixando até 25 km de 
várzeas e terraços na margem direita (Fig. 2.5). Essa assimetria, 
por vezes considerada como de caráter tectônico, relacionada à 
diferença no basculamento dos blocos leste e oeste da Bacia do 
Paraná durante o Cenozoico, é neste relatório considerada como 
possivelmente resultante de variações comportamentais relativas 
à atuação dos processos morfogenéticos exógenos durante o 
Quaternário, em um vale adaptado à estrutura. 

Esses processos contemporaneamente são diferentes de um 
e de outro lado do rio Paraná, relacionando-se os da margem 
direita sempre com climas mais secos que os da margem 
esquerda. Essa e outras variações no clima entre um e outro lado 
do rio implicam mudanças no regime hidrológico e na atuação dos 
processos morfogenéticos, afetando também a cobertura vegetal. 
Desse modo, a oeste do rio Paraná, predominam as Savanas 
(Cerrados), enquanto, a leste, as Florestas. A cobertura vegetal de 
Savana (Cerrado), propiciando menos proteção ao solo do que a 



Floresta, favorece a atuação dos processos de escoamento 
superficial. 

Com as flutuações climáticas para mais seco, de caráter 
generalizado, as áreas a oeste do rio Paraná devem ter estado 
sujeitas a condições climáticas mais agressivas do que aquelas a 
leste. Nessas condições, a intensa atuação dos processos 
morfogenéticos favoreceu a remobilização das formações 
superficiais arenosas, atualmente representadas por Areias 
Quartzosas e Latossolos Vermelho-Escuros, provocando o 
entulhamente dos vales e depressões, sobrecarregando os cursos 
de água com um excesso de carga sólida. Esse excesso, aliado 
ao regime torrencial dos rios, provocou uma mudança no padrão 
de fluxo das correntes de água, passando a anastomosado. 

Também o rio Paraná passou a ter um escoamento segundo 
um padrão de canais anastomosados, como consequência do 
excesso de sedimentos trazidos pelos seus afluentes. Como o 
maior volume de sedimentos era oriundo dos afluentes da 
margem direita, os espraiamentos arenosos formados a partir de 
suas desembocaduras provocaram a migração do canal principal 
do rio Paraná para leste, situando-se o leito de vazante encostado 
na margem esquerda. Posteriormente, sob condições de maior 
umidade, o canal principal do rio fica estabelecido no leito de 
vazante, onde ocorre o aprofundamento do talvegue, adaptando
se ao novo padrão de escoamento (talvez uma fase meandrante 
subatual seguida da atual fase sinuosa, em parte 
semianastomosada). 

Fig. 2.25 - Canais semi-anastomosados no vale do rio Paraná. 
Proximidades da foz do rio lvinhema (MS). Folha SF.22-Y-A 

2.4.3.8 - Interferência antrópica na evolução do relevo 

Na Folha SF.22 Paranapanema, a interferência antrópica na 
evolução do relevo intensificou-se no século XX, principalmente 
em decorrência da expansão das fronteiras agrícolas, sendo seus 
efeitos observados em toda a sua extensão. 

Quando efetuada sem um planejamento adequado, essa 
interferência favorece a instalação de condições de alta energia 
nos geossistemas (sem que ocorram modificações climáticas que 
a justifiquem) através de mudanças nas condições hidrológicas 
provocadas pela retirada da cobertura vegetal, por alterações nas 
características físico-químicas das formações superficiais, pela 
impermeabilização de amplas áreas e pelas alterações no fluxo 
das águas, entre outros fenômenos. 

Como resultado das mudanças nas condições hidrológicas, 
verifica-se um rebaixamento do nível do lençol freático, um 
aumento do escoamento superficial e uma alteração no fluxo das 
águas enclausuradas. O rebaixamento do lençol freático provoca 
o desaparecimento de nascentes e, em consequência, cursos de 
água de primeira ordem tornam-se intermitentes ou desaparecem. 
O aumento do escoamento superficial implica maior erosão e 
remoção dos detritos nas vertentes, carreando-os para as 
baixadas, entulhando-as e assoreando o leito de lagos e rios, 

onde interferem no curso normal das águas, modificando o padrão 
dos canais. Os rios passam a apresentar um regime com 
características torrenciais. 

Com a intensificação da atuação dos processos 
morfogenéticos, em que predomina a erosão hídrica por 
escoamento superficial difuso e concentrado, a morfogênese 
supera a pedogênese, iniciando um processo de degradação 
ambiental acelerado. Essa degradação se processa sobretudo 
através da erosão em lençol, ocasionando o truncamento dos 
solos, com a eliminação paulatina da camada arável (Est. 2.Xlll B) 
e da erosão concentrada, formando sulcos, ravinas e voçorocas, 
dissecando o terreno e atuando principalmente nas encostas e 
bacias de captação de águas (Est. 2.IX A). Durante os trabalhos 
de campo realizados no norte e noroeste do Estado do Paraná, 
observou-se importante atividade eólica com a ocorrência de 
tempestades de pó, que apresentam maior capacidade erosiva 
nas áreas de ocorrência de Latossolo Roxo e Terra Roxa 
Estruturada, quando desagregados pelo manuseio, liberando as 
partículas finas. 

A conotação dos processos de erosão rápida com a 
interferência antrópica nem sempre pode ser estabelecida nos 
trabalhos de campo realizados, seja por via terrestre, seja por 
sobrevoo a baixa altitude. Nesses trabalhos, observou-se que no 
Estado de Mato Grosso do Sul, principalmente nas margens dos 
rios Anhanduí-Guaçu e seu afluente Anhanduizinho e na Serrinha 
(Est. 2.111 B), ocorriam movimentos de massa em áreas que 
aparentemente não tinham sofrido intervenção antrópica que 
justificasse tais ocorrências. Essas ocorrências, na falta de 
estudos mais detalhados, podem ser explicadas: 
- por fenômenos esporádicos, talvez periódicos, relacionados com 
épocas de precipitação concentrada intensa, favorecidos em sua 
formação pela baixa densidade da vegetação (Savana) e pela 
pouca coesão das partículas componentes das formações 
superficiais; 
- por estarem relacionadas a uma modificação climática não 
cíclica; e 
- por reflexo de interferência antrópica não detectada neste 
trabalho, como um aumento temporário e rápido da vazão dos 
rios, pela concentração das águas pluviais através da canalização 
em estradas, ou como resultado do pisoteio do gado, entre outros 
fatores. 

Não é afastada a possibilidade de ocorrência simultânea, 
conjugando a primeira ou a segunda hipótese com a terceira. 

Na maioria dos casos, a conotação com interferência 
antrópica era evidente, estando associada a núcleos urbanos (Est. 
2.XIV B), a atividades agrícolas e pecuárias ou a rodovias (Est. 
2.XVA). 

Nos trabalhos de campo, observou-se também a ação erosiva 
dos fluxos torrenciais nos vales fluviais, decorrentes do aumento 
do escoamento superficial e da diminuição do lençol freático, 
destruindo obras de engenharia (Est. 2.XV B). Nos vales fluviais a 
intensidade da erosão também aumenta com a remoção da 
vegetação ciliar, ocorrendo a destruição dos diques marginais 
durante as enchentes (Est. 2.XVI A). 

Morfologicamente, como consequência da ação antrópica, os 
modelados caracterizados por formas de relevo de topo convexo, 
homogêneo devido à existência de formações superficiais 
espessas, tornam-se irregulares com tendência à fragmentação 
dos topos maiores em topos menores. As vertentes convexas ou 
retilíneas passam a côncavas, com anfiteatros de erosão, e os 
vales em "V" passam para vales em manjedoura, com os cursos 
de água apresentando um padrão de canais anastomosados. 
Acentuam-se as rupturas de declive no topo e na base das 
encostas, tornando-se estas mais inclinadas. As vertentes e 
bacias de recepção de águas apresentam sulcos, ravinas e 
voçorocas que podem evoluir para badlands. A dissecação tende 
a tornar-se mais densa, evoluindo os modelados de aplanamento 
e de dissecação grosseira para dissecação média e fina; onde 
estes ocorrem, os processos erosivos são reativados, tendendo à 
formação de amplos anfiteatros de fundo plano. 

2.4.3.9 - Síntese da evolução dos modelados no Quaternário 

A constatação de inúmeras ocorrências de formas de relevo 
relícticas e herdadas, constituindo paleoformas testemunhas de 
condições hidrológicas diferentes das atualmente vigentes, 
conjugadas com a configuração de seu caráter recorrente 
comprovado por mais de uma geração de formas de relevo, levam 
a concluir que a evolução do relevo no Quaternário está 



estreitamente ligada às variações climáticas ocorridas com o 
advento das glaciações pleistocênicas. Essas variações 
climáticas, relacionadas com a expansão e o recuo periódico das 
geleiras nas latitudes médias e altas, correspondem, nas latitudes 
médias e baixas do Hemisfério Sul, a climas tropicais e 
subtropicais úmidos nas fases interglaciais e climas áridos e 
semiáridos nas fases glaciais (BIGARELLA; SALAMUNI, 1961; 
BIGARELLA; MARQUES FILHO; AB'SÁBER, 1961; BIGARELLA; 
AB'SÁBER, 1964; BIGARELLA; ANDRADE, 1965; BIGARELLA; 
ANDRADE-LIMA; RIEHS, 1975; AB'SÁBER, 1977a). Nas fases 
úmidas e áridas (ou semiáridas) que se alternam, ocorreram 
flutuações menores para mais seco ou mais úmido (BIGARELLA; 
AB'SÁBER, 1964; BIGARELLA; ANDRADE, 1965; BIGARELLA; 
ANDRADE-LIMA; RIEHS, 1975) cujas ocorrências mais 
conhecidas datam do Holoceno. 

A interferência antrópica generalizada, sem um planejamento 
adequado, está fazendo com que muitas das paleoformas estejam 
readquirindo condições funcionais. Essa interferência também é 
responsável por novas formas geradas por processos 
morfogenéticos relacionados com condições hidrológicas similares 
às que ocorreriam devido a uma mudança climática para mais 
seco. 

2.4.4 - Conclusões 

Do exposto, resultado da interpretação de imagens de radar 
escala 1 :250 000, de observações de outros documentos 
resultantes de sensoriamento remoto (imagens Lansat, fotos 
aéreas), da consulta à bibliografia especializada e a documentos 
cartográficos e, principalmente, de observações de campo, 
concluiu-se, para as áreas abrangidas pela Folha SF.22 
Paranapanema, que: 
- o quadro morfológico atualmente verificado é o resultado da 
atuação alternada de processos morfogenéticos relacionados a 
diferentes sistemas morfoclimáticos, recorrentes, sobre um 
arcabouço morfoestrutural do final do Cretáceo, em elevação 
epirogênica, conhecendo variações climáticas mais rápidas e 
regionais no Quaternário, quando se estabeleceu o zoneamento 
morfoclimático; 

à exceção do soerguimento epirogênico e de suas 
consequências, todos os demais fatores geológicos têm caráter 
passivo na gênese dos modelados e das formas de relevo 
mapeadas; 
- o soerguimento epirogênico da Bacia do Paraná ocorreu de 
modo homogêneo e em conjunto, sem basculamento (pelo menos 
acentuado) para o interior da bacia; 
- a inclinação da superfície para o interior da bacia é o reflexo do 
mergulho das camadas sedimentares e da inclinação das 
superfícies de aplanamento elaboradas em condições de 
exorreísmo da drenagem. Os aplanamentos são também 
responsáveis pela inclinação secundária das superfícies em 
direção ao eixo dos principais canais de drenagem; 
- os processos morfogenéticos, através de sua ação erosiva ao 
longo do Cenozoico, removeram grande parte do capeamento de 
rochas sedimentares do Grupo Bauru, salientando aspectos 
estruturais herdados, evidenciados na adaptação da drenagem e 
das formas de relevo às características litológicas e tectônicas; 
- no contato dos derrames de eruptivas da Formação Serra Geral 
com litologias mesozoicas, paleozoicas e pré-cambrianas menos 
resistentes, originou-se um alinhamento de escarpas (Serra Geral) 
em cuja fronte formou-se uma depressão por desnudação, ambas 
elaboradas pela atuação de processos morfogenéticos exógenos 
concomitantemente ao soerguimento epirogênico da bacia; 
- as escarpas, apenas localmente e mesmo assim adaptadas a 
linhas de fraqueza (falhas e fraturas), foram consideradas como 
cuesta. Nas demais áreas, como seu reverso não é concordante 
com o mergulho das camadas geológicas, constituem-se em 
escarpas de erosão adaptadas a linhas de fraqueza; 
- os processos morfogenéticos de sistemas morfoclimáticos 
recorrentes, relacionados a períodos de alta e baixa energia, 
atuando sobre um embasamento geológico em soerguimento 
epirogênico, constituído por rochas de diferentes resistências à 
erosão e com estruturas características de tectônica germanótipa, 
deram origem a compartimentos geomorfológicos e modelados; 
- os compartimentos geomorfológicos receberam denominações 
com o objetivo de facilitar sua identificação (superfícies cimeira e 
interplanálticas Ili, li e 1), porém sem caráter temporal ou genético 
específico; 

- os modelados são constituídos pelos diferentes tipos de 
aplanamento, dissecação e acumulação utilizados no 
mapeamento geomorfológico; 
- o início da compartimentação do relevo na Bacia do Paraná deu
se concomitantemente à instalação de condições de exorreísmo 
de sua drenagem; 
- a ausência de rios ortoclinais importantes e a falta de indícios de 
sua existência pretérita são indicadores de que a elaboração dos 
compartimentos interplanálticos se fez ao longo de rios cataclinais 
e seus afluentes, mesmo ao longo do contato da bacia sedimentar 
com as rochas do embasamento pré-cambriano. Desse modo, os 
compartimentos interplanálticos desnudacionais são de 
interdesnudação e não de circundesnudação; 
- os compartimentos interdesnudacionais evoluíram pela atuação 
de processos morfogenéticos exógenos ora em ambientes 
processuais de baixa energia ora de alta energia; 
- dessa evolução, resultaram modelados de aplanamento por 
pediplanação, dissecação e acumulação; 
- a superfície cimeira constitui-se de dois níveis de aplanamento, 
provavelmente elaborados no Cenozoico, assim como as 
superfícies interplanálticas (Ili, li e I); 
- a possibilidade de os sedimentos que deram origem à Formação 
Marília serem depósitos correlativos da elaboração do 
aplanamento que deu origem ao nível mais alto da superfície 
cimeira não foi excluída; 
- relevos residuais relacionados com esse nível mais alto são os 
situados na Serra do Cadeado e vizinhanças no Estado do 
Paraná, entre 1.000 e 1.300 m de altitude; 
- o nível mais baixo da superfície cimeira está representado pelos 
topos tabulares situados no reverso da Serra Geral (Serra do 
Tabuleiro, de São Pedro, de Botucatu, do Limoeiro, da Fartura, 
entre outras) entre 850 e 1.000 m de altitude; 
- os compartimentos interplanálticos começaram a ser esculpidos 
no Terciário, com a elaboração da superfície interplanáltica Ili, 
resultantes do alargamento dos compartimentos abertos pela 
superimposição da drenagem nos aplanamentos do nível mais 
baixo da superfície cimeira. Esses compartimentos comunicavam
se entre si por intermédio de gargantas de superimposição que 
atualmente dão passagem aos rios cataclinais nas escarpas da 
Serra Geral; 
- a garganta de superimposição do rio Tibagi parece ter sido 
formada após a elaboração dos aplanamentos do nível mais alto 
da superfície cimeira e antes dos do nível mais baixo da mesma 
superfície; 
- os remanescentes mais importantes da superfície interplanáltica 
Ili são encontrados nos interflúvios e divisores de água, 
aplanados, nos planaltos do Santo Inácio, de ltapetininga, de 
Campo Alegre, do Dourado, do Rio Claro, de Marília, de Garça, de 
Echaporã, de Jacutinga e de Monte Alto, entre outros; 
- os remanescentes da superfície interplanáltica li encontram-se 
disseminados nos baixos interflúvios e divisores de água nas 
diferentes unidades geomorfológicas identificadas na folha; 
- os compartimentos da superfície interplanáltica 1 estão 
representados por pediplanos e pedimentos beira rio a montante 
de soleiras rochosas. Pediplanos beira rio foram identificados e 
denominados de Superfície do Baixo Curso dos Rios Pardo e 
Mogi-Guaçu, Superfície do Baixo Curso do Rio Sapucaí - Rio 
Grande e Superfície de Araçatuba; 
- também são compartimentos aplanados beira rio relacionados 
com a superfície interplanáltica 1 as superfícies situadas ao longo 
do curso dos rios lvaí, Paranapanema, Laranjinha (curso médio), 
das Cinzas (curso médio), Paraná, Tietê e Grande; 
- os morros residuais situados sobre restos de superfícies de 
aplanamento, como o Morro Três Irmãos, o Morro do Diabo e o 
Pico Agudo, constituem paleoinselbergues preservados em razão 
de características estruturais e/ou de posição; 
- apesar de os compartimentos geomorfológicos terem sido 
colocados dentro de um esquema evolutivo simplificado, 
apresentam múltiplos complicadores relacionados principalmente 
à recorrência dos processos morfogenéticos durante o Cenozoico, 
à dificuldade na identificação e correlação dos diversos depósitos 
sedimentares e à escassez de estudos globais e/ou de detalhe 
desses depósitos, sejam eles coluviais, colúvio-aluviais ou 
aluviais. Também os elúvios apresentam problemas de 
identificação; 
- os colúvios recentes apresentam características texturais e 
mineralógicas relacionadas com as rochas do substrato que 
recobrem, ocorrendo características que são o resultado da 



mistura de materiais, quando ocorrem em áreas de contato entre 
litologias diferentes; 
- os depósitos rudáceos, os depósitos arenosos a síltico-argilosos 
associados, as carapaças e as couraças situadas no reverso das 
escarpas da Serra Geral, em altitudes entre 850 e 1.000 m, 
constituem, possivelmente, materiais correlativos à fase de 
elaboração do aplanamento que corresponde ao nível mais baixo 
da superfície cimeira; 
- esses materiais, assim como, de modo geral, toda a área 
mapeada, apresentam-se quase sempre encobertos por colúvios 
arenosos a argiloarenosos, vermelho-escuros a amarelos, friáveis, 
na maior parte das vezes sepultando linhas de pedra. Esses 
colúvios, em sua maior parte, provavelmente têm idade 
quaternária; 
- os fragmentos de carapaça e couraça ferruginosas no divisor 
entre as bacias dos rios lvaí e Piquiri são, em sua maioria, 
fragmentos de tubos de raízes; 
- as linhas de pedra e as carapaças e couraças ferruginosas 
situadas no divisor entre as bacias dos rios Piquiri com o lvaí e 
deste com o Paranapanema são sugeridas como parte integrante 
da Formação Paranavaí; 
- as cascalheiras constituem diferentes gerações, sendo 
diferenciadas em cascalheiras correlativas da superfície 
interplanáltica li, da superfície interplanáltica 1 e das mudanças na 
dinâmica fluvial no Quaternário Superior; 
- os solos com bandas onduladas, também denominadas 
estruturas de dissipação, constituem o resultado do 
enriquecimento em argila, óxidos de ferro e alumínio e por vezes 
matéria orgânica, de estruturas resultantes de processos 
morfogenéticos durante a formação de colúvios e/ou alúvios. O 
enriquecimento dá-se por processos morfogenéticos e 
pedogenéticos sin e epideposicionais; 
- a superposição de colúvios e linhas de pedra (paleopavimentos), 
os diferentes níveis de terraços e cascalheiras, a alternância de 
modelados de dissecação e aplanamento, as diversas gerações 
de meandros, acumulações inundáveis, tipos de terraços, formas 
de relevo e modelados e sua superposição, e a presença de 
formas de relevo herdadas, relíquias e funcionais denotam a 
alternância de diferentes sistemas morfoclimáticos e permitem 
considerar a maior parte do relevo como poligenético; 
- as dales, os morros testemunhos, os modelados de dissecação 
média e fina de evolução rápida, os modelados de acumulação 
inundável (paleobajadas), entre outros, constituem formas de 
relevo e modelados herdados e relíquias; 
- as formas de relevo e modelados herdados e relíquias, can 
raras exceções, são representativos de climas pretéritos menos 
úmidos que os atualmente vigentes na área, apresentando 
características de terem sido gerados sob um regime torrencial de 
chuvas e uma cobertura vegetal aberta, expondo o solo à atuação 
das águas pluviais; 
- os modelados de dissecação média e fina de evolução rápida 
estão relacionados a causas naturais, sendo recorrentes e de 
idade quaternária; 
- nem todos os aspectos morfológicos atualmente verificados têm 
causas naturais, relacionadas a diferentes sistemas 
morfoclimáticos recorrentes, mas sim a modificações infligidas aos 
geossistemas pela ação antrópica indiscriminada; 
- a maior parte dos processos de degradação ambiental em curso 
é decorrente da ação antrópica indiscriminada, porém não é 
descartada a possibilidade de muitos fenômenos, debitados 
atualmente a essa ação, serem causados por processos 
morfogenéticos relacionados com mudanças climáticas em 
execução (talvez também relacionadas com a ação antrópica) ou 
a ciclos dentro do clima em vigor; 
- as modificações ambientais provocadas pela ação antrópica 
indiscriminada favorecem a intensificação da atuação de 
processos morfogenéticos que somente ocorreriam como 
resultado de mudanças climáticas para mais seco; 
- sugere-se que a drenagem foi implantada no Cretáceo can 
características endorreicas, que passaram a exorreicas no 
Terciário, adquirindo a atual hierarquização no Quaternário; 
- durante sua evolução, a drenagem conheceu fases de 
escoamento anastomótico, meandrante e sinuoso, recorrentes, 
relacionadas principalmente com oscilações climáticas. No 
Quaternário, essas oscilações climáticas tiveram menor duração, 
como consequência dos períodos glaciais no hemisfério norte, e 
suas consequências na morfologia são mais bem conhecidas; 
- os depósitos coluviais, colúvio-aluviais e aluviais, a presença de 
paleomeandros correspondentes a três gerações, sendo a mais 

antiga de meandros com o dobro do calibre das mais novas, e a 
morfologia dos terraços, planícies, acumulações inundáveis e 
vales de modo geral indicam mudanças nas condições 
hidrológicas como consequência tanto de variações climáticas 
como também epirogênicas; 
- a assimetria na distribuição das acumulações aluviais e colúvio
aluviais no vale do rio Paraná é, possivelmente, devida a um 
maior fluxo de sedimentos arenosos por parte dos afluentes da 
margem direita, em relação aos da margem esquerda, durante o 
Quaternário; 
- ocorrem quedas-d'água relacionadas, fundamentalmente, à 
presença de soleiras rochosas mais resistentes no leito do rio· 
outras, porém, são devidas a uma defasagem na velocidade d~ 
encaixamento do canal do rio principal em relação aos canais dos 
rios afluentes, como resposta a movimento epirogenético positivo, 
resultando em vales suspensos; e 
- capturas ocorrem em várias sub-bacias fluviais, sendo 
destacadas as relacionadas com os rios Santo Inácio-Bonito 
Pardo-Novo e Aguapeí ou Feio-Batalha. ' 

2.5 - APLICAÇÕES DA PESQUISA GEOMORFOLÓGICA 

Em mapeamentos geomorfológicos anteriormente realizados pelo 
Projeto RADAMBRASIL, no capítulo referente às aplicações da 
pesquisa, já se classificava o relevo em categorias, para fins de 
avaliação e sugestão de formas de aproveitamento dos tipos de 
modelados. Baseando-se no Mapa Geomorfológico, o relevo era 
analisado segundo sua taxa de energia, com feições morfológicas 
aglutinadas em função da ordem de grandeza interfluvial e da 
intensidade de aprofundamento da drenagem. Eram 
representadas, no relatório, através de uma figura de avaliação e 
aproveitamento das formas de relevo, na escala aproximada 
1 :4.000.000. O relevo era classificado e ordenado em 5 
categorias, das quais a primeira correspondia à associação da 
maior ordem de grandeza interfluvial e mais fraca incisão de 
drenagem, significando uma categoria de modelado com um 
mínimo de restrições ao uso potencial da terra, caso não 
houvesse exceções quanto a outros fatores do meio ambiente. 

Na sequência de mapeamento, as técnicas morfométricas 
utilizadas para o Mapa de Avaliação do Relevo foram 
reformuladas e estruturadas com base nos parâmetros de 
aprofundamento e densidade de incisões, medidos em cartas 
topográficas e classificados segundo procedimento estatístico, 
através da Análise Hierárquica por Pares Recíprocos, conforme 
Sanchez (1972). Esse tratamento estatístico só foi aplicado às 
medidas dos modelados de dissecação. Para os modelados de 
acumulação colúvio-aluvial e aplanamento inumado, essa técnica 
não foi utilizada, pois as medidas de aprofundamento e densidade 
obtidas eram praticamente nulas, devido à distribuição esparsa da 
drenagem e à fraca incisão em seus leitos. 

As medidas de aprofundamento e densidade de incisões dos 
modelados de dissecação contidos no Mapa Geomorfológico 
tiveram com referencial as regiões geomorfológicas, as quais, 
algumas vezes, ultrapassam o limite cartográfico de uma folha na 
escala ao milionésimo. As medidas desses modelados que 
compõem o Mapa de Avaliação do Relevo referem-se à área 
abrangida pela Folha SF.22 Paranapanema. Consistem em dados 
extraídos das imagens de radar (escala 1 :250 000) e cartas 
topográficas (escalas 1 :50 000 e 1:100 000), retrabalhados 
segundo critério estatístico, conforme Sanchez (op.cit.), para 
compor as medidas citadas. 

Esse processamento estatístico permitiu que se chegasse a 
três classes de aprofundamento e igual número de densidade de 
incisões. A combinação dessas variáveis e o agrupamento das 
formas de relevo segundo sua expressividade erosiva mostrados 
no Mapa Geomorfológico, constituíram elementos fundamentais 
para a individualização de sete categorias de fácies de 
dissecação. Estas, juntamente com as categorias de acumulação 
colúvio-aluvial e aplanamento inumado, passam a compor as nove 
categorias presentes no Mapa de Avaliação do Relevo. 

As subcategorias representam variações quanto a outros 
fatores do meio ambiente. Para estudo individual da cada uma das 
categorias de relevo, incorporaram-se infonnações obtidas em 
trabalhos de campo, como também consideraram-se outros 
fatores controladores do relevo, tais como substrato rochoso, 
formações superficiais, solos, declividade, vegetação, clima e 
hidrologia e, sobre estes, a ação antrópica. 

As abordagens sobre a intensidade da atuação dos processos 
erosivos predominantes decorrem da combinação dos fatores que 



compõem o meio físico regional, ou seja, das formações vegetais, 
dos solos, dos climas e da natureza litológica, analisados sob 
condições naturais e antrópicas. Os resultados dessa análise 
conferem com a tabela sobre a moriodinâmica, incluída no Mapa 
de Avaliação do Relevo, cujos graus de intensidade erosiva são 
qualificados de fraco, médio, forte e muito forte. Esses dados são 
importantes, pois constituem fundamentos básicos para a 
pesquisa ambiental, através do levantamento de problemas 
decorrentes do uso inadequado do solo, como também das 
condições favoráveis ao seu aproveitamento. São também 
importantes na avaliação do relevo, pois definem o grau de 
estabilidade morfodinâmica da área em questão. 

A avaliação da moriodinâmica distingue três graus relativos à 
estabilidade, conforme Tricart (1977), na qualificação de unidades 
ambientais: estável, de transição e instável. A primeira reflete 
condição de fraca intensidade dos processos erosivos, não tendo 
ainda sofrido influências antrópicas. Essa estabilidade é recente, 
tendo se fixado a partir do Holoceno, há cerca de 10.000 anos. A 
segunda refere-se a áreas cuja dinâmica apresenta o equilíbrio 
moriogênese/pedogênese, no qual a predominância de uma sobre 
a outra é pouco sensível. Como áreas instáveis, foram 
consideradas aquelas onde há supremacia dos processos 
moriogenéticos. Na área estudada, a predominância dos 
processos morfogenéticos ocorre, principalmente, como reflexo da 
atividade antrópica no meio ambiente. 

Os dados sobre declividade das vertentes foram tomados do 
Mapa de Capacidade de Uso dos Recursos Naturais Renováveis 
(vide 5 - Uso Potencial da Terra). 

Ao analisar as potencialidades do relevo sob condições 
naturais, verifica-se que a maior parte da área da SF.22 
Paranapanema é propícia a diversas modalidades de uso, em 
função das características e propriedades dos tipos de modelados 
nela encontrados. Porém, o meio natural considerado encontra-se 
em grande parte desequilibrado, a partir das atividades antrópicas 
nele desenvolvidas. O desmatamento generalizado estimulou a 
intensificação dos processos erosivos em diversos graus, 
causando instabilidade moriodinâmica em inúmeros setores da 
área estudada. Decorrente desses fatos, surge a necessidade de 
se reorganizar o espaço geográfico da folha em questão, com o 
emprego de métodos e técnicas conservacionistas, que busquem 
minorar os efeitos causados pela erosão acelerada. 

Considerando que o relevo pode constituir um dos fatores 
limitantes à ocupação humana e tendo-se em vista que a área 
estudada consiste em um dos mais importantes centros 
produtores agrícola, florestal e mineral do País, impõe-se a 
utilização do seu espaço físico da forma mais adequada possível, 
obedecendo-se, entre outras variáveis, às disposições e 
particularidades do relevo. Neste sentido, o Mapa Geomorfológico 
anexo contribuiu para o estudo do meio ambiente, por meio da 
individualização e da classificação. Nele são fornecidos elementos 
necessários ao entendimento dos mecanismos de elaboração das 
formas de relevo, que serão analisadas a seguir, de acordo com 
as categorias encontradas. 

2.5.1 - Análise das categorias de relevo 

2.5.1.1 -Modelados de acumulação colúvio-aluvial (Aca) 

Essa categoria de relevo corresponde aos modelados de 
acumulação do Mapa Geomorfológico e se encontra representada 
por expressivas faixas de planícies, terraços e áreas inundáveis, 
dispostas ao longo do canal do rio Paraná e seus principais 
afluentes. Subordinadamente, esses modelados ocorrem com 
fatos azonais às margens de outros rios de menor destaque. 
Consiste em áreas planas ou fracamente inclinadas, ou ainda 
ligeiramente embaciadas, onde ocorrem deposições de 
sedimentos recentes inconsolidados de textura variável (argilas, 
siltes, areias e cascalhos). Com estas características 
geomoriológicas e dependendo das condições locais relacionadas 
com a natureza, coesão e permeabilidade das formações 
superficiais, verifica-se, nessa categoria de relevo, a existência de 
áreas que evidenciam claramente variações do lençol freático. A 
interrelação desses fatos permitiu distinguir três subcategorias: 
planícies fluviais correspondentes à subcategoria A; acumulações 
inundáveis correspondentes à subcategoria B e terraços fluviais 
referentes à subcategoria C. 

As duas primeiras subcategorias referem-se a área em que o 
lençol freático se situa próximo ou aflora à superfície, 
normalmente permanecendo com áreas saturadas de água 

mesmo durante os períodos de maior estiagem. As águas ficam 
represadas em inúmeros pequenos canais e/ou lagoas, separados 
por cordões e diques arenosos marginais aos rios e lagos, cuja 
projeção na imagem de radar resulta em feições diferenciadas 
(Fig. 2.5), também ressaltadas pelo arranjo da vegetação e 
definidas no Mapa Geomorfológico com legendas Af (planície 
fluvial) e Ai (acumulação inundável), anteriormente citadas. 

A subcategoria A representa as planícies (Af). 
Geomoriologicamente, referem-se a estreitas faixas de relevo, 
vinculadas a processos de acumulação fluvial, sendo distinguidas 
nas ilhas e margens ribeirinhas e constituídas por aluviões finos e 
grosseiros. Nos períodos de maior pluviosidade, a fraca 
declividade nas planícies fluviais e, em muitos casos, a presença 
de camadas impermeáveis de natureza argilosa e a 
superficialidade do lençol freático favorecem o espraiamento das 
águas de inundação, inibindo completamente o escoamento 
freático. Nessas áreas, o processo de inundação está 
estreitamente relacionado aos índices pluviométricos registrados 
na bacia hidrográfica do alto curso do rio Paraná. Nessa bacia, os 
intervalos entre os períodos de grande vazão são regulares, mas 
nem sempre rígidos, podendo haver diferenças quanto à 
distribuição, à intensidade e à quantidade de chuvas de um ano 
para outro. Este fato se deve, possivelmente, aos desmatamentos 
nessa área e também à grande extensão da bacia de captação do 
alto curso do rio Paraná, que apresenta diferenças locais nos 
regimes pluviométricos atuantes em seus diversos setores. De 
modo geral, a média regional dos índices das precipitações 
pluviométricas é de 1.000 a 1.600 mm/ano, conforme indicam os 
dados do Sistema de Informações Hidrológicas (STH), da Divisão 
de Controle de Recursos Hídricos (DCRH), do Departamento 
Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE). Há setores sem 
períodos secos e outros com até três meses de seca, sendo 
normal a ocorrência maior das chuvas em apenas três meses do 
ano (dezembro, janeiro e fevereiro). 

As variações sazonais no regime hidrológico dos cursos da 
bacia hidrográfica do rio Paraná são responsáveis pelas 
inundações periódicas que causam forte instabilidade 
moriodinâmica, através da deposição de grande parte dos detritos 
transportados pelas águas das cheias e também pela erosão dos 
diques fluviais, bordas de terraços e margens dos canais. 

A periodicidade das inundações nas planícies fluviais impede 
que o material superficial nessas áreas se desenvolva 
pedogeneticamente, pois sofre constante reposição de carga 
sedimentar inconsolidada, trazida pelas águas extravasadas. Do 
ponto de vista agrícola, essa ocorrência é benéfica, pois por meio 
das cheias, verifica-se o enriquecimento do solo por deposição de 
material fino, rico em matéria orgânica, lentamente depositado nas 
planícies fluviais. 

A característica de forte instabilidade moriodinâmica natural é 
agravada sob condições antrópicas, pois a intervenção sem 
conhecimento prévio da dinâmica ambiental, com a retirada 
indiscriminada da vegetação ciliar, revolvimento do solo e abertura 
de valas, além das alterações de cunho hidrológico, provocam um 
maior aporte e remobilização de sedimentos, bem como uma 
atuação mais intensa do escoamento superficial laminar e 
concentrado elementar (Est. 2.XVI A). Fatos dessa natureza são 
frequentes nas margens do rio Paraná e de diversos afluentes, 
contribuindo de fonna significativa para o assoreamento dos leitos 
dos rios, lagos e reservatórios. 

Nas épocas de vazantes, essas áreas são 
moriodinamicamente estáveis, com fraca atuação dos processos 
erosivos, que normalmente se restrigem à remobilização de 
material (solapamento) em alguns trechos das margens dos rios. 

A subcategoria B está representada pelas áreas de 
acumulação inundáveis (Ai), possivelmente vinculadas a depósitos 
coluviais de fim de zona pedimentar, constituindo antigas bajadas 
ou paleoplayas. Encontram-se mais afastadas das margens 
ribeirinhas e não são atingidas por águas extravasadas dos leitos 
dos rios durante as cheias. Nessas áreas, os solos (Podzólico 
Vermelho-Amarelo e Planossolos) se apresentam mais evoluídos 
e preservados das inundações pelos rios do que nas planícies 
fluviais (Solos Aluviais e Solos Glei Pouco Húmico e Glei Húmico). 
O lençol freático se situa a uma profundidade maior que nas 
planícies fluviais, e a natureza do material encontrado é mais 
arenosa. Verifica-se a existência de escoamento freático e 
localmente a ocorrência do escoamento superficial pluvial difuso e 
concentrado. Ocupando espaços menores, encontram-se áreas 
deprimidas nas quais predomina na superfície uma película 
argilosa, impenneabilizando o terreno e impedindo o escoamento 



freático. Em certas áreas onde ocorrem essas depressões, foi 
constatada em subsuperfície a presença de bancadas constituídas 
por couraças formadas pela cimentação de partículas com 
características pisolíticas, ferruginosas, as quais, por 
impermeabilizarem o terreno, também constituem empecilho ao 
escoamento freático. A Estampa 2.V A refere-se a uma dessas 
áreas que mostra partes permanentemente alagadas, 
apresentando diversos estágios de colmatagem. Em alguns locais, 
apresentam características arreicas e/ou lagoas precariamente 
incorporadas à rede de drenagem local, cuja configuração é 
evidenciada na imagem de radar (Fig. 2.5). 

Sob condições naturais, essa subcategoria de relevo reflete 
estabilidade morfodinâmica condicionada, sobretudo, por suas 
características topográficas. Sob condições antrópicas, que na 
área são reveladas pelas atividades desmatadoras para ceder 
lugar à pecuária extensiva, podem apresentar alterações dos 
escoamentos freático e superficial difuso, can fraca a média 
intensidade erosiva. A condição de instabilidade morfodinâmica 
pode surgir localmente em setores onde as atividades antrópicas 
se traduzem por fortes modificações nesses ambientes de 
acumulação. 

A subcategoria C representa os terraços fluviais (Atf). Por se 
localizarem altimetricamente acima das planícies de várzea, 
apresentam-se bem drenados, não obstante, localmente, sejam 
atingidos por águas das cheias excepcionais e apresentem áreas 
permanentemente alagadas. Constituem-se de aluviões finos e 
grosseiros, além de material de origem coluvial de natureza, 
espessura e textura variáveis. Devido a sua fraca declividade, 
combinada à elevação do lençol freático e à natureza dos 
materiais constituintes, ocasionalmente pode ocorrer saturamento 
por excesso de água nas camadas superficiais. Quando baixa o 
nível das águas extravasadas, o escoamento passa a localmente 
concentrado, gerando pontos de erosão, formando sulcos e 
voçorocas, observados em inúmeros terraços fluviais da área. Nas 
margens dos terraços, são normais os movimentos de massa 
rápidos. A ação localizada de processos morfogenéticos dessa 
natureza pode ocorrer, normalmente, sob condições naturais e 
juntamente com as porções que são atingidas por cheias 
excepcionais, constitui áreas morfodinamicamente instáveis, com 
intensidade erosiva considerada forte e é agravada quando 
ocorrem alterações do meio ambiente inadequadas, de origem 
antrópica. No conjunto, porém, essa subcategoria de relevo (c) é 
morfodinamicamente estável. 

Dos ambientes de acumulação distinguidos acima, à exceção 
das planícies fluviais, pode-se observar que sob condições 
naturais, de modo geral, a atuação dos processos morfogenéticos 
é de fraca intensidade erosiva, refletindo estabilidade 
morfodinâmica, com predomínio dos processos pedogenéticos. 
Sob ação antrópica, mesmo que controlada, os processos 
exógenos de elaboração do relevo são desencadeados, às vezes 
de forma acelerada, alterando-se a sequência normal dos 
escoamentos freáticos e pluvial superficial. Essas ocorrências têm 
colocado em risco o equilíbrio ecológico nessas áreas, gerando 
instabilidade morfodinâmica localizada, com forte atuação dos 
processos erosivos. 

2.5.1.2 - Modelados de aplanamento inumado (Api) 

Dentro dessa categoria de relevo encontram-se modelados 
planos, rebaixados por erosão, constituindo extensas superfícies 
pediplanadas e ligeiramente inclinadas para as calhas fluviais (Pri) 
conforme ilustra a Figura 2.5, ao lado de feições geomorfológicas 
residuais de topos planos e conservados (Pgi), exemplo do 
Planalto de Marília (SP) (Fig. 2.9). 

O primeiro conjunto de relevo representa a subcategoria A. 
Refere-se a modelados rebaixados, por onde se ramificam e se 
espraiam amplas superfícies aplanadas, mapeadas ao longo do 
rio Paraná e de seus principais afluentes. 

O segundo conjunto de relevo representa a subcategoria B. 
Apresenta-se espacialmente descontínua e alongada em estreitas 
faixas, normalmente delimitadas por escarpas festonadas e/ou 
ressaltos topográficos ou simples bordas erosivas. Como exemplo 
típico dessa subcategoria de relevo, a Estampa 2.11 B apresenta o 
Planalto de Marília, de topo tabuliforme delimitado por escarpas 
areníticas, entalhadas pela drenagem a sua volta. Encontra-se 
também disseminada na Folha SF.22 Paranapanema, abrangendo 
outros compartimentos geomorfológicos e por vezes constituindo 
os interflúvios entre as principais sub-bacias do alto curso do rio 
Paraná. Em alguns pontos, destaca-se altimetricamente e em 

função do arranjo geomorfológico adquirido, constituindo reversos 
de escarpas ou topos, tradicionalmente conhecidos pelos 
topônimos de serras de Botucatu e Limoeiro, serras do Mirante e 
dos Agudos, serras do Dourado e do ltambé. 

De um modo geral, os modelados de aplanamento inumado 
apresentam coberturas coluviais de textura variável, desde muito 
argilosa a arenosa, pedogeneizadas, com espessura e 
tonalidades variáveis. Podem apresentar linhas de pedra de 
calibre variável, espessura e material constituinte diversificados 
que, em muitos casos, incluem fragmentos de carapaças e 
couraças ferruginosas e com características pisolíticas, em 
plaquetas ou conglomeráticas. Essas coberturas podem estar 
recobrindo níveis de cascalheiras descontínuas, a exemplo do que 
ocorre com os modelados de aplanamento, nas proximidades de 
ambas as margens da represa de Jupiá, no rio Paraná. As 
coberturas argilosas e muito argilosas nonnalmente coincidem 
com solos resultantes da alteração basáltica no norte do Estado 
do Paraná e nordeste da folha em questão, onde estão as zonas 
tradicionais de culturas de café, trigo, soja e cana-de-açúçar. 

O quadro geomorfológico dessa categoria de relevo é 
caracterizado por apresentar relevos planos ou ligeiramente 
inclinados, com declividade inferior a 5%). Essas feições 
topográficas combinam-se às características das formações 
superficiais, que normalmente são porosas e profundas, e deram 
origem predominantemente a solos do tipo Latossolo Vermelho
Escuro, seguido de Latossolo Roxo e Podzólico Vermelho
Amarelo (vide 3 - Pedologia). 

Sob condições naturais, essas áreas normalmente 
apresentam escoamento freático e superficial pluvial. O 
escoamento superficial (difuso e concentrado elementar) é de 
curta duração e de fraca intensidade erosiva, propiciado mais 
pelas características topográficas. Enquanto isso, o escoamento 
freático é proporcionado pela alta porosidade, espessura e 
estrutura dos solos, verificados para a categoria de relevo em 
questão. A subcategoria A (Pri) pode apresentar localmente 
alguma deficiência de drenagem em zonas deprimidas, onde há 
maior acúmulo de argila, por decantação dos coloides ou mesmo 
formação de carapaças e couraças ferruginosas. Esse fato 
dificulta o processo de infiltração das águas e é encontrado em 
pequenas áreas alagadas, ou mal drenadas, uma das quais 
observada durante trabalho de campo ao longo do rio Mogi
Guaçu, com ocorrência de bancada de couraça constituída pela 
cimentação de partículas com aspecto pisolítico, ferruginosa, ou 
como fontes de argila para a indústria oleira, como a visualizada 
na Estampa 2.Xll I A. 

Pelas particularidades observadas na topografia, espessura e 
natureza das formações superficiais e sob condições naturais, a 
subcategoria A de modelados de aplanamento inumado apresenta 
condições de estabilidade morfodinâmica. Quando perduram 
essas condições, os processos de evolução pedogenética 
predominam em relação aos processos morfogenéticos, 
caracterizando como fraca a atuação dos processos erosivos. 

Os efeitos da erosão causada pela ação antrópica sobre os 
modelados dessa subcategoria ocorrem de forma localizada e às 
vezes de forma quase imperceptível, por meio do escoamento 
superficial difuso. Este torna-se concentrado à medida que o solo 
é mantido sem cobertura vegetal. A depender do manejo 
ambiental utilizado, pode gerar setorialmente instabilidade 
morfodinâmica de média a forte intensidade em áreas em que as 
formações superficiais são predominantemente arenosas. 

Nas bordas dos relevos residuais da subcategoria B, é comum 
a ocorrência natural e esporádica de processos morfogenéticos, 
ocasionando a formação de sulcos, ravinas, voçorocas e 
movimentos de massa. Trata-se pois, de zona de contato entre 
superfícies de níveis altimétricos diferenciados, delimitadas por 
escarpamentos rochosos e/ou ressaltos topográficos e bordas 
erosivas, com evidência de sucessivas retomadas de erosão. A 
Estampa 2.IV A exemplifica uma das áreas de contato 
geomorfológico entre categorias de aplanamento inumado 
degradado e de dissecação, nas proximidades da cidade de 
Loanda (PR). Em áreas como essa, a dinâmica dos processos 
morfogenéticos é mais atuante, verificando-se uma tendência para 
o desencadeamento dos processos erosivos. A ação antrópica 
deve se revestir de todas as precauções possíveis para a 
contenção dos processos de elaboração das formas de relevo, 
principalmente quando se trata de coberturas arenosas friáveis, a 
exemplo das que deram origem a solos do tipo Areias Quartzosas, 
no noroeste da folha mapeada, no Estado de Mato Grosso do Sul. 



Quando perduram as condições naturais nas bordas desses 
modelados, verifica-se estabilidade morfodinâmica com fraca 
intensidade dos processos erosivos. Entretanto, podem ocorrer 
naturalmente, de forma localizada e esporádica, movimentos de 
massa nas encostas mais íngremes, onde a força gravitacional 
entra como agente erosivo, tendo a água como lubrificante a 
anular o coeficiente de fricção entre as partículas, durante os 
períodos de maior pluviosidade (PENTEADO, 1980). Essas 
ocorrências geram instabilidade morfodinâmica localizada, na qual 
a atuação dos processos erosivos chega a ser de média a forte 
intensidade. 

Sob ação antrópica, as bordas desses relevos apresentam 
instabilidade morfodinâmica, com forte intensidade dos processos 
morfogenéticos. Por essa razão, é importante a manutenção da 
floresta nas áreas de transição entre dois níveis altimétricos, pois, 
durante os períodos úmidos, os efeitos da erosão acelerada 
podem se agravar quando não se tem a cobertura vegetal para 
contê-los. Assim, com a saturação das formações superficiais, 
podem ocorrer rápidos e fortes movimentos de massa desde as 
superfícies dos topos planos da subcategoria B até atingir as 
encostas e fundos de vales. Em razão disso, nessas áreas são 
inúmeras as ocorrências de cicatrizes de movimentos de massa, 
anfiteatros, lóbulos, depósitos de tálus e, como consequência do 
escoamento concentrado elementar, de sulcos, ravinas e 
voçorocas, os quais foram registrados em trabalhos de campo e 
plotados no Mapa de Avaliação do Relevo. 

2.5.1.3 - Modelados de dissecação 

Os modelados de dissecação serão analisados através das 
variáveis aprofundamento e densidade de incisões. Estas 
constituíram parâmetros fundamentais na determinação das 
categorias de relevo dissecado, conforme esclarece a nota 
explicativa do Mapa de Avaliação do Relevo anexo. fts classes de 
modelados de dissecação totalizam 7 categorias e serão 
abordadas a seguir, na ordem crescente de intensidade de 
dissecação. 

2.5.1.3.1 - Modelados de dissecação muito fraca (Mfr) 

Os modelados de dissecação muito fraca (Mfr) são caracterizados 
por apresentar densidade de incisões grosseira e aprofundamento 
das mesmas da ordem de 20 a 60 m de profundidade máxima. 
Consistem em feições geomorfológicas can interflúvios tabulares 
amplos ou suavemente ondulados e convexizados, cuja 
declividade das vertentes é inferia- a 5%). 

Encontram-se distribuídos amplamente por todas as unidades 
geomorfológicas da Folha SF.22 Paranapanema, constituindo, em 
alguns casos, topos dissecados de divisores de drenagem. 
Apresentam grandes e extensas vertentes que configuram vastas 
superfícies dissecadas pelos afluentes das sub-bacias do alto 
curso do rio Paraná. 

Por se apresentarem muito difundidos na área mapeada e em 
grandes extensões, abrangem coberturas coluviais e material de 
alteração variáveis, o que permitiu individualizar duas 
subcategorias de modelados. 

Na subcategoria A as formações superficiais correspondem 
principalmente a depósitos correlativos ao Grupo Bauru e à 
Formação Serra Geral. Referem-se a material de alteração e 
colúvios de textura, cor e espessura variáveis. Às vezes, essas 
coberturas podem estar recobrindo linhas de pedra sinuosas e 
descontínuas, de material heterogêneo, calibre diversificado, 
podendo incluir ou não partículas semelhantes a pisólitos, 
fragmentos de carapaças e couraças em plaquetas ou 
conglomeráticas. 

Áreas onde as coberturas são argilosas e muito argilosas 
correspondem a Latossolo Roxo e Terra Roxa Estruturada 
(Formação Serra Geral) e se encontram nos trechos marginais 
aos rios Paranapanema e Tietê, entre as represas de Xavantes
Capivara(SP-PR) e lbitinga-Barra Bonita(SP), respectivamente. 
Essas coberturas reaparecem também em manchas intercaladas, 
nos interflúvios e vertentes dos rios lvaí e Tibagi no Estado do 
Paraná. Devido à alta fertilidade desses solos, essas áreas se 
apresentam, em sua quase totalidade, desprovidas da cobertura 
vegetal original, e foram substituídas pelas culturas cíclicas 
mecanizadas (cana-de-açúcar, trigo e soja). Nas demais áreas 
onde o substrato rochoso corresponde ao Grupo Bauru, as 
formações superficiais tendem a ser mais arenosas e se 
encontram constituindo solos dos tipos Latossolos e Podzólicos 

Vermelho-Escuro e Vermelho-Amarelo. A exemplo da área 
anteriormente mencionada, encontram-se também despojadas da 
cobertura vegetal original para fins agrícolas e pastoris. 

Sob condições naturais e considerando as características 
topográficas e texturais do material de revestimento dos 
modelados da subcategoria A, verifica-se estabilidade 
morfodinâmica, can fraca atuação dos processos erosivos, em 
presença de escoamento freático e escoamento superficial difuso 
e concentrado elementar de fraca intensidade. 

Entretanto, algumas diferenças são observadas em relação ao 
processo de escoamento das águas superficiais pluviais quando 
se trata de solos dos tipos Latossolo e Podzólico. Os primeiros 
são profundos e porosos, enquanto os segundos são menos 
profundos e se encontram parcial ou totalmente 
impermeabilizados no horizonte de acúmulo de argilas e de 
cimento oxidante. Sob ação antrópica, os processos de 
escoamento freático e superficial difuso e concentrado elementar 
sofrem modificações com maior facilidade nos solos Podzólicos do 
que nos Latossolos. Isso ocorre porque, em épocas de maior 
pluviosidade, os solos Podzólicos encharcam-se mais 
rapidamente, pois apresentam um horizonte subsuperficial 
impermeável, ao contrário dos Latossolos, e, além disso, possuem 
uma camada superficial mais arenosa, lixiviada, altamente 
incoerente e erodível. Quando o escoamento difuso se altera, 
passando a concentrado e, à medida que, utilizando rupturas na 
superfície do solo, passa a fortemente concentrado, com alta 
capacidade de erosão e transporte, causa sulcos, ravinas e 
voçorocas. Esses fenômenos são pontuais e observados com 
maior frequência na áreas de solos podzolizados. De modo geral, 
sobre Latossolos ou Podzólicos desprovidos de cobertura vegetal, 
o processo de erosão laminar tem se generalizado por toda a área 
da subcategoria A. Em alguns casos, apresenta-se de forma 
quase imperceptível, porém, em outros, de forma bastante 
acentuada, com formação de sulcos e perda visível de horizontes 
superficiais do solo, conforme se evidencia a sudoeste da cidade 
de Água Boa (PR), através da Estampa 2.Xlll B. Esse processo 
favorece o assoreamento dos rios, lagos e represas e influencia 
na fixação do homem à terra. A continuidade da ação antrópica 
descuidada, sem a preocupação do uso de técnicos especiais 
para a contenção do processo erosivo acelerado, pode criar 
instabilidade morfodinâmica em modelados dessa natureza, com 
grau de intensidade erosiva considerada média a forte. 

A subcategoria B restringe-se a coberturas quase que 
essencialmente arenosas, altamente friáveis e vulneráveis à ação 
mecânica das águas de superfície. Coincide com vertentes em 
anfiteatros, nos vales do alto e médio cursos dos rios Verde, 
Pardo e Anhanduí, a noroeste da folha mapeada, na Unidade 
Geomorfológica Planaltos Rebaixados, no Estado de Mato Grosso 
do Sul. 

Corresponde a uma área onde as formações superficiais são 
espessas, evoluídas pedogeneticamente para solos Areias 
Quartzosas, provenientes das Formações Caiuá e Santo 
Anastácio (Grupo Bauru). Revestindo esse material, encontram-se 
predominantemente associações vegetais de Savana (Cerrado). 

Em condições naturais, revela equilíbrio em seus 
ecossistemas, apresentando estabilidade morfodinâmica, com 
fraca intensidade dos processos erosivos, nos quais a ocorrência 
natural de movimentos de massa se faz muito esporadicamente, 
nas encostas mais íngremes. 

A ocupação humana nessas áreas é ainda muito restrita, 
embora se revele, através de largas áreas de reflorestamento, em 
meio a zonas de pastoreio e pequenas lavouras de subsistência. 
Nas áreas reflorestadas e adjacências, os solos são mantidos 
descobertos, com árvores enfileiradas e espaçadas entre si, 
expondo coberturas arenosas que correspondem principalmente a 
depósitos correlativos à Formação Caiuá, que são friáveis e de 
porosidade muito alta. Nessas condições, o escoamento freático 
sofre alterações, pois, não existindo cobertura vegetal suficiente 
para retardar o escoamento superficial das águas, favorecendo 
uma maior infiltração das mesmas, facilitada pela ação das raízes, 
intensifica-se o escoamento difuso e concentrado elementar. Por 
outro lado, a eliminação da vegetação e a consequente perda de 
matéria orgânica no solo implicam uma diminuição da capacidade 
de retenção de umidade por parte do mesmo. Desse modo, sendo 
o material arenoso, friável e facilmente removível, a ocorrência de 
sulcos e voçorocas torna-se frequente e de rápida evolução. 

Sob ação antrópica inadequada e pelas características 
texturais das coberturas superficiais dos modelados que compõem 
essa subcategoria, a aceleração dos processos erosivos gera 



localmente instabilidade morfodinâmica de média a forte 
intensidade erosiva, com alterações dos ecossistemas locais. A 
continuidade do uso indevido de solos dessa natureza, sem um 
controle adequado, leva a uma alteração do meio ambiente, 
criando condições de instabilidade morfodinâmica de forma 
generalizada. 

2.5.1.3.2 - Modelados de dissecação fraca (Fr) 

Correspondem a relevos cujo padrão de dissecação é evidenciado 
por uma densidade de incisões média e aprofundamento das 
mesmas da ordem de 20 a 60 m. As feições geomorfológicas 
estão representadas por interflúvios convexos, vertentes 
côncavas, de inclinação entre 5%) e 15%). Apresentam 
normalmente vales encaixados entre ombreiras, can exposição 
de cornijas de pequeno desnível, evidenciando sucessivas 
retomadas erosivas. Encontram-se localizados na Unidade 
Geomorfológica Planaltos Rebaixados, correspondendo à 
superfície de nível inferior. Apresentam-se delimitados por 
ressaltos topográficos e cornijas de pequeno desnível na área de 
dissecação da drenagem dos altos cursos dos rios São José dos 
Dourados e Aguapeí ou Feio. Reaparecem nas vertentes 
inclinadas para a margem direita do rio Tietê, nas proximidades de 
suas planícies. Na Região Geomorfológica Patamar Oriental da 
Bacia do Paraná, ocupam pequenas áreas e, do mesmo modo, 
encontram-se mapeados nos topos mais altos dos reversos das 
serras de Botucatu e Tabuleiro, situados na Unidade 
Geomorfológica Planaltos Residuais Cuestiformes. 

Esses relevos possuem coberturas coluviais e material de 
alteração provenientes do substrato rochoso do Grupo Bauru. 
Possuem textura predominantemente arenoargilosa de espessura 
e cor variáveis, que deram origem principalmente a solos 
Podzólicos Vermelho-Amarelo. 

Sob condições naturais, essa área tem estabilidade 
morfodinâmica, com fraca atuação dos processos erosivos com 
ocorrência esporádica (seculares) de movimentos de massa, 
caracterizados por escorregamento de material umedecido em 
épocas de maior pluviosidade. O escoamento freático é eficiente, 
a depender da espessura e porosidade das formações 
superficiais. Nas vertentes onde elas são mais delgadas, pode 
haver ocorrência de escoamento superficial difuso, que passa 
localmente a concentrado elementar. Ocorre, porém, que essa 
categoria de relevo representa uma superfície intensamente 
alterada pelas atividades antrépicas, com transformação da 
paisagem em extensas áreas de pastagens e culturas em 
pequenas propriedades. Portanto, apresenta-se, em sua quase 
totalidade, desprovida da cobertura vegetal original, tendo sido 
observados nos trabalhos de campo desmatamentos em encostas 
e em regiões de nascentes. Sendo assim, há expressivas 
exposições dos solos à ação dos agentes exógenos de 
elaboração do relevo, causando alterações nos processos de 
escoamentos freático e superficial difuso com intensificação do 
escoamento pluvial concentrado. Por conseguinte, essa área 
apresenta inúmeras marcas de erosão antropogenética na forma 
de cicatrizes e lóbulos de movimentos de massa (através de 
escorregamentos de material lamacento), sulcos, ravinas e 
voçorocas de diversos tamanhos e estágios. Nessas áreas de 
erosão acelerada, ocorre instabilidade morfodinâmica, de médio e 
forte graus de intensidade erosiva, podendo tais condições se 
generalizarem desde que mantidas as atividades antrópicas 
inadequadas. 

2.5.1.3.3 - Modelados de dissecação medianamente fraca (Mdfr) 

A característica principal dos modelados dessa categoria de 
relevo é a densidade de incisões fina, equivalente a um padrão de 
dissecação intenso (Est. 2.IV A), no qua os canais fluviais estão 
muito próximos uns dos outros e separados por interflúvios 
normalmente alongados, convexizados e mais raramente 
aguçados em forma de colinas e cristais. As vertentes desses 
modelados são muito ravinadas e íngremes, pois, tratando-se de 
formas de relevo de ordem de grandeza interfluvial pequena, o 
aprofundamento das incisões de 20 a 60 m, apesar de constituir a 
incisão mais fraca verificada na Folha SF. 22 Paranapanema, 
acentua o caráter de dissecação dessa categoria de relevo. Os 
rios são encaixados e a declividade registrada nas vertentes é da 
ordem de 15%) a 25%), apresentando comumente fenômenos de 
erosão. Todavia, o caráter de dissecação dessas formas de relevo 
não chega a constituir grandes barreiras para o aproveitamento 

agropecuário satisfatório, desde que as técnicas de uso e manejo 
do solo sejam adequadas às suas características 
geomorfológicas. 

Essas feições são encontradas na Unidade Geomorfológica 
Patamar do Tibagi, onde ocupam áreas restritas, dissecadas por 
afluentes dos rios Jacarezinho e das Cinzas, no norte do Estado 
do Paraná, junto às escarpas da Região Geomorfológica Planaltos 
do Alto Rio Paraná. Foram também mapeadas na Unidade 
Geomorfológica Depressão Rio Tietê - Rio Piracicaba, em 
pequena área dissecada pela drenagem do alto rio do Peixe. 

Os processos morfogenéticos atuantes expõem afloramentos 
rochosos e formações superficiais pedogeneizadas, cujas 
espessuras variam em torno de 0,5 m a 4 m, de cor e material 
constituinte variáveis, em função da diversidade litológica 
encontrada. Localmente, podem apresentar coberturas coluviais, 
com predominância para as texturas argiloarenosas e, 
subordinadamente, para texturas argilosas. Eventualmente podem 
recobrir linhas de pedra de material diversificado. 

Sob condições naturais, os modelados dessa categoria de 
relevo apresentam-se morfodinamicamente estáveis, podendo a 
intensidade de atuação dos processos erosivos ser considerada 
de fraca a média. Todavia, devido às características topográficas 
(vertentes curtas e inclinadas) e à natureza das formações 
superficiais, a atuação dos processos erosivos pode gerar 
instabilidade morfodinâmica localizada, de caráter acentuado. 

Ocorre que as coberturas florestais originais dessa categoria 
de relevo foram retiradas e substituídas em quase sua totalidade 
pelas pastagens. Na Unidade Geomorfológica Depressão Rio 
Tietê - Rio Piracicaba, os processos de erosão antropogenética já 
se fazem sentir, agora reestimulados por atividades pastoris. 
Nessas áreas, foram observados sulcos, ravinas e voçorocas 
gerados a partir do pisoteio do gado, onde as formações 
superficiais são pouco espessas e incoesas e desprovidas de 
cobertura vegetal. Por ocasião dos períodos mais chuvosos, 
essas superfícies são facilmente erodidas, e o material 
constituinte, facilmente transportável por processo de escoamento 
superficial pluvial concentrado. É nessas condições que tais 
modelados apresentam instabilidade erosiva. 

A ocupação humana em modelados dessa categoria de 
relevo, incluídos na Unidade Geomorfológica Patamar do Tibagi, 
não aconteceu de modo contínuo e prolongado, de forma a causar 
um desequilíbrio ambiental irreversível. Trata-se de área onde os 
solos são pouco espessos e menos enriquecidos, devido também 
ao empobrecimento ocasionado por processos de escoamento 
superficial difuso e concentrado elementar, acelerados pelas 
atividades antrópicas. Essas áreas abrigam pequenos núcleos de 
população, em pequenas lavouras de subsistência, pastagens e 
cafezais, que denotam certo abandono, por improdutividade 
geradas pelo mau uso do solo, entre outros fatores. Atualmente a 
instabilidade morfodinâmica gerada a partir das atividades 
antrópicas vem sendo minimizada pela vegetação secundária que, 
por si só, encarrega-se de atenuar a atuação dos processos de 
erosão acelerada. 

De modo geral, sob ação antrópica, esses relevos 
caracterizam-se por apresentar instabilidade morfodinâmica, com 
forte atuação dos processos erosivos, condicionada pelas 
características acidentadas da topografia e pela vulnerabilidade 
erosiva das formações superficiais que compõem essa categoria 
de relevo. 

2.5.1.3.4 - Modelados de dissecação média (Md) 

As feições geomorfológicas pertinentes a essa categoria de relevo 
estão representadas por interflúvios amplos, tabulares ou 
levemente ondulados, caracterizados por uma densidade de 
incisões grosseira e aprofundamento das mesmas da ordem de 61 
a 160 m. A incisão da drenagem modelou vales encaixados em 
ombreiras, formando patamares escalonados, às vezes com 
exposição de cornijas. Os leitos são encaixados e eventualmente 
de fundo chato. Apresentam, em muitos casos, rápidos, 
corredeiras, lajeados, quedas-d'água e nascentes que, muitas 
vezes ocorrem em nichos alveolares, can vertentes curtas e 
inclinadas da ordem de 25%) a 40%). Esses modelados se 
encontram em pequenas áreas disseminadas na Folha SF.22 
Paranapanema, sendo suas maiores expressões espaciais 
verificadas na Unidade Geomorfológica Planaltos Residuais 
Cuestiformes, Planaltos Rebaixados e Patamar do Tibagi. 

As fonnações superficiais encontradas normalmente estão 
representadas por colúvios e material de alteração espessos, 



pedogeneizados, provenientes predominantemente de litologias 
do Grupo Bauru e da Formação Serra Geral. Essas coberturas 
deram origem principalmente a Latossolos e solos Podzólicos de 
cor e textura variável, mas com predomínio da arenoargilosa, 
normalmente friáveis. Podem recobrir níveis de cascalheiras e 
apresentar linhas de pedra sinuosas e descontínuas de material e 
calibre diversificado. Por vezes, incluem pequenos seixos e 
grânulos semelhantes a pisólitos e/ou fragmentos de carapaças e 
couraças ferruginosas. 

As características topográficas dos interflúvios e das vertentes 
dos modelados dessa categoria de relevo apresentam algumas 
diferenciações quanto à atuação dos processos morfogenéticos e 
à evolução dos processos pedogenéticos. 

Nos topos, onde a topografia é plana ou levemente ondulada, 
as formações superficiais são mais espessas e porosas. Sob 
condições naturais, esse aspecto do relevo inibe a atuação dos 
processos erosivos, favorecendo os processos de evolução 
pedogenética. Em função dessas particularidades, nessas 
condições, esses modelados apresentam estabilidade 
morfodinâmica e fraca intensidade erosiva, com escoamentos 
freático e superficial difuso morfogeneticamente pouco atuantes 
em função do relevo, da porosidade e da textura verificadas. 

Nas vertentes, as formações superficiais são menos espessas 
e podem apresentar rupturas como ressaltos topográficos e/ou 
cornijas de pequeno desnível. Combinando-se essas feições à 
coesão dos materiais superficiais (normalmente friáveis) e à 
declividade, verifica-se uma tendência de o escoamento 
concentrado se intensificar, à medida que encontra rupturas em 
suas superfícies. Esses fatos ocorrem localmente e sob condições 
naturais, apresentando instabilidade morfodinâmica, com 
formação de sulcos, ravinas, voçorocas e movimentos de massa 
esporádicos, registrando média a forte intensidade dos processos 
morfogenéticos nas vertentes. 

Considerando a extensão e a topografia dos interflúvios dessa 
categoria de relevo, essas áreas consistem em superfícies onde o 
potencial erosivo é de fraca atuação, tendo sido por esses e 
outros motivos despojada de sua cobertura vegetal original. Em 
sua quase totalidade foi substituída por atividades pastoris e 
agrícolas, representadas por algumas culturas cíclicas e 
principalmente café. Essas atividades levaram a um uso excessivo 
e descontrolado dos solos dessa categoria, favorecendo a erosão 
laminar com intensificação dos escoamentos difuso e concentrado 
elementar nas vertentes. Nas unidades geomorfológicas onde são 
encontrados, os fenômenos de erosão são conhecidos 
principalmente pela perda, por escoamento em lençol, de 
camadas superficiais de solos. Nessas áreas, certos trechos 
revestem-se de grande fragilidade, devido ao aprofundamento dos 
vales em vertentes curtas, declividade forte e principalmente pela 
natureza arenosa das formações superficiais, oriundas 
predominantemente do Grupo Bauru (formações Caiuá, 
Adamantina e Marília). 

As atividades antrópicas que causam erosão acelerada nos 
interflúvios dessa categoria de relevo geraram instabilidade 
morfodinâmica, com processos erosivos de intensidade média a 
forte representados na área estudada por consideráveis 
extensões de solos decapitados. A condição de instabilidade 
morfodinâmica é ainda mais agravada nas vertentes, devido à 
intensificação do processo de escoamento superficial concentrado 
elementar. Através dele, a erosão e o transporte se realizam can 
maior facilidade, favorecidos pela alta friabilidade das formações 
superficiais, principalmente quando se trata de depósitos 
correlativos à Formação Caiuá. A probabilidade de ocorrência de 
movimento de massa é acrescida can a presença de inúmeros 
pontos de erosão na forma de sulcos, ravinas e voçorocas, que 
foram observados em trabalhos de campo e plotados no Mapa de 
Avaliação do Relevo em anexo. Um desses é evidenciado na 
Estampa 2.IX B, sobre uma ruptura de declive, onde a retirada da 
vegetação original acelerou o processo erosivo, agora 
reestimulado por pisoteio de gado, nas proximidades da cidade de 
Umuarama(PR). 

2.5.1.3.5 - Modelados de dissecação medianamente forte (Mdf) 

Esta categoria de relevo se encontra distribuída em pequenas 
áreas descontínuas e disseminadas por todas as unidades 
geomorfológicas da folha em questão. Caracteriza-se por 
apresentar densidade de incisões média e vales encaixados, onde 
o aprofundamento é da ordem de 61a160 m. 

A variedade litológica desses modelados responde pela 
diversidade dos depósitos correlativos superficiais encontrados e 
por diferenciações quanto ao padrão de dissecação, sobretudo 
quando são envolvidos certos condicionamentos estruturais. 
Esses fatores levaram à individualização de duas subcategorias 
de relevo, independentemente dos padrões morfométricos obtidos 
para representar o aprofundamento e a densidade das incisões 
dessa categoria de relevo. 

A subcategoria A apresenta relevos de topos planos ou 
convexos, vertentes côncavas, drenagem encaixada, 
evidenciando padrão dendrítico. Os altos cursos estão próximos 
uns dos outros, sendo que muitos deles possuem canais 
alimentadores temporários situados entre diversos pontos de 
erosão acelerada. Encontram-se nas Unidades Geomorfológicas 
Planaltos Rebaixados, Depressão Rio Tietê - Rio Piracicaba e 
Patamar do Tibagi, correspondendo a áreas intensamente 
dissecadas próximas às cidades de Botucatu, Presidente 
Prudente, Marília e Adamantina, no Estado de São Paulo, 
Londrina, Umuarama e Venceslau Braz, no Estado do Paraná. 

Nos topos desses relevos, as fonnações superficiais são mais 
espessas e pedogeneticamente desenvolvidas para Latossolos, 
enquanto nas vertentes são menos espessas e se encontram 
formando os solos Podzólicos. Em ambos os casos variam em cor 
e textura, porém com predominância da arenoargilosa. 

Sob condições naturais, esses modelos são 
morfodinamicamente estáveis, com fraca intensidade dos 
processos erosivos, favorecendo sobretudo o desenvolvimento 
dos processos pedogenéticos. Nos topos, verifica-se tendência 
maior ao escoamento freático e superficial em lençol, de fraca 
intensidade, e nas vertentes, devido às características de textura e 
declividade, podem ocorrer, de forma localizada e esporádica, 
movimentos de massa, abertura de sulcos, ravinas e voçorocas, 
desenvolvidos por processos de escoamento superficial 
concentrado elementar de maior intensidade erosiva. Como 
exemplo de processo aparentemente sem a interferência direta do 
homem, a Estampa 2.111 B evidencia um movimento de massa 
caracterizado por deslizamento de terra, em relevo residual 
recoberto por vegetação ainda original, na Serrinha, próximo à 
localidade de Garcias (MS). 

O espaço físico correspondente a essa subcategoria 
apresenta-se intensamente ocupado, e os efeitos das atividades 
antrópicas já se fazem sentir, sobretudo nas áreas de cobertura 
superficiais arenosas. As características texturais dessas 
coberturas, combinadas às particularidades do relevo sem a 
cobertura vegetal original, expondo-as à ação dos ventos e à 
insolação direta, respondem pelo abaixamento do nível do lençol 
freático com redução da quantidade de água armazenada, 
também como consequência da redução da capacidade de 
infiltração. Sob condições antrópicas inadequadas, os processos 
de escoamento freático e superficial difuso se alteram, e o 
escoamento pluvial concentrado apresenta maior intensidade, 
com elevada atuação erosiva, favorecida pela falta de coesão dos 
materiais de superfície. Como resultado, verificam-se fenômenos 
de erosão acelerados nas vertentes, alguns dos quais foram 
observados em trabalhos de campo e plotados no Mapa de 
Avaliação do Relevo anexo. Aparecem na forma de sulcos, 
ravinas e voçorocas de diversos tamanhos e estágios de 
evolução. O material coluvial erodido chega à rede de drenagem, 
como foi observado junto às rodovias BR-153 e SP-333, nas 
proximidades de Marília (SP), durante trabalhos de campo. Esse 
material, que chega em grande quantidade, entulha os canais 
pluviais e rios locais, que passam a ter dificuldades de vazão e de 
transporte da carga sedimentar erodida. Esse processo é comum 
e um deles aparece ilustrado na Estampa 2.XVI B, em um dos 
afluentes do alto curso do rio do Peixe, na Unidade 
Geomoforlógica Planaltos Rebaixados. Por essas ocorrências, a 
área caracteriza-se por apresentar intensidade erosiva 
considerada de forte a muito forte. 

Na subcategoria B, além de relevos de interflúvios convexos e 
vertentes côncavas, as feições geomorfológicas são marcadas por 
certos condicionamentos estruturais, cano cristas alongadas em 
extensos diques de diabásio. Ao lado dessas feições, ocorrem 
patamares escalonados por rochas basálticas, expondo escarpas, 
sulcos estruturais, soleiras e quedas-d'água. Esse contexto 
geomorfológico coincide com os modelados da Unidade 
Geomorfológica Planalto Dissecado Rio Iguaçu - Rio Uruguai, 
encontrados nas proximidades ao sul e a leste das cidades de 
Londrina e Cornélio Procópio, no Estado do Paraná. 



Os materiais de cobertura desses modelados são 
predominatemente oriundos de rochas basálticas, 
pedogeneizados, formando sobretudo solos Terra Roxa 
Estruturada. As características marcantes dessas coberturas, 
remanejadas ou não, são textura argilosa e muito argilosa e a 
estrutura coesa, que de certa forma, oferecem alguma resistência 
à erosão. Nos topos são encontradas em espessuras maiores que 
nas vertentes, onde se adelgaçam, ou, por vezes, intercalam-se a 
blocos originados por decomposição química (esfoliação 
esferoidal) e expostos pela retirada dos componentes finos e por 
desagregação mecânica. Essas coberturas, em muitos casos, 
podem recobrir linhas de pedra descontínuas, de espessura, 
calibre e constituição litológica variáveis. 

Nos modelados que compõem a subcategoria B, a ação 
mecânica das águas de escoamento superficial age de forma 
diferenciada, de acordo com cada setor do relevo (topo e 
encosta), combinada às características de textura, coesão, 
porosidade e espessura do material de revestimento. 

Desde que permaneçam as condições naturais, nos topos 
planos e patamares escalonados, onde as formações superficiais 
encontradas são mais espessas, predominam processos de 
escoamento freático e superficial em lençol. Nessas condições, 
esses modelados se caracterizam por apresentar estabilidade 
moriodinâmica com fraca intensidade dos processos erosivos. 
Sob condições antrópicas, pode haver instabilidade localizada, 
com intensificação de processos de escoamento superficial 
pluvial, e decapitação das camadas mais férteis de solos 
agricultáveis. 

Nas vertentes, as formações superficiais são menos espessas 
e, em muitos casos, encontram-se misturadas a blocos e/ou 
assentadas diretamente sobre afloramentos rochosos. Observa-se 
nesses locais uma tendência maior ao escoamento concentrado, 
de maior potencialidade erosiva e capacidade de transporte. Sob 
condições naturais e na presença de cobertura vegetal original, 
essas áreas apresentam estabilidade morfodinâmica de 
intensidade erosiva fraca. Localmente, pode tornar-se instável 
com intensidade erosiva média a forte e ocorrência esporádica de 
movimentos de massa rápidos. Sob ação antrópica, essas áreas 
podem constituir setores de forte atuação dos processos erosivos, 
caracterizando-se por instabilidade moriodinâmica, causada 
sobretudo pelo elevado gradiente das vertentes e pela 
vulnerabilidade à erosão, devido à constituição e à coesão do 
material de revestimento. Localmente, pode haver 
escorregamento de material heterométrico e aprofundamento dos 
sulcos, ravinas e voçorocas, por meio dos quais há a remoção das 
camadas férteis de solo que vêm das zonas superiores com 
menor declividade, de onde foram retiradas por erosão laminar. 

2.5.1.3.6 - Modelados de dissecação forte (F) 

Os modelados pertinentes a essa categoria de relevo encontram
se predominantemente na Região Geomoriológica Patamar 
Oriental da Bacia do Paraná, sendo mapeados também na 
Unidade Geomoriológica Planaltos Rebaixados. Distribuem-se em 
áreas restritas e de forma descontínua, caracterizando-se por 
apresentarem densidade de incisões fina, com aprofundamento 
das mesmas entre 61 e 160 m, o que lhes reforça o caráter de 
dissecação. 

As feições geomoriológicas mais evidentes são de topos 
convexizados e aguçados com ordem de grandeza interiluvial 
pequena, separados por canais de drenagem muito próximos 
entre si, através de vertentes curtas e fortemente inclinadas da 
ordem de 40%) a 55%). Em muitos casos, apresentam 
afloramentos rochosos e formações superficiais remanejadas ou 
não, de espessura, cor e textura variáveis, em função da 
diversidade litológica das áreas abrangidas por esta categoria de 
relevo, podendo também apresentar movimentos de massa nas 
encostas menos estáveis. 

Sob condições naturais, apesar das características do relevo 
(topografia e declividade) combinadas à natureza, ao arranjo e à 
espessura das formações superficiais, esses modelados são 
moriodinamicamente estáveis, com fraca intensidade dos 
processos erosivos. Devido à forte declividade das vertentes, à 
presença de blocos nelas distribuídos em meio do material de 
textura fina e à intensidade do escoamento concentrado elementar 
nas épocas de maior pluviosidade, localmente pode haver 
instabilidade moriodinâmica de forte intensidade erosiva, 
representada principalmente pelos movimentos de massa. 

A ocupação humana sobre essas áreas é antiga e as 
primeiras atividades antrópicas instaladas deixaram os terrenos 
dessa categoria de relevo completamente despojados da 
cobertura vegetal original, que era constituída predominantemente 
por Floresta Estacionai Semidecidual. A ocupação humana se 
estendeu independentemente das características de formas de 
relevo, declividade, arranjo, espessura e textura das formações 
superficiais que, combinadas, constituem fatores limitantes para o 
desenvolvimento das atividades econômicas. Apesar das 
disposições e particularidades observadas nesses modelados, 
prosseguiram-se as mesmas atividades antrópicas, muitas vezes 
inadequadas, que levaram o solo a um nível de esgotamento e 
erosão das camadas superficiais mais férteis. Instalado esse 
processo de erosão antropogenética, os modelados de 
dissecação forte tornaram-se moriodinamicamente instáveis, com 
forte intensidade dos processos erosivos, em detrimento dos de 
evolução pedogenética. Deu-se então o empobrecimento dos 
solos dessas áreas com influências diretas na forma de ocupação 
e nas modalidades de uso dos mesmos. 

Atualmente, a exploração dos recursos naturais restringe-se a 
pequenos núcleos de população rural de fraca expressividade 
econômica. São estruturados geralmente em pequenas 
propriedades, de cultura de subsistência, que denotam um certo 
abandono, ou, às vezes, áreas de reflorestamento. Encontram-se 
no setor norte do Estado do Paraná e sul do Estado de São Paulo, 
tendo sido também mapeados a nordeste da cidade de Garça 
(SP). 

No estágio atual em que se encontram as atividades humanas 
sobre esses modelados, os processos exógenos de esculturação 
do relevo praticamente diminuíram a sua intensidade de ação, 
pois, na maior parte da área considerada, a vegetação secundária 
já atingiu um porte mais evoluído. Assim, os processos de 
evolução pedogenética começaram a ganhar espaço, em relação 
aos processos moriogenéticos, em busca de uma estabilidade 
moriodinâmica. 

Entretanto, a ação antrópica sem controle pode restabelecer 
uma condição de instabilidade moriodinâmica com forte 
intensificação dos processos erosivos, causando profundas 
alterações na dinâmica das águas de escorrência superficial, com 
remobilização de blocos rochosos e perda das camadas 
superficiais dos solos, o que entulharia o sistema de drenagem e 
causaria sérios danos às populações locais. 

2.5.1.3.7 - Modelados de dissecação muito forte (Mf) 

Os modelados dessa categoria de relevo constituem uma exceção 
do ponto de vista geomoriológico na Folha SF.22 Paranapanema. 
Referem-se a relevos fortemente dissecados, encontrados 
sobretudo próximos às zonas escarpadas, no contato entre as 
Regiões Geomorfológicas Planaltos do Alto Rio Paraná e Patamar 
Oriental da Bacia do Paraná. Apresentam-se distribuídos em 
pequenas áreas, de forma descontínua, e, devido às 
características topográficas, contrastam nitidamente com as 
outras categorias de relevo da folha considerada. Referem-se a 
segmentos muito dissecados da Serra Geral, localmente 
conhecidos pelos topônimos de serras de Botucatu e Limoeiro, no 
Estado de São Paulo e Fartura, Caatinga e Boa Esperança, no 
Estado do Paraná. 

As feições geomorfológicas predominantes configuram-se nos 
mais altos topos planos, convexos e aguçados visualizados nas 
Figuras 2.13 e 2.17, onde a energia erosiva do relevo torna-se o 
principal fator limitante à ocupação humana. Trata-se de 
modelados com alta declividade nas vertentes (superior a 55%)) e 
aprofundamento das incisões muito forte, cujos vales encaixados 
atingem medidas superiores a 160 m de aprofundamento. 
Excepcionalmente, apresentam casos de aprofundamento de 
drenagem superiores a 300 m, que constituem gargantas de 
superimposição, a exemplo da que se verifica na Serra da Boa 
Esperança, evidenciada na Figura 2.13. Esse quadro 
geomorfológico é ainda complementado por grandes escarpas 
rochosas e quedas-d'água de grandes desníveis, um dos quais 
representado pelo salto do rio Apucaraninha, visualizado na 
Estampa 2.X A. 

O material de revestimento dessas formas de relevo é 
constituído de rocha alterada e coberturas coluviais, normalmente 
de pequena espessura, textura variável e pedogeneizadas entre 
os blocos resultantes de decomposição e de desagregação 
mecânica dispostos nas vertentes. Frequentemente, presenciam-



se afloramentos rochosos, depósitos de taludes e material colúvio
aluvial nas bases das encostas. 

O equilíbrio morfodinâmico nessas áreas é muito precário, 
embora haja condições de estabilidade, de fraca intensidade 
erosiva. Sob condições naturais e em períodos de elevado índice 
de precipitação pluvial, pode tornar-se localmente instável, com 
média a forte intensidade dos processos erosivos, devido à forte 
declividade das vertentes e ao adelgaçamento das coberturas 
sobre os corpos rochosos. Nessas condições, ocorrem 
movimentos de massa esporádicos, e a presença de cicatrizes de 
desprendimento do material mobilizado nesses movimentos é 
comum nas encostas. Também o escoamento superficial é 
considerável, porém sua ação erosiva é atenuada pela densa 
cobertura vegetal e de serrapilheira aí existente. 

Pela fragilidade do equilíbrio morfodinâmico nessas áreas, a 
ação antrópica de desmatamento, por menor que seja, poderá 
acelerar os processos de erosão nas vertentes, com transporte 
dos materiais superficiais finos e grosseiros e rolamentos de 
grandes blocos para as superfícies imediatamente inferiores. A 
ocorrência desses fatos pode gerar condições de alta instabilidade 
morfodinâmica com atuação muito forte dos processos erosivos. 

A sugestão de se manterem essas áreas como reservas 
ecológicas visa diretamente à defesa do frágil equilíbrio de seus 
ecossistemas. A circulação terrestre entre as áreas das Regiões 
Geomorfológica Planaltos do Alto Rio Paraná e Patamar Oriental 
da Bacia do Paraná, através de rodovias locais, exige controle 
meticuloso nos pontos de transposição das escarpas, devido aos 
riscos de movimentos de massa. Deve-se levar em consideração 
a pequena espessura e a composição das formações superficiais, 
sobretudo a pouca coesão entre as partículas e a presença de 
material grosseiro, que nos períodos de maior pluviosidade podem 
ser remobilizados por força gravitacional. A ocorrência desses 
fatos pode levar ao entulhamente dos rios locais com material 
inconsolidado, colocando em risco o sistema de drenagem, com 
reflexos negativos nas zonas urbanizadas e também com grande 
contribuição para o assoreamento rápido das represas existentes 
ao longo do rio Paranapanema. 

2.5.2 - Efeitos do desmatamento e do uso inadequado dos solos 
na morfodinâmica atual 

O Mapa de Avaliação do Relevo anexo revela que a distribuição 
espacial das categorias de aplanamento inumado (api) e 
principalmente de dissecação muito fraca (Mfr) ocupa amplamente 
todos os comportamentos geomorfológicos da Folha SF.22 
Paranapanema. As demais categorias de relevo dissecado, em 
conjunto com os modelados de acumulação colúvio-aluvial (Aca), 
ocupam áreas restritas e se concentram sobretudo no centro e no 
sudeste da área considerada e ao longo do rio Paraná, 
respectivamente. Desse modo, observa-se que há maiores 
extensões de modelados de interflúvios aplanados e/ou levemente 
convexizados, representando a categoria de dissecação muito 
fraca ao lado de feições planas ou em rampas de inclinação 
suave, pediplanadas, representando a categoria de aplanamento 
inumado. 

As formas de relevo da área mapeada encontram-se 
modeladas sobretudo em rochas arenítico-basálticas que 
compõem os grupos Bauru e São Bento, ocorrentes nas regiões 
geomorfológicas Planaltos do Alto Rio Paraná e Planalto das 
Araucárias. Apresentam-se também esculpidas em rochas do 
Supergrupo Tubarão, porém em menores proporções na Região 
Geomorfológica Patamar Oriental da Bacia do Paraná. Essas 
litologias deram origem a formações superficiais de texturas 
variáveis, porém com predominância da argiloarenosa, que por 
processos de pedogênese evoluíram principalmente para solos 
Podzólicos e Latossolos, de cor e espessura diversificadas. As 
formações superficiais normalmente são espessas e apresentam 
linhas de pedra (Est.2. VIII A) com ou sem fragmentos de 
carapaças e couraças ferruginosas e, por vezes, se apresentam 
recobrindo níveis de cascalheiras. fts condições climáticas locais 
favoreceram o desenvolvimento de extensa Floresta Estacionai 
Semidecidual, distribuída amplamente sobre todas as unidades 
geomorfológicas da folha em questão. Secundariamente, 
favoreceram o desenvolvimento de Savana (Cerrado), no 
noroeste, no nordeste, no leste e no sudeste da área mapeada. 
Outras formações vegetais encontram-se distribuídas em áreas 
restritas disseminadas por toda a Folha SF.22 Paranapanema. 

Com essas características, o espaço físico referente a esta 
folha abrange uma das áreas economicamente mais 

desenvolvidas do setor agropecuário do País, ocupando partes 
dos estados de Minas Gerais, Paraná, São Paulo e Mato Grosso 
do Sul. Nele se inserem a tradicional zona cafeeira e cerealista do 
nor-noroeste paranaense e do sudoeste paulista, a zona 
hortifrutigranjeira e canavieira do centro-oeste paulista e Triângulo 
Mineiro, além de extensa zona pecuária que também se estende 
para o sul do Estado de Mato Grosso do Sul. A presença de solos 
férteis, sobretudo do tipo Latossolo Roxo, provenientes de 
basaltos, os quais são encontrados em grandes extensões, aliou
se a fatores tais como incentivos governamentais e a correntes 
migratórias pioneiras, que ali se aglutinaram, para gerar um 
contexto socioeconômico mais evoluído. Formou-se uma região 
intensamente ocupada, que abriga grandes centros urbanos do 
porte de Maringá e Londrina, no Estado do Paraná; Bauru, 
Presidente Prudente, Araraquara, São José do Rio Preto, Barretos 
e Marília, no Estado de São Paulo; Frutal, no Estado de Minas 
Gerais, e Três Lagoas, no Estado de Mato Grosso do Sul. 

O processo de ocupação humana na área é antigo, mas foi a 
partir da segunda metade do século atual e sobretudo nos últimos 
anos que se estabeleceram diferenças marcantes nos 
ecossistemas locais, em razão do alto índice populacional e da 
intensa atividade antrópica. Consideráveis modificações do meio 
ambiente encontram-se representadas por um conjunto de 
grandes barragens (Fig. 2.1 e 2.14) e extensas áreas desmatadas, 
que deram lugar a inúmeras atividades exploratórias. Com isso, o 
meio físico sofreu várias alterações com influências diretas no 
processo morfodinâmico atual. A crescente demanda da produção 
agropecuária, mineral e florestal fez intensificar na área, de forma 
quase generalizada, a prática de derrubada das coberturas 
vegetais, compranetendo seriamente o equilíbrio ambiental. 
Desse modo, inúmeras áreas foram desmatadas, incluindo 
nascentes de drenes em modelados de dissecação, recobertos 
por formações superficiais arenosas, a exemplo do que se vê na 
Estampa 2.IV B, proximidades de Loanda (PR). Em decorrência 
desses fatos, setores mais vulneráveis das zonas interiores às 
regiões geomorfológicas Planaltos do Alto Rio Paraná e Patamar 
Oriental da Bacia do Paraná tiveram reduzida sua qualidade 
ambiental e acelerado o trabalho erosivo das águas de 
escoamento superficial pluvial. Dessa forma, inúmeras áreas 
morfodinamicamente estáveis passaram a oferecer condições de 
instabilidade a partir da intensificação dos processos erosivos 
(vide tabela de avaliação do relevo, incluída no mapa homônimo 
anexo). 

Várias foram as consequências verificadas a partir do uso 
intensivo do solo, sem a preocupação do emprego de técnicas e 
manejo adequados às características e propriedades do relevo. 
Entre as consequências, tem-se: o empobrecimento das camadas 
superficiais mais férteis do solo, através da perda por erosão 
laminar; redução da quantidade de água no solo, com 
rebaixamento cada vez maior do nível do lençol freático e 
aparecimento de inúmeros pontos de erosão linear, alguns dos 
quais observados em trabalhos de campo e posteriormente 
plotados no Mapa de Avaliação do Relevo anexo. Estes últimos 
aparecem em diversos setores dos modelados na forma de 
sulcos, ravinas e voçorocas. Ocasionalmente, surgem como 
cicatrizes de movimentos de massa rápidos, que ocorrem em 
áreas de material inconsolidado nas encostas mais íngremes 
desprotegidas de cobertura vegetal. Indiretamente, outros reflexos 
se verificaram através do ressecamento das águas de nascentes; 
da redução cada vez maior do volume de água dos rios de 
regimes perenes, durante os períodos mais secos e do 
assoreamento de rios, lagos e reservatórios. 

A reincidência dessas alterações no meio físico considerado 
contribuiu de maneira acentuada para acelerar o processo 
erosivo, causando prejuízos de toda ordem tanto para o meio 
rural, quanto para o meio urbano, nos estados do Paraná, São 
Paulo, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais (parte do Triângulo 
Mineiro), abrangidos pela Folha SF.22 Paranapanema. 

2.5.2.1 - Efeitos da erosão acelerada no nor-noroeste do Estado 
do Paraná 

O norte e noroeste do Estado do Paraná correspondem às áreas 
mais agredidas por fenômenos de erosão acelerada. Por esse 
motivo, têm recebido, por parte de órgãos governamentais, 
tratamento especial, no sentido de se estudarem e solucionarem 
os problemas causados pela erosão acelerada, decorrentes de 
atividades antrópicas. 



No trecho compreendido pelos interflúvios dos rios Paraná, 
Goio-Erê, lvaí e Paranapanema, na Unidade Geomorfológica 
Planaltos Rebaixados, as atividades antrópicas surgiram primeiro 
com o desmatamento para a introdução de fazendas de café, 
depois vieram novos sistemas de cultura associados à pecuária 
extensiva. Esse fato é perfeitamente entendido devido à presença 
de Latossolo Roxo e Terra Roxa Estruturada, ao lado de solos 
Podzólico e Latossolo Vermelho-Escuros. O nível do 
desmatamento na área foi de tal ordem que hoje a cobertura 
vegetal original se encontra reduzida a 2%) (PONTES, 1981; 
MAZUCHOWSKI, 1981) e, apesar de o relevo em seus topos 
apresentar-se aplanado ou com dissecação grosseira, fraca 
incisão da drenagem e declividade de vertentes inferior a 5%), os 
processos erosivos são evidentes. Indicam que a remoção da 
cobertura vegetal se associou às atividades antrópicas 
predatórias, sem a preocupação de uso de práticas agrícolas 
conservacionistas. Em decorrência, surgiram solos truncados de 
seu(s) horizonte(s) superficial(is), canais de escoamento 
assoreados, sulcos, ravinas, voçorocas e movimentos de massa 
desenvolvidos, principalmente, nas áreas de nascentes de 
drenagem e nas faixas de transição topográfica entre dois níveis 
altimétricos. São visíveis na transposição dos modelados de 
aplanamento inumado (Api) da subcategoria B, para os 
modelados de dissecação muito fraca (Mfr), da subcategoria A, e 
de ambos para outras categorias de modelados de dissecação, 
conforme demonstram os símbolos de fenômenos de erosão 
plotados no Mapa de Avaliação do Relevo anexo. Nessa área, o 
uso intensificado e o manejo inadequado das superfícies 
agricultáveis foram alguns dos fatores responsáveis pelo seu 
empobrecimento. As técnicas de plantio não preveniam contra a 
erosão acelerada, principalmente onde as formações superficiais 
eram provenientes de arenitos da Formação Caiuá, de alta 
suscetibilidade erosiva. Como resultado, com a intensificação do 
processo de escoamento superficial difuso e concentrado 
elementar, processa-se a degradação do solo com perda, por 
erosão laminar, da camada superficial rica em matéria orgânica, e 
o surgimento de sulcos, ravinas e voçorocas consequentes da 
erosão concentrada no norte e noroeste do Estado do Paraná. 

Segundo medições obtidas pela SEREHMA 
Superintendência dos Recursos Hídricos e do Meio Ambiente 
(apud MAZUCHOWSKI, 1981), no Porto de Guaíra (PR), foram 
quantificados em média 11,5 milhões de toneladas de material 
sólido transportadas pelas águas do rio Paraná. 
Fundamentalmente, esse material é oriundo do carreamento de 
solos na área da bacia do referido rio por processos erosivos 
relacionados ao escoamento superficial difuso e concentrado 
elementar. Essa ocorrência, de acordo com Mazuchowski (op.cit.), 
vem confirmar a perda média anual de 0,01 m da camada de solo 
agricultável, como também evidenciar o assoreamento dos rios, 
lagos e represas situadas nos rios Paraná e Paranapanema. 

A incidência e a evolução do processo erosivo causaram, 
inicialmente, sulcos ou valas que progrediram posteriormente para 
grandes voçorocas. Esses resultados foram condicionados pela 
falta de coesão entre as partículas dos materiais superficiais aí 
existentes, predominantemente arenosos, originados 
principalmente de litologias das formações Caiuá e Santo 
Anastácio. Esse material de revestimento apresenta-se 
pedogeneizado, tendo evoluído, conforme já se mencionou, para 
solos Latossolos e Podzólico Vermelho-Escuro. 
Subordinadamente, em áreas menores na borda da Serra Geral, 
ocorrem solo Podzólico Vermelho-Amarelo e Solos Litólicos, 
originário, o primeiro, de rocha sedimentar arenosa da Formação 
Botucatu. 

A crescente atividade antrópica com efeitos negativos levou 
as terras do nor-noroeste paranaense a um estágio de 
instabilidade morfodinâmica com forte grau de intensidade 
erosiva. Esta tornou-se mais efetiva a partir das características 
topográficas e texturais das formações superficiais e, sobretudo, 
pela ausência quase genérica da cobertura vegetal original, 
conforme mencionado anteriormente. O solo permanece 
desprotegido, sobretudo nos períodos de preparação para cultives 
de verão, entre os meses mais chuvosos, que vão de outubro a 
fevereiro. Esse fato tem contribuído para a intensificação do 
escoamento superficial, tornando-se mais eficaz sobre as 
coberturas coluviais menos espessas, cujos horizontes 
superficiais são mais arenosos, incoesos e extremamente 
vulneráveis à ação mecânica da águas de escoamento superficial, 
a exemplo das formações superficiais originárias da alteração de 
rochas da Formação Caiuá. 

Outro fato que merece destaque e está relacionado ao 
desmatamento da área é a mudança da velocidade nonnal dos 
ventos regionais. Estes, anteriormente ao desmatamento 
generalizado da área, apresentavam velocidade de 20 a 30 
km/hora, passando, após o desmatamento, a atingir em alguns 
locais cerca de 80 a 120 km/hora (MAZUCHOWSKI, 1981), 
causando tempestades de pó em solos completamente 
desprovidos de vegetação, quando são preparados para plantio 
antes das primeiras chuvas de verão. Fenômenos dessa natureza 
são difíceis de se localizar, mas se encontram relacionados a 
áreas de coberturas mais argilosas que originaram Latossolo 
Roxo e Terra Roxa Estruturada, normalmente cultivados can soja, 
algodão e trigo. 

Os ventos também são responsáveis pela renovação do ar em 
contato com as superfícies desnudas, afastando do local o ar que 
já possui grau de umidade elevado. Diminuindo-se a quantidade 
de vapor de água no ar atmosférico, aumenta-se a intensidade da 
evaporação nas superfícies. Portanto, a água de subsuperfície 
retorna à atmosfera por aspiração capilar, provocada pela ação da 
evaporação. Nessas áreas com altas taxas de evaporação, a água 
que se move para cima a partir do lençol freático evapora da 
superfície do solo, e o resultado desse mecanismo é 
gradativamente um abaixamento do lençol freático. Ainda, as 
técnicas de preparo do solo para cultives, em conjunto com a 
prática das queimadas, que reduzem o teor húmico dos horizontes 
superficiais, têm contribuído para um ressecamento maior do solo. 
Em conformidade com o exposto, os dados revelam que antes, 
com a presença da vegetação, o nível do lençol freático era de 2 
m de profundidade no máximo. Posteriormente, após a derrubada 
das matas passou a surgir, no mínimo a 20 m de profundidade 
(MAZUCHOWSKI, 1981). 

A ocorrência desses fatos tornou-se comum no norte e 
principalmente no noroeste do Estado do Paraná. Em razão do 
empobrecimento dos solos nessas áreas, entre outras variáveis, 
surgiram modificações quanto à fonna de uso e aproveitamento 
da superfície na área rural, verificando-se em certas áreas uma 
tendência maior à criação, em detrimento das extensas e 
tradicionais zonas produtoras agrícolas, e consequentes 
disfunções no processo produtivo e na dinâmica dos recursos 
financeiros e humanos. 

Problemas de erosão são também observados com frequência 
nas zonas urbanas e nas estradas que compõem a rede viária do 
norte e noroeste paranaenses. Nessas áreas, o controle das 
atividades antrópicas é importante para o equilíbrio dos 
ecossistemas locais. As principais cidades do nor-noroeste do 
Estado do Paraná, como Loanda, Nova Londrina, Paranavaí, 
Londrina, Cianorte, Umuarama e Maringá, foram assentadas em 
zonas interfluviais, que constituem espigões divisores de 
drenagem, entre as sub-bacias dos principais afluentes do rio 
Paraná. Em muitos casos, a localização dessas cidades coincide 
com as áreas designadas pela subcategoria B dos modelados de 
aplanamento inumado (Api). Conforme já se mencionou 
anteriormente, esses modelados, por suas particularidades 
morfológicas e de espessura, textura e estrutura das suas 
formações superficiais, são altamente vulneráveis à ação erosiva. 
Requisitam cuidados especiais por situarem-se acima das 
cabeceiras de drenagem e por às vezes apresentarem escarpas 
ou ressaltos topográficos no caitato com outras categorias de 
relevo. A maioria das cidades citadas encontra-se conectada por 
uma rede viária, muitas vezes assentada sobre os topos dos 
modelados referidos. Nas cidades e nas estradas, os processos 
erosivos são evidentes, através de numerosos pontos de erosão, 
confonnando sulcos e voçorocas. Esses pontos foram observados 
nas estradas percorridas durante os trabalhos de campo e 
plotados no Mapa de Avaliação do Relevo anexo, apresentando
se em maior concentração no trecho compreendido entre as 
cidades de Maringá e Paranavaí, na BR-376. Na maioria das 
vezes, evoluem a partir de um sistema de arruamentos, valas, 
aterros e canais pluviais às particularidades e disposições do meio 
físico regional. Outras vezes, esse sistema de urbanização 
apresenta-se inacabado, ou mesmo sem estrutura suficiente para 
resistir aos processos de escoamento superficiais mais fortes. 
Esse fato é evidente na Estampa 2.XIV B, que focaliza a cidade 
de Nova Esperança (PR), onde uma voçoroca progrediu para mais 
de 1.500 m de extensão, ramificando-se e atingindo um 
aprofundamento da ordem de 11 m, aproximadamente, 
verificando-se tendências de progredir nas cabeceiras. Essa 
cidade situa-se entre duas categorias de relevo, ocupando 
respectivamente topo de modelados de aplanamento inumado 



(subcategoria B) e vertentes de modelados de dissecação muito 
fraca (subcategoria A). Devido à natureza arenosa e friável das 
formações superficiais locais, deve-se dispensar cuidados 
específicos às bordas dos relevos residuais considerados de alta 
vulnerabilidade erosiva. 

2.5.2.2 - Efeitos da erosão acelerada no Estado de São Paulo e 
parte do Triângulo Mineiro 

No centro-oeste e oeste paulista e em parte do Triângulo Mineiro, 
abrangidos pela Folha SF.22 Paranapanema, os efeitos da ação 
antrópica inadequada se verificam amplamente, através de 
fenômenos de erosão laminar e de erosão concentrada, 
originando truncamento de solos, entulhamente de baixadas, 
sulcos, voçorocas e movimentos de massa localizados. Muitos 
destes fenômenos erosivos foram observados nas estradas 
percorridas durante os trabalhos de campo e plotados no Mapa de 
Avaliação do Relevo anexo. Apresentam-se concentrados e 
numerosos nos modelados de dissecação muito fraca da Unidade 
Geomoriológica Planaltos Rebaixados, muitas vezes conferindo 
com a transição de um nível para outro, onde há ressaltos 
topográficos. Foram observados em grande número nos trechos 
rodoviários compreendidos entre as cidades paulistas de Teodoro 
Sampaio, Presidente Venceslau, Presidente Prudente, Parapuã, 
Tupã, Marília, Avencas e Assis; entre Marília e Pirajuí; entre São 
José do Rio Preto e Pereira Barreto; e entre São José do Rio 
Negro, Nova Granada e Palestina. Estão localizados entre os 
divisores dos rios Santo Anastácio, Aguapeí ou Feio, São José 
dos Dourados, Peixe e Grande, abrangendo principalmente 
categorias de dissecação muito fraca (Mfr) e dissecação 
medianamente forte (Mdf). 

A grande incidência do processo erosivo acelerado no Estado 
de São Paulo e parte do Triângulo Mineiro está associada ao 
desmatamento, à declividade das vertentes e à existência de 
formações superficiais pedogeneizadas, constituindo solos com 
diferença textura! entre os horizontes A e B acentuada (Podzólicos 
Vermelho-Escuro e Vermelho-Amarelo), provocando variações na 
permeabilidade e interferindo na capacidade de infiltração das 
águas. Também as espessas coberturas predominantemente 
arenosas, pedogeneizadas, constituindo Latossolos Vermelho
Escuro e Vermelho-Amarelo, por apresentarem baixa coesão dos 
seus componentes, são altamente susceptíveis à erosão. Os solos 
citados são originários quase maciçamente da alteração, can ou 
sem remanejamento posterior, de arenitos da Formação 
Adamantina e secundariamente das formações Marília, Santo 
Anastácio e Caiuá. As formações superficiais com teor argiloso 
pouco mais pronunciado, pedogeneizadas, constituindo Latossolo 
Roxo, estão associadas a materiais de alteração, remobilizados 
ou não, provenientes de basaltos da Formação Serra Geral. Por 
apresentarem boa coesão entre as partículas, possuem elevada 
resistência à erosão concentrada, formando sulcos, ravinas e 
voçorocas, porém sujeitos à perda, por erosão laminar, da 
camada superficial desagregada pelas atividades agrícolas. Esse 
solo está recobrindo rochas basálticas próximo ao vale do médio 
rio Paranapanema, entre as barragens de lbitinga e Barra Bonita 
no rio Tietê, ao longo do baixo curso do rio Mogi-Guaçu e na área 
de sua confluência com o rio Grande. Essas áreas se referem às 
zonas produtoras de trigo, soja e cana-de-açúcar. 

Em meio natural, as condições climáticas permitiram o 
desenvolvimento predominante de Floresta Estacionai 
Semidecidual e Savana (Cerrado). Contudo, o desmatamento 
reduziu a vegetação original a pequenas manchas, que foram 
substituídas, na sua quase totalidade, por áreas de pastagem e 
agricultura. 

A atividade antrópica se desenvolveu, na área considerada, 
sobretudo a partir do início do século XX, com fins agrícolas e 
pastoris, para atender à demanda do setor industrial e do aumento 
da população verificado nos centros urbanos locais, regionais e 
nacionais. 

Com a redução na infiltração das águas, consequência de 
fatores relacionados com a retirada da cobertura vegetal e a 
exploração do solo sem a preocupação de uso de técnicas 
conservacionistas, ocorre a intensificação do escoamento 
superficial e o aumento da energia hídrica em superfície, 
provocando a diminuição da fertilidade, causada por erosão 
laminar e por outra forma de ocorrência erosiva. Desse modo, 
com o aumento da energia erosiva das águas, ocorre a 
desagregação mecânica de bolsões de material inconsolidado nas 
vertentes e vales, retrabalhando as encostas e transportando os 

detritos sólidos para as partes baixas onde, por diminuição da 
força de transporte, são em grande parte depositados. 
Consequentemente, inúmeros canais passaram a apresentar 
deficiência de vazão por se encontrarem entulhados de material 
sólido. Essa ocorrência é comum nos modelados compreendidos 
pelas bacias dos rios Feio ou Aguapeí, São José dos Dourados e 
do Peixe, conforme se vê em um de seus afluentes de alto curso 
na Estampa 2.XVI B. Como resultado, há contribuição exagerada 
de material colúvio-aluvial assoreando os rios, lagos e represas, 
além dos reflexos negativos na produtividade agrícola, com o 
empobrecimento causado pela perda por erosão dos horizontes 
superficiais férteis de solo. Segundo Bellinazzi Júnior, Bertolini e 
Lombardi Neto (1981), a perda por erosão em áreas cultivadas no 
Estado de São Paulo, que é de aproximadamente 194 milhões de 
toneladas anuais, contribui para o assoreamento dos canais 
fluviais can cerca de 38 milhões de toneladas anuais. 

Nas áreas de ocorrência de solos do tipo Podzólico Vermelho
Amarelo e Vennelho-Escuro, os problemas tornam-se mais 
graves, pois se referem a solos altamente susceptíveis à ação 
erosiva, devido a diferenças texturais do horizonte superficial para 
o subsuperficial, com o primeiro apresentando pouca coesão do 
material constituinte, aliadas às condições de declividade 
geralmente acentuada e amplitudes topográficas significativas que 
o relevo apresenta. 

A evolução do processo erosivo acelerado está também 
associada às obras nas vias de comunicação. Nestas, as 
encostas normalmente apresentam-se desprovidas da cobertura 
vegetal, e o processo erosivo que aí se instala afeta o leito da 
estrada, os aterros, as calhas pluviais, os cortes de vertentes e a 
base de obras de engenharia, evoluindo de forma muito rápida. As 
calhas pluviais geralmente são preenchidas por material 
transportado, impedindo a vazão das águas de escoamento 
superficial. Durante os períodos de maior pluviosidade, essas 
calhas são desfeitas por pressão sofrida em um dos lados do 
aterro, rompendo-os de fonna violenta junto às vias de acesso. 
Esses fenômenos danificam e muitas vezes fazem desmoronar 
diversas outras obras de engenharia. 

Paliativamente, novos recursos são utilizados e empregados 
na contenção do avançado estágio de erosão nessas áreas. 
Novamente são construídos aterros, regeneradas as calhas 
pluviais, as vias de acesso, que possivelmente serão 
reconsumidos, sem atingir os resultados desejados. Esse fato é 
verificado em uma voçoroca evoluída em uma vertente desnuda, 
mostrada na Estampa 2.IX A, nas proximidades de Corredeira 
(SP). A exemplo deste, os processos erosivos acelerados ocorrem 
porque as obras de contenção só se restringem aos estragos 
locais, confonne se vê na estampa referida, sem se preocupar 
com a morfodinâmica nas áreas de nascentes, vales dos rios e 
encostas desprotegidas de vegetação, degradadas por erosão. 

Com relação aos sítios urbanos do centro-oeste paulista e 
parte do Triângulo Mineiro a erosão se verifica principalmente nos 
núcleos da habitação desordenada, proliferados nas periferias 
urbanas, carentes de um mínimo de infraestrutura básica 
necessária. Estes normalmente estão localizados nas áreas de 
maior susceptibilidade erosiva, comportando o grau de dissecação 
do relevo, a declividade das vertentes e as particularidades de 
textura e espessura das formações superficiais, anteriormente 
mencionadas. 

Várias são as cidades onde o processo erosivo atua, 
formando sulcos, ravinas e voçorocas de diversos tamanhos e 
estágios de evolução. Existem também centros urbanos onde não 
há processo erosivo evidente, mas que se apresenta 
potencialmente sujeito à erosão, sendo necessárias, portanto, 
obras de prevenção contra a sua atuação. 

No Estado de São Paulo, mais densamente ocupado, os 
centros urbanos frequentemente se encontram locados em zonas 
interfluviais, conectados pela malha rodoviária local. Nessas 
áreas, os processos moriodinâmicos incidem com o mesmo rigor, 
em função das características e propriedades do meio físico, 
combinadas à ausência de planejamento urbano nas áreas 
carentes, que envolve a canalização de recursos financeiros e 
técnicos de caráter multidisciplinar, para programar e executar 
obras de prevenção e contenção do processo erosivo. Sem esses 
recursos, os processos de erosão se instalam a partir de um 
sistema de arruamentos desordenados ou sem infraestrutura 
básica, pondo em risco a estabilidade morfodinâmica das áreas 
urbanizadas. 



2.5.2.3 - Efeitos da erosão acelerada no Estado de Mato Grosso 
do Sul 

O espaço físico abrangido pela Folha SF.22 Paranapanema 
correspondente a esse estado consiste em área onde o equilíbrio 
dos ecossistemas ainda não sofreu grandes alterações, a partir 
das atividades antrópicas neles estabelecidas. 

Predominam aí, em iguais proporções, as categorias de 
modelados de dissecação muito fraca (Mfr) e de aplanamento 
inumado (Api), onde o relevo com suas características 
topográficas e de formações superficiais constitui fator favorável à 
ocupação humana. Essas condições não são igualmente válidas 
nas águas de ocorrência de formações superficiais arenosas da 
subcategoria B dos modelados de dissecação muito fraca. As 
formações superficiais aí evoluíram principalmente para solos de 
Areias Quartzosas altamente vulneráveis à ação erosiva. Nessas 
áreas, a utilização da terra sem o uso de práticas 
conservacionistas pode desencadear processos erosivos com 
prejuízos incalculáveis e possíveis alterações em seus 
ecossistemas. 

A ocupação humana no Estado de Mato Grosso do Sul, 
abrangida pela Folha SF.22 Paranapanema, restringe-se a poucos 
centros urbanos, com destaque para Três Lagoas, Nova 
Andradina, lvinhema e Bataguaçu. No meio rural, a ocupação 
humana está vinculada a pequenos núcleos de população, 
distribuídos em espaços onde se pratica o pastoreio extensivo e 
uma agricultura de subsistência, intercalados a extensas áreas de 
reflorestamento. 

O processo de erosão acelerada é evidente nessas pequenas 
lavouras e sobretudo nas áreas reflorestadas quando do seu 
preparo para plantio. Decorre da alteração do escoamento 
superficial, por ocasião das precipitações torrenciais e/ou 
prolongadas, consequente da redução da capacidade de 
infiltração. Atinge potencialidade erosiva elevada devido à 
ausência de vegetação de sub-bosque. 

Em função da natureza extremamente arenosa das formações 
superficiais aí existentes, oriundas principalmente da alteração de 
rochas da Formação Caiuá, os processos erosivos podem ocorrer 
sob condições naturais, a exemplo do deslizamento de terra em 
encosta íngreme, recoberta por vegetação natural, na Folha 
SF 22-V-B conforme se evidencia na Serrinha, próximo à 
loc~lidade 'de Garcias (MS) (Estampa 2.111 B). Localmente, podem 
atingir menor ou maior intensidade, causando instabilidade 
moriodinâmica. Por esse motivo, a utilização dos recursos 
naturais nessas áreas deve ser efetuada da forma mais adequada 
e racional possível, obedecendo-se, entre outras variáveis, às 
características arenosas das formações superficiais e às 
disposições e particularidades do relevo, ressaltadas nas 
subcategorias B dos modelados de dissecação muito fraca (Mfr) e 
aplanamento inumado (Api). Essas áreas requerem cuidados 
especiais, sobretudo quando há transição de um nível para outro, 
através de ressaltos topográficos em presença de litologias muito 
friáveis. 
Problemas de erosão nas vias de acesso se verificam, devido à 
falta de pavimentação e de medidas de contenção dos processos 
de erosão ao longo das mesmas, principalmente em razão de 
desmatamento, além de subdimensionamento das obras de 
engenharia e utilização de material inadequado nos aterros (Est. 
2.)0J A e 2.XV B). Em muitos casos, evoluem a partir de valas 
laterais e/ou caixas de empréstimo de material, abertas ao lado 
das rodovias. Do mesmo modo, nos centros urbanos, a erosão 
existe a partir de sistemas de arruamento inacabados e devido à 
ausência de um controle meticuloso, no sentido de se dotarem 
esses núcleos com obras necessárias de infraestrutura para 
impedir ou minorar os efeitos da erosão acelerada. 

2.6 - BIBLIOGRAFIA: 

1. AB'SÁBER, A. N. Regiões de circundesnudação pós
cretácea no planalto brasileiro. Boletim Paulista de 
Geografia, São Paulo, n.1, p.3-21, mar.1949. 

2. __ . A geomorfologia do Estado de São Paulo. ln: 
ASPECTOS geográficos da terra bandeirante. Rio de 
Janeiro :IBGE, 1954. 295p. p.1-97. 

3. ___ . A terra paulista. Boletim Paulista de Geografia, 
São Paulo, n.23, p.5-38, jul.1956. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

_. Nótula sobre as superfícies aplainadas do Rio 
Grande do Sul. Notícia Geomorfológica, Campinas, v.3, 
n.5, p.54-56, abr.1960a. 

_. Posição das superfícies aplainadas no planalto 
brasileiro. Notícia Geomorfológica, Campinas, v.3, n.5, 
p.52-54, abr.1960b. 

_. Da participação das depressões periféricas e 
superfícies aplainadas na compartimentação do planalto 
brasileiro. 1965. 179f. Tese (Livre Docência) -
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, Universidade 
de São Paulo, São Paulo. 

_. Os baixos chapadões do oeste paulista. 
Geomor1ologia, São Paulo, n.17, p.1-8, 1969a. 

. Pedimentos e bacias detríticas pleistocênicos 
em São Paulo. Geomorfologia, São Paulo, n.9, p.1-11, 
1969b. 

Uma revisão do quaternário paulista: do 
presente para o passado. Revista Brasileira de 
Geografia, Rio de Janeiro, v.31, n.4, p.1-51, 
out.tdez.1969c. 

__ Ritmo da epirogênese pós-cretácica e 
das superfícies neogênicas em São 
Geomor1ologia, São Paulo, n.13, p.1-20, 1969d. 

setores 
Paulo. 

11. _.Fragmentos de leitura na mira da crítica-1-1971. 
Sedimentologia e Pedologia, São Paulo, n.2, p.30-37, 
1971. 

12. __ Os domínios morioclimáticos na América do Sul; 
primeira aproximação. Geomorfologia, São Paulo, n.52, 
p.1-21, 1977a. 

13. _. Espaços ocupados pela expansão dos climas 
secos na América do Sul por ocasião dos períodos 
glaciais quaternários. Paleoclimas, São Paulo, n.3, p.1-
19, 1977b. 

14. __ ; BIGARELLA, J. J. Superfícies aplainadas do 
primeiro planalto do Paraná. Boletim Paranaense de 
Geografia, Curitiba, n.4/5, p.116-125, nov.1961. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

; COSTA JÚNIOR, M. Contribuição ao estudo do 
sudoeste goiano. Boletim Paulista de Geografia, São 
Paulo, n.4, p.123-138, mar.1950. 

ALMEIDA, F.F.M. de. Relevo de "cuestas" na bacia 
sedimentar do rio Paraná. Boletim Paulista de 
Geografia, São Paulo, n.3, p.21-33, out.1949. 

Novas ocorrências de camadas supostas 
pliocênicas nos estados de São Paulo e Paraná. Boletim 
da Sociedade Brasileira de Geologia, São Paulo, v.1, 
n.1, p.53-58, out.1952. 

_.O planalto basáltico da Bacia do Paraná. Boletim 
Paulista de Geografia, São Paulo, n. 24, p.3-34, 
out.1956. 

_. Traços gerais da geomoriologia do Centro-Oeste 
brasileiro ln: ALMEIDA, F. F. M. de; LIMA, M. A. de. 
Planalto centro-ocidental e pantanal mato-grossense. 
Rio de Janeiro :Conselho Nacional de Geografia, 1959. 
169p. p.7-62. 

Fundamentos geológicos do relevo paulista. 
Boletim do Instituto Geográfico e Geológico, São Paulo, 
n.41, p.167-263, 1964. 

_. Origem e evolução da plataforma brasileira. 
Boletim da Divisão de Geologia e Mineralogia, Rio de 
Janeiro, n.241, p.1-36, 1967. 



22. ___ . Diferenciação tectônica da plataforma brasileira. 
ln: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 23., 
1969, Salvador. Anais ... Salvador :Sociedade Brasileira 
de Geologia, 1969. 272p. p.29-46. 

23. Síntese sobre a tectônica da bacia do Paraná. 
ln: SIMPÓSIO REGIONAL DE GEOLOGIA, 3., 1981, 
Curitiba. Atas.. Curitiba :Sociedade Brasileira de 
Geologia, 1981. v.1. p.1-20. 

24. Relações tectônicas das rochas alcalinas 
mesozóicas da região meridional da plataforma sul
americana. Revista Brasileira de Geociências, São 
Paulo, v.13, n.3, p.139-158, set.1983. 

25. ALVARENGA, S. M.; BRASIL, A E.; DEL'ARCO, D. M. 
Geomoriologia. ln: FOLHA SF.21 Campo Grande. Rio 
de Janeiro :Projeto RADAMBRASIL, 1982. 412p. 
(Levantamento de Recursos Naturais, 28). p.125-184. 

26. ARAUJO FILHO, J. R. de; AB'SÁBER, A N. A região de 
Marília: notas geomoriológicas. Geomorfologia, São 
Paulo, n.14, p.1-14, 1969. 

27. ARID, F. M.; BARCHA, S. F. Sedimentos neocenozóicos 
no vale do rio Grande; Formação Rio Grande. 
Sedimentologia e Pedologia, São Paulo, n.2, p.1-29, 
1971. 

28. ASMUS, H. E. Controle estrutural da deposição 
mesozóica nas bacias da margem continental brasileira. 
Revista Brasileira de Geociências, São Paulo, v.5, n.3, 
p.160-175, set.1975. 

29. ___ ; FERRARI, A. L. Hipótese sobre a causa do 
tectonismo cenozóico na região Sudeste do Brasil. ln: 
PETROBRAS. Projeto REMAC. Aspectos estruturais da 
margem leste e sudeste do Brasil. Rio de Janeiro, 
CENPES, 1978. (Sér. Projeto REMAC, 4) p.75-88. 

30. BARRETO, M. M. R. Geomoriologia da área de São 
Pedro (SP). Notícia Geomortológica, Campinas, v.10, 
n.19, p.47-61, jun.1970. 

31. BELLINAZZI JUNIOR, R.; BERTOLINI, D.; LOMBARDI 
NETO, F. A ocorrência de erosão urbana no Estado de 
São Paulo. ln: SIMPÓSIO SOBRE O CONTROLE DE 
EROSÃO, 2., São Paulo, 1981. Atas.. São Paulo 
:Associação Brasileira de Geologia e Engenharia, 1981. 
v.1. p.117-137. 

32. BIGARELLA, J. J. Structures developed by dissipation of 
dune and beach ridge deposits. Catena, Giessen, v.1, 
p.107-152, 1974. 

33. ___ .; AB'SÁBER, A. N. Palaeogeographische und 
pal8.oklimatische aspekte des Kanozoikums in 
Südbrasilien. Zeitschriff. fur Geomorphologie, Berlim, v.8, 
n.3, p.286-312, 1964. 

34. ___ ;ANDRADE, G. O. Contribution to the study ofthe 
brazilian quaternary. Geological Society of America 
Special Paper, New York, v.84, p.433-451, 1965. 

35. ___ ; MOUSINHO, M. R.Considerações a respeito dos 
terraços fluviais, rampas de colúvio e várzeas. Boletim 
Paranaense de Geografia, Curitiba, n.16/17, p.153-197, 
jul.1965. 

36. BIGARELLA, J. J.; MOUSINHO, M. R. Slope 
development in Southeastern and Southern Brazil. 
Zeitschrfft für Geomorphologie, Berlim, v.10, n.2, p.150-
160, 1966. 

37. ___ ; SALAMUNI, R. Ocorrências de sedimentos 
continentais na região litorânea de Santa Catarina e sua 
significação paleoclimática. Boletim Paranaense de 
Geografia, Curitiba, n.4/5, p.179-187, nov.1961. 

38. ANDRADE-LIMA, D. de; RIEHS, P. J. 
Considerações a respeito das mudanças 
paleoambientais na distribuição de algumas espécies 
vegetais e animais no Brasil. Anais da Academia 
Brasileira de Ciências, Rio de Janeiro, v.47, p.411-464, 
dez.1975. Suplemento. 

39. __ ; JOST, H.; BECKER, R. D. Quaternário do 
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. ln: 
CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 28., 1974, 
Porto Alegre. Roteiro das excursões.. Porto Alegre 
:Sociedade Brasileira de Geologia, 1974. 142p. 
(Boletim, 2) p.11-47. 

40. __ ; MARQUES FILHO, P. L.; AB'SÁBER, A N. 
Ocorrência de pedimentos remanescentes nas fraldas 
da serra do lquererim (Guaruva, SC). Boletim 
Paranaense de Geografia, Curitiba, n.4/5, p.81-93, 
nov.1961. 

41. __ ; MOUSINHO, M. R., SILVA, J. X. da. Pediplanos, 
pedimentos e seus depósitos correlativos no Brasil. 
Boletim Paranaense de Geografia, Curitiba, n.16/17, 
p.117-151, jul.1965. 

42. BJORNBERG, A J. S., GANDOLFI, N., PARAGUASSU, 
A. B. Basculamentos tectônicos modernos no Estado de 
São Paulo. ln: CONGRESSO BRASILEIRO DE 
GEOLOGIA, 25., 1971, São Paulo. Anais ... São Paulo 
:Sociedade Brasileira de Geologia, 1971. v.2. p.159-174. 

43. BRANDT NETO, M. et ai. Sedimentos da serra de 
ltaqueri (formação Bauru e cobertura cenozóica). ln: 
MESA REDONDA "A FORMAÇÃO BAURU NO 
ESTADO DE SÃO PAULO E REGIÕES ADJACENTES", 
1980, São Paulo. Coletânea de trabalhos e debates .. 
São Paulo :Sociedade Brasileira de Geologia, 1981. 
(Publicação Especial, 7) p.63-86. 

44. CARVALHO, A. Solos da região de Marília; relações 
entre a pedogênese e a evolução do relevo. 1976. 163f. 
Tese (Doutorado) Instituto de Geociências, 
Universidade de São Paulo, São Paulo. 

45. CHRISTOFOLETTI, A; QUEIROZ NETO, J. P. de. As 
formas de relevo da serra de Santana (SP). Notícia 
Geomortológica, Campinas, n.617, p.12-17, abr.1961. 

46. __ ; QUEIROZ NETO, J. P. de. Os sedimentos da 
serra de Santana (S.P.). Boletim Paranaense de 
Geografia, Curitiba, n.18/20, p.231-245, out.1966. 

47. COSTA, R. C. R. da; BUSS, M. D.; ROSA, R. de O. 
Geomoriologia. ln: FOLHA SG.22 Curitiba, parte da 
Folha SG.21 Asunción e Folha SG.23 lguape. Rio de 
Janeiro :IBGE, 2005. 888p.(Levantamento de Recursos 
Naturais, 35) p.319-406. 

48. COTTAS, L. R.; BARCELOS, J. H. Novas 
considerações sobre a geologia da região de ltaqueri da 
Serra, SP. ln: SIMPÓSIO REGIONAL DE GEOLOGIA, 
3., 1981, Curitiba. Atas ... Curitiba :Sociedade Brasileira 
de Geologia, 1981. v.2. p.70-76. 

49. DEHIRA, L. K. et ai. Sedimentos cenozóicos na região 
de Paranavaí - Cianorte, Paraná. ln: SIMPÓSIO 
REGIONAL DE GEOLOGIA, 3., 1981, Curitiba. Atas .. 
Curitiba :Sociedade Brasileira de Geologia. 1981. v.2. 
p.14-24. 

50. DE MARTONNE, E. Problemas morfológicos do Brasil 
tropical atlântico. Revista Brasileira de Geografia, Rio de 
Janeiro, v.5, n.4, p.523-551, out./dez.1943. 

51. DIAS FERREIRA, R. P.; QUEIROZ NETO, J. P. de. 
Seqüências de alteração na região da serra do 
Limoeiro, SP. ln: CONGRESSO BRASILEIRO DE 
GEOLOGIA, 28., 1974, Porto Alegre. Anais.. Porto 



Alegre :Sociedade Brasileira de Geologia, 1974. v.3. 
p.49-58. 

52. FERREIRA, F. J. F. Alinhamentos estruturais-
magnéticos da região centro-oriental da Bacia do 
Paraná e seu significado tectônico ln: GEOLOGIA da 
Bacia do Paraná; reavaliação da potencialidade e 
prospectividade em hidrocarbonetos. São Paulo 
:PAULIPETRO, 1982. 198p. p.143-166. 

53. ___ et ai. Contribuição ao estudo do alinhamento 
estrutural de Guapiara. ln: SIMPÓSIO REGIONAL DE 
GEOLOGIA, 3., 1981, Curitiba. Atas.. Curitiba 
:Sociedade Brasileira de Geologia, 1981. v.1. p.226-240. 

54. FRANCO, M. do S. M.; PINHEIRO, R. Geomorfologia. 
ln: FOLHA SE.21 Corumbá e parte da Folha SE.20. Rio 
de Janeiro :Projeto RADAMBRASIL, 1982. 448p. 
(Levantamento de Recursos Naturais, 27). p.161-224. 

55. FRANÇOSO, S. C.; AILLAUD, C.; QUEIROZ NETO, J. 
P. de. Depressões doliniformes do platô de ltapetininga, 
SP, tentativa de interpretação. ln: CONGRESSO 
BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 28., 1974, Porto Alegre. 
Anais ... Porto Alegre :Sociedade Brasileira de Geologia, 
1974. v.3, p.85-90. 

56. FREITAS, R. O. de. Relevos policíclicos na tectônica do 
escudo brasileiro. Boletim Paulista de Geografia, São 
Paulo, n.7, p.3-19, mar.1951. 

57. ___ et ai. Projeto de levantamento geológico de 
formações superficiais. ln: SIMPÓSIO REGIONAL DE 
GEOLOGIA, 2., 1979, Rio Claro. Atas.. Rio Claro 
:Sociedade Brasileira de Geologia, 1979. v.2, p.263-277. 

58. FÚLFARO, V. J. O Cenozóico da Bacia do Paraná. ln: 
SIMPÓSIO REGIONAL DE GEOLOGIA, 2., 1979, Rio 
Claro. Atas.. Rio Claro :Sociedade Brasileira de 
Geologia, 1979. v.1. p.231-241. 

59. ___ ; SUGUIO, K. O cenozóico paulista: gênese e 
idade. ln: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 
28., 1974, Porto Alegre. Anais.. Porto Alegre 
:Sociedade Brasileira de Geologia, 1974. v.3. p.91-101. 

60. ___ ; LANDIM, P. M. B.; ELLERT, N. A tectônica das 
serras de Santana e São Pedro (Serra Geral). ln: 
CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 21., 1967, 
Curitiba. Anais.. Curitiba :Sociedade Brasileira de 
Geologia, 1967. v.1. p.198-205. 

61. ___ et ai. Compartimentação e evolução tectônica da 
Bacia do Paraná. Revista Brasileira de Geociências, 
São Paulo, v.12, n.4, p.590-611, dez.1982. 

62. GATTO, L. C. S. et ai. Geomoriologia. ln: FOLHAS 
SF.23/24 Rio de JaneiroNitória. Rio de Janeiro :Projeto 
RADAMBRASIL, 1983. 775p.(Levantamento de 
Recursos Naturais, 32). p.304-384. 

63. GUIDICINI, G.; FERNANDES DA SILVA, R. Sobre a 
ocorrência de uma extensa bacia de acumulação de 
sedimentos rudáceos na região de Três Lagoas, 
sudeste de Mato Grosso. ln: CONGRESSO 
BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 26., 1972, Belém. 
Anais ... Belém :Sociedade Brasileira de Geologia, 1972. 
v.1. p.155-165. 

64. HASUI, Y.; CARNEIRO, C. D. R.; COIMBRA, A M. The 
Ribeira folded belt. Revista Brasileira de Geociências, 
São Paulo, v.5, n.4, p.257-266, dez.1975. 

65. HOWARD, A. D. Drainage analysis in geologic 
interpretation: a sumation. Bulletin American Association 
of Petroleum Geologists, Tulsa, v.51, n.11, p.2246-2259, 
Nov.1967. 

66. JUSTUS, A. do R. M. Contribuição ao estudo dos 
paleossolos da ilha de Santa Catarina. 1985. 135f. 
Dissertação (Mestrado em Pedologia) - Instituto de 
Geociências, Universidade Federal da Bahia, Salvador. 

67. JUSTUS, J. de O. Erosão acelerada em solos arenosos, 
tipos e estágios de evolução, identificados sobre 
imagens de radar em escala 1 :250 000: informe 
preliminar. Salvador:Universidade Federal da Bahia, 
Instituto de Geociências, 1978. 20p. Seminário Geral de 
Pós-Graduação - Geomorfologia. 

68. __ ; MACHADO, M. L. de A; FRANCO, M. do S. M. 
Geomoriologia. ln: FOLHA SG.22 Porto Alegre e parte 
das Folhas SH.21 Uruguaiana e Sl.22 Lagoa Mirim. Rio 
de Janeiro:IBGE, 1986. 791p. (Levantamento de 
Recursos Naturais, 33). p.313-404. 

69. KING, L. C. A geomorfologia do Brasil oriental. Revista 
Brasileira de Geografia, Rio de Janeiro, v.18, n.2, p.147-
265, abr.~un.1956. 

70. LANDIM, P. M. B. et ai. Mapa geológico do Estado de 
São Paulo, Afaraquara. Rio Claro :DAEE/UNESP, 
1982a. escala 1 :250 000. 

71. __ et ai. Mapa geológico do Estado de São Paulo, 
Bauru. Rio Claro :DAEE/UNESP, 1982b. escala 1 :250 
000. 

72. LEVANTAMENTO de reconhecimento dos solos do 
Estado de São Paulo; contribuição à carta de solos do 
Brasil. Rio de Janeiro:Ministério da Agricultura, Serviço 
Nacional de Pesquisas Agronômicas, Comissão de 
Solos, 1960. 634p. (Boletim, n.12) 

73. MAACK, R. Breves notícias sobre a geologia dos 
Estados do Paraná e Santa Catarina. Arquivos de 
Biologia e Tecnologia, Curitiba, v.2, n.7, p.64-154, 1947. 

74. MAIGNIEN, R. Compte rendu de recherches sur les 
latérites. Paris, UNESCO, 1966. 155p. (Recherches sur 
les ressources naturelles, 4). 

75. MAMEDE, L. et ai. Geomoriologia. ln: FOLHA SE.22 
Goiânia. Rio de Janeiro :Projeto RADAMBRASIL, 1983. 
764p.(Levantamento de Recursos Naturais, 31 ). p.349-
412. 

76. MAZUCHOWSKI, J. Z. A experiência brasileira no 
combate à erosão. Programa de controle da erosão no 
noroeste do Paraná. ln: SIMPÓSIO SOBRE O 
CONTROLE DE EROSÃO, 2., 1981, São Paulo. Atas .. 
São Paulo :Associação Brasileira de Geologia de 
Engenharia, 1981. v.1. p.183-200. 

77. MELO, D. P.; FRANCO, M. do S. M. Geomoriologia. ln: 
FOLHA SC.21 Juruena. Rio de Janeiro :Projeto 
RADAMBRASIL, 1980. 456p. (Levantamento de 
Recursos Naturais, 20). p.117-164. 

78. MONBEIG, P. A divisão regional do Estado de São 
Paulo: relatório anual, 1946. Anais da Associação dos 
Geógrafos Brasileiros, São Paulo, n.1, p.19-36, 1949. 

79. MONIZ, A. C.; CARVALHO, A. Seqüência de evolução 
de solos derivados do arenito Bauru e de rochas 
básicas da região noroeste do Estado de São Paulo. 
Bragantia, Campinas, v.32, n.17, p.309-335, nov.1973. 

80. MONTEIRO, C. A. de F. Geomorfologia. ln: 
GEOGRAFIA do Brasil: grande região Sul. 2.ed. Rio de 
Janeiro :1 BGE, 1968. 211 p. (Biblioteca Geográfica 
Brasileira, Série A, publ. 18) p.9-73. 

81. MORAES REGO, L. F. de. Notas sobre a 
geomorphologia de São Paulo e sua gênesis. São Paulo 
:Instituto Astronômico e Geográfico, 1932. 28p. 



82. NIMER, E. Climatologia do Brasil. Rio de Janeiro :IBGE, 
1979. 421p. (Sér. Recursos Naturais e Meio Ambiente, 
4). 

83. PENTEADO, M. M. Implicações tectônicas na gênese 
das cuestas da bacia do rio Claro. Notícia 
Geomorfológica, Campinas, v.8, n.15, p.19-41, jun.1968. 

84. Evolução e tipos de estrutura e relevos 
derivados. ln: __ .Fundamentos de geomortologia. 
3.ed. Rio de Janeiro :IBGE, 1980. 185p. p.33-57. 

85. RANZANI, G. Problemas geomorfológicos 
relacionados com a gênese dos solos podzolizados -
Marília. Sedimentologia e Pedologia, São Paulo, n.6, 
p.1-23, 1973. 

86. PONÇANO, W. L. et ai. Mapa geomorfológico do Estado 
de São Paulo. São Paulo :IPT, 1981. (Monografias, 5) 
v.1. 

87. PONTES, A. B. Controle de erosão na bacia do 
Paranapanema. ln: SIMPÓSIO SOBRE O CONTROLE 
DE EROSÃO, 2., 1981, São Paulo. Atas .. São Paulo 
:Associação Brasileira de Geologia de Engenharia, 
1981. v.1. p.13-50. 

88. POPP, J. H.; BIGARELLA, J. J. Formações cenozóicas 
do noroeste do Paraná. Anais da Academia Brasileira 
de Ciências, Rio de Janeiro, v.47, p.465-472, 1975. 
Suplemento. 

89. QUEIROZ NETO, J. P. de. Solos e paleossolos do 
Estado de São Paulo e suas interpretações 
paleogeográficas. ln: CONGRESSO BRASILEIRO DE 
GEOLOGIA, 28., 1974, Porto Alegre. Anais.. Porto 
Alegre :Sociedade Brasileira de Geologia, 1974. v.3. 
p.173-181. 

90. ___ . Observações preliminares sobre perfis de solos 
com bandas onduladas do Estado de São Paulo. 
Sedimentologia e Pedologia, São Paulo, n.7, p.1-34, 
1975. 

91. ___ et ai. Cronologia da alteração dos solos da região 
de Marília, SP. Sedimentologia e Pedologia, São Paulo, 
n.5, p.1-52, 1973. 

92. ___ et ai.Formações superficiais da região de Marília, 
SP. Sedimentologia e Pedologia, São Paulo, n.8, p.1-39, 
1977. 

93. RANZANI, G.; PENTEADO, M. M.; SILVEIRA, J. D. da. 
Concreções ferruginosas, paleossolos e a superfície de 
Cimeira no planalto ocidental paulista. Geomortologia, 
São Paulo, n.31, p.1-28, 1972. 

94. SANCHEZ, M. C. A problemática dos intervalos de 
classe na elaboração de cartogramas. Boletim de 
Geografia Teorética, Rio Claro, n.4, p.53-65, 1972. 

95. SOARES, P.C. Nota sobre a tectônica moderna da 
depressão periférica paulista. Notícia Geomorfológica, 
Campinas, v.13, n.25, p.75-81, jun.1973. 

96. __ ; LANDIM, P. M. B.; FÚLFARO, V. J. Avaliação 
preliminar da evolução geotectônica das bacias 
intracratônicas brasileiras. ln: CONGRESSO 
BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 28., 1974, Porto Alegre. 
Anais ... Porto Alegre :Sociedade Brasileira de Geologia, 
1974. v.4. p.61-83. 

97. SOARES, P. C. et ai. Geologia da região sudoeste do 
Estado de São Paulo. ln: SIMPÓSIO REGIONAL DE 
GEOLOGIA, 2., 1979, Rio Claro. Atas .. São Paulo 
:Sociedade Brasileira de Geologia, 1979. v.2. p.307-319. 

98. __ et ai. Ensaio de caracterização estratigráfica do 
Cretáceo no Estado de São Paulo: grupo Bauru. Revista 
Brasileira de Geociências, São Paulo, v.10, n.3, p.177-
185, set.1980. 

99. SUGUIO, K. Fatores paleoambientais e paleoclimáticos 
e subdivisão estratigráfica do grupo Bauru. ln: MESA 
REDONDA A FORMAÇÃO BAURU NO ESTADO DE 
SÃO PAULO E REGIÕES ADJACENTES, 1980, São 
Paulo. Coletânea de trabalhos e debates .. São Paulo 
:Sociedade Brasileira de Geologia, 1980. (Publicação 
Especial, 7) p.15-30. 

100. __ et ai. Comportamentos estratigráficos e estrutural 
da Formação Bauru nas regiões administrativas 7 
(Bauru), 8 (São José do Rio Preto) e 9 (Araçatuba) no 
Estado de São Paulo. ln: SIMPÓSIO DE GEOLOGIA 
REGIONAL, 1., 1977, São Paulo. Atas .. São Paulo 
:Sociedade Brasileira de Geologia, 1977. p.231-247. 

101. TRICART, J. Ecodinâmica. Rio de Janeiro :IBGE, 
SUPREN, 1977. 97p. (Recursos Naturais e Meio 
Ambiente, 1 ). 

102. __ ; KILIAN, J. L'éco-géographie et /' aménagement 
du milieu naturel. Paris :François Maspero, 1979. 326p. 

103. VERDADE, F. da C. et ai. Levantamento de solos por 
fotointerpretação do município de Sud Menucci - Estado 
de São Paulo. ln: CONGRESSO BRASILEIRO DE 
CIÊNCIA DO SOLO, 11., 1967, Brasília. Anais ... Rio de 
Janeiro :Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 
1971a. p.67-68. 

104. et ai. Levantamento de solos do município de 
ltapura. ln: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA 
DO SOLO, 11., 1967, Brasília. Anais .. Rio de Janeiro 
:Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 1971 b. p.73. 

105. VIEIRA, A. J. Geologia do centro e nordeste do Paraná 
e centro-sul de São Paulo. ln: CONGRESSO 
BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 27., 1973, Aracaju. 
Anais.. Aracaju :Sociedade Brasileira de Geologia, 
1973. v.3. p.259-277. 

106. WASHBURNE, C. W. Petroleum geology of the State of 
São Paulo - Brasil. Boletim da Commissão Geographica 
e Geo/ogica, São Paulo, n.22, p.1-282, 1930. 



A - Salto de Avanhandava. Quedas-d'água no Tietê originadas pela presença de rochas 
resistentes da Formação Serra Geral. Folha SF.22-X-C. Setembro de 1981. 

B - Curso fluvial semi-anastomosado. Trecho do rio Paraná com extensa área de acumulação 
fluvial próximo á foz dos rios lvaí e lvinhema. O canal apresenta-se semi-anastomosado, 
secionado por ilhas, passando a sinuoso para jusante. Folha SF.22-Y-C. Maio de 1979 

ESTAMPA2.I 



A - Acumulação fluvial do rio Paraná, canais de inundação e terraço originado por drenagem de 
canais anastomosados próximo à lagoa do Rodrigo (MS) (Vide Figura 2.5). Folha SF.22-Y-A. 

Maio de 1979. 

B - Planalto de Marília. Superfície estrutural, reafeiçoada por processos de pediplanação 
constituindo aplanamentos degradados inumados, entalhada pela drenagem do alto curso do 
rio Aguapeí ou Feio (ribeirão Cincinatina) (vide Figura 2.9). Folha SF.22-Z-A. Maio de 1979. 

ESTAMPA 2.11 



A - Morro Três Irmãos. Relevo residual tipo inselberg emergindo sobre superfície de 
aplanamento degradado inumado. Sul da cidade de Terra Rica (PR). Folha SF.22-Y-A. Outubro 

de 1978. 

B - Movimento de massa. Deslizamento de terra, em relevo residual. Serrinha, próximo à 
localidade de Garcias (MS). Folha SF. 22-V-B. Maio de 1979. 

ESTAMPA 2.111 



A - Modelados de dissecação fina de evolução rápida. Contato entre modelados de dissecação 
e de aplanamento degradado inumado próximo à cidade de Laonda (PR) (vide Figura 2.11 B). 

Folha SF.22-Y-A. Maio de 1979. 

B - Desflorestamento. Retirada da vegetação natural em área de nascentes, causando 
retomada da erosão, próximo à cidade de Loanda (PR) (vide Figura 2.11 B). Folha SF.22-Y-A., 

Outubro de 1978. 

ESTAMPA2.IV 



A - Modelados de acumulação inundável. Área de deficiência de drenagem, inundável durante 
chuvas prolongadas e/ou torrenciais, provavelmente antigas bajadas. Sul da cidade de Nova 

Andradina (MS). Folha Sf.22-Y-A, Maio de 1979. 

B - Vereda. Área de acumulação colúvio-aluvial ao longo da drenagem no Estado de Mato 
Grosso do Sul. Folha SF.22-V-C. Maio de 1979.] 

ESTAMPA 2.V 



A - Planície fluvial com meandros. Três gerações de meandros com os mais antigos 
apresentando-se superdimensionados (vide Figura 2.25). Folha SF.22-V-D. Maio de 1979. 

B - Crista simétrica. Relevo residual sustentado por diques de diabásio, exposto pela atuação 
de processos morfoclimáticos de erosão diferencial na borda da serra Geral. Contato entre as 
Unidades Geomorfológicas Planaltos Residuais Cuestiformes (2o plano e Patamar do Tibagi 

(1o plano. Folha SF.22-Z-C. Maio de 1979. 

ESTAMPA 2.VI 



A - Cascalheira, Depósito rudáceo coberto por colúvio na borda da superfície interplanáltica 1. 
Rio das Cinzas a montante de sua superimposição na escarpa da Serra Geral. Folha SF.22-Z

C. Outubro de 1980. 

B - Depósitos de talude. Matacão de arenito silicificado do Grupo Bauru no sopé do relevo 
residual da Serrinha (MS). Folha SF.22-V-B. Outubro de 1978. 

ESTAMPA 2 VII 



A - Formação superficial poligenética. Cobertura coluvial arenosa inumando linha de pedra 
constituída predominantemente por fragmentos de carapaça e couraça ferruginosas. Contorno 

da cidade de Botucatu(SP). Folha SF.22-Z-B. Abril de 1981. 

B - Couraça do tipo pisolítica. Enriquecimento supergênico por óxidos de ferro em 
paleopavimento detrítico constituído por partículas ferruginosas semelhantes a pisólitos e 
secundariamente seixos de quartzo, na Superfície do Baixo Curso dos Rios Pardo e Mogi

Guaçu, próximo à cidade de Guaíra(SP). Folha SF.22-X-B. Abril de 1981. 

ESTAMPA 2.V.111 



A - Enriquecimento supergênico. Arenito da Formação Caiuá 
enriquecido por óxidos de ferro, próximo à cidade de 
Umuarama(PR). Folha SF.22-Y-C. Outubro de 1978. 

B - Erosão acelerada. Formação de sulcos e voçorocas como consequência do 
desflorestamento e pisoteio de gado em zona de ruptura de declive, próximo à cidade de 

Umuarama(PR). Folha SF.22-Y-V. Maio de 1979. 

ESTAMPA 2.IX 



A - Vale suspenso. Salto no rio Apucaraninha próximo à foz no 
rio Tibagi (vide Figura 2.13). Folha SF.22-Z-C. Outubro de 

1980. 

B- Couraça conglomerática. Formação superficial enriquecida supergenicamente com óxidos 
de ferro formando couraça. Remanejamento em seu topo deu origem a pavimento detrítico 
recoberto por colúvio. Proximidades da cidade de Joaquim Távora (PR). Folha SF.22-Z-C. 

Outubro de 1980. 

ESTAMPA 2.X 



A - Discordância erosiva. Efusivas da Formação Serra Geral em contato discordante erosivo 
com formação superficial de origem coluvial. Proximidades da cidade de Timburi (SP). Folha 

SF.22-Z-D. Abril de 1981. 

B - Estruturas de dissipação. Formação superficial arenosa de origem coluvial apresentando 
bandas onduladas de enriquecimento sin e epigenético com argila, óxidos de ferro e de 

alumínio e por vezes matéria orgânica, próximo à cidade de Francisco Alves(SP). Folha Sf.22-
Z-B. Abril de 1981. 

ESTAMPA 2.XI 



A - Formação superficial poligenética. Patamar erosivo constituído por rochas alteradas da 
Formação Caiuá inumadas por cascalheira e linha de pedra na margem esquerda do rio Pardo, 

próximo à cidade de Bataguaçu(MS). Folha SF.22-V-D. Outubro de 1978. 

B - Depósito rudáceo. Depósito grosseiro, retrabalhado, formando linha de pedra, inumado por 
colúvio arenoso. Acesso da SP-255 à cidade de Avaré (SP). Folha SF.22-Z-B. Abril de 1981. 

ESTAMPA 2.Xll 



A - Depressão tipo dale. Depressão alongada a rasa com acumulação de argila utilizada pela 
indústria oleira. BR-262 entre as cidades de Três Lagoas(MS) e Ribas do Rio Pardo(MS). Folha 

SF.22-V-A. Outubro de 1968. 

B - Erosão superficial em lençol. Lavoura de trigo com remoção da camada superficial do solo 
pela ação das águas de escoamento superficial difuso, com formação de sulcos. Sudoeste da 

cidade de Água Boa (PR). Folha SF.22-Y-D. Maio de 1979. 

ESTAMPA 2.Xlll 



A - Obras de contenção de voçorocas. Tentativa de contenção do processo erosivo em uma 
voçoroca, através da construção de aterros sucessivos. Proximidades do povoado de 

Corredeiras(SP). Folha SF.22-Z-A. Junho de 1982. 

B - Erosão em área urbana. Erosão superficial concentrada, com ocorrência de voçorocas, na 
cidade de Nova Esperança (PR). Folha SF.22-Y-D. Maio de 1979. 

ESTAMPA 2.XIV 



A - Erosão superficial concentrada. 1 nterrupção de estrada por ação do escoamento superficial 
concentrado formando voçoroca. Estrada MS-112 entre três Lagoas(MS) e 1 nocência(MS). 

Folha SF.22-V-B. Outubro de 1978. 

B - Consequência do escoamento torrencial. Destruição de ponte pelas águas do córrego da 
Lagoa durante fase de escoamento torrencial. BR-262 entre as cidades de Três Lagoas e 

Águas Claras no Estado de Mato Grosso do Sul. Folha SF.22-V-B. Outubro de 1978. 

ESTAMPA 2.XV 



A - Erosão fluvial. Destruição do dique marginal do rio Paraná, pela ação das águas de 
inundação, favorecida pela retirada da vegetação ciliar. Folha SF.22-V-D. Maio de 1979. 

B - Assoreamento de cursos de água. Entulhamento do vale e assoreamento do canal de 
afluente do alto curso do rio do Peixe, consequência do desflorestamento generalizado. Sul da 

cidade de Marília (SP). Folha SF.22-Z-A. Julho de 1981. 

ESTAMPA 2.XVI 
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O trabalho ora apresentado constitui mais uma fase do Programa 
de Levantamento de Recursos Naturais do Projeto 
RADAMBRASIL. Consiste no levantamento em nível exploratório 
dos solos contidos na Folha ao milionésimo S.F.22 
Paranapanema, realizado pela Divisão de Pedologia deste 
Projeto, em conjunto com o Serviço Nacional de Levantamento e 
Conservação de Solos (SNLCS) da Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). 

O trabalho visou ao delineamento cartográfico, classificação e 
separação das classes de solos ocorrentes, além de algumas 
considerações sobre viabilidade de uso, técnicas e/ou tratos 
culturais mais adequados e potencialidades agrícolas, quando 
julgado oportuno. 

O material e os métodos foram, de uma maneira geral, 
semelhantes aos empregados em outros levantamentos já 
realizados por este Projeto. As normas e critérios adotados para 
caracterização e separação das classes de solos são os mesmos 
adotados pelo Serviço Nacional de Levantamento e Conservação 

RESUMO 

de Solos da EMBRAPA. Foram identificadas 20 classes de solos, 
sendo que o Latossolo Vermelho-Escuro teve maior ocorrência, 
seguido do Podzólico Vermelho-Amarelo. 

Constatou-se a existência de uma extensa e relativamente 
contínua mancha de solos férteis agricultáveis, que já apresentam 
gravíssimos problemas de erosão. 

Verificou-se ainda que 110.591,3 km2
, equivalentes a 41, 15%) 

da área total trabalhada, são constituídos dominantemente por 
solos com fertilidade natural elevada, tais como Podzólico 
Vermelho-Amarelo, Terra Roxa Estruturada, Latossolo Roxo, 
Podzólico Vermelho-Escuro, Solos Litólicos e Glei Pouco Húmico, 
todos eutróficos. 

Dentre estes, 8.737,6 km2
, correspondendo a 3,84%) da área 

total, são representados por solos que possuem alguma limitação 
de ordem física, ou por relevo declivoso ou por se situarem em 
áreas sujeitas a inundações e são representados principalmente 
por Solos Litólicos, Terra Roxa Estruturada e Glei Pouco Húmico. 



ABSTRACT 

The work now presented constitutes another stage of Natural 
Resources Survey of RADAMBRASIL Project. The soil survey on 
exploratory levei of the sheet SF.22 Paranapanema scale 
1 :1 000 000 was done by the Pedology Division of RADAMBRASIL 
in conjunction with the Serviço Nacional de Levantamento e 
Conservação de Solos (SNLCS) of the Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). 

The scope of this work was the cartographic delimitation, 
classification and separation of the occurrent soil classes besides 
some considerations about use feasibility, handling pratices and 
agricultura! potentialities. 

The methods were similar to other works accomplished by 
RADAMBRASIL Project. Norms and criteria accepted for soil 
classes characterization and separation are the sarne adopted by 
Serviço Nacional de Levantamento e Conservação de Solos 

(SNLCS) of Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(EMBRAPA). Twenty soil classes were identified and the Dark-Red 
Latosol prevails, followed by the Red-Yellow Podzolic soils. 

The work established an occurrence of a large and relatively 
continuous spot of fertile and formable soils that presently have 
serious erosion problems. 

lt was found that 110,591.3 km2
, equivalent to 41.15%) of the 

total area, are dominantly composed by soils with high natural 
fertility like Red-Yellow Podzolic, Terra Roxa Estruturada, Roxo 
Latosol, Dark-Red Podzolic, Lithosoils and Low Humic Gley, all 
eutrophic. Among these soils, 8,737.6 km2

, corresponding to 
3.84%) of the total area, have some limitation either by slopping 
relief or by floodable areas and they are represented mainly by 
Lithosoils, Terra Roxa Estruturada and Low Humic Gley. 



3.1 - INTRODUÇÃO 

Na atual conjuntura, em face das frequentes crises mundiais, os 
esforços concentram-se no sentido de buscar soluções rápidas e 
eficientes que venham a satisfazer as necessidades mais 
urgentes da humanidade, como, por exemplo, o combate à fome, 
ao desemprego e a procura urgente de fontes alternativas de 
combustível. 

Dentro desse contexto e sendo o Brasil um País que tem 
grande parte de sua economia voltada para as atividades 
agropecuárias, a expansão das fronteiras agrícolas assume papel 
de capital importância e, para que isso se processe de forma 
ordenada e racional, é imprescindível que se conheçam o mais 
minuciosamente possível a natureza e as propriedades dos solos, 
que são a base de qualquer empreendimento agrossilvipastoril. 

O trabalho ora apresentado caistitui mais uma etapa do 
programa de Levantamento de Recursos Naturais do Projeto 
RADAMBRASIL e foi executado em co-participação com o SNLCS 
- EMBRAPA, em razão do Convênio nº 002/77, firmado entre esta 
Empresa e o Ministério das Minas e Energia em 26107177 e Termo 
de Referência assinado em 20105180 entre o SNLCS e o Projeto 
RADAMBRASIL. 

O trabalho em si objetivou o levantamento em nível 
exploratório dos diversos tipos de solos que ocorrem na área 
correspondente à Folha ao milionésimo SF.22 Paranapanema, 
visando ao delineamento cartográfico e à separação das diversas 
classes de solos, sua classificação atualizada, caracterização 
analítica e morfológica, distribuição e ocorrência (área e 
percentual), os tipos de relevo, uso atual e viabilidade de uso, 
além de outros fatores julgados importantes, como as proporções 
elevadas dos desgastes erosivos em determinados locais. 

O conhecimento das peculiaridades dos solos é 
indiscutivelmente de importância relevante para maior ou menor 
produtividade dos mesmos, pois auxilia na escolha dos tipos de 
utilização e das práticas de condução das lavouras ou de 
conservação mais adequadas para cada tipo de solo. Tais 
peculiaridades são o relevo em que o solo ocorre, a profundidade, 
a permeabilidade, a capacidade de retenção de umidade, a 
reserva de nutrientes ou algumas características internas 
especiais, como a presença de impedimentos físicos à penetração 
de raízes e à utilização de implementes agrícolas, ou de 
horizontes mais impermeáveis (B textura!) ou mais endurecidos 
(horizontes pan), ou mesmo a ocorrência de mudança textura! 
abrupta no perfil do solo. Por outro lado, o seu desconhecimento 
pode levar a erros de consequências trágicas, como, por exemplo, 
no campo ecológico, onde já se verifica em consequência de 
desmatamentos indevidos o assoreamento em estágio bem 
avançado de alguns rios e córregos e de áreas onde o processo 
erosivo já alcançou grandes dimensões, devido principalmente a 
manejes inadequados, o que, além de outras consequências, 
pode ser o passo inicial de um processo de desertificação. 

Neste trabalho, sempre que possível, se procurou orientar 
sobre a melhor utilização de cada tipo de solo, em função de suas 
características peculiares. Portanto, sempre que julgado oportuno 
e necessário, foram comentados alguns aspectos, como práticas 
agrícolas, formas de condução ou mesmo tipos de utilização que 
seriam mais favoráveis para determinado tipo de solo. 

Ent~etanto, em virtude da natureza generalizada do trabalho, 
com unidades de mapeamento constituídas muitas vezes de três 
ou mais classes de solos, cada situação deve ser tratada 
isoladamente. Pela mesma razão, a implantação de projetos 
específicos exigirá trabalhos mais detalhados, o que inviabiliza 
este trabalho para tal fim, já que a finalidade do mesmo é 
selecionar áreas com características mais ou menos favoráveis 
para determinados tipos de projeto em função de sua natureza. 
Portanto, as ideias aqui difundidas são básicas e devem servir 
como ponto de partida para finalidades mais específicas. 

Assim sendo, sempre que as observações se referirem a 
determinadas regiões dentro da área trabalhada, deve-se 
entender que os comentários dizem respeito às classes de solos 
mais importantes que ocorrem na mesma. 

As práticas agrícolas que porventura venham a ser 
mencionadas como importantes para um determinado tipo de solo, 
terão êxito se condicionadas a uma orientação técnica 
especializada, para que sejam adaptadas a cada caso em 
particular. 

Extraindo-se sempre que possível o maior número de 
informações de trabalhos realizados anteriormente, apesar da 
existência de algumas áreas ainda virgens em termos de 

levantamentos pedológicos, e com auxílio de materiais básicos de 
alta qualidade, com utilização do que há de mais moderno em 
termos de sensoriamento remoto, além dos meios convencionais, 
como a fotografia aérea e/ou cartas planialtimétricas, procurou-se 
reproduzir o mais fielmente possível o tamanho, o formato e a 
localização das várias manchas de solos, o que contou ainda, 
para maior facilidade de execução dos trabalhos dentro dos 
objetivos propostos, com o fato de existirem estradas em número 
satisfatório. O mapa final é apresentado na escala 1 :1 000 000. 

Na oportunidade, procurou-se mostrar ainda a distribuição 
esquemática dos solos (escala 1 :4 000 000), em função de sua 
disponibilidade atual e reserva de nutrientes minerais para as 
plantas, bem como em relação aos teores de alumínio trocável 
parâmetros estes considerados importantes na orientação par~ 
procedimento das práticas corriqueiras de fertilização artificial e 
neutralização da acidez do solo. 

Como a área trabalhada abrange partes de quatro estados, e 
estes com níveis de desenvolvimento bem distintos entre si 
sempre que os comentários ou observações se referirem a um o~ 
outro estado em particular, deve-se entender que dizem respeito 
àquela parte do estado contida na área trabalhada. 

3.2 - CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ÁREA 

3.2.1 -Aspectos socioeconômicos 

A área objeto do presente estudo corresponde à Folha ao 
milionésimo SF.22, da Carta Geográfica Mundial, denominada 
Paranapanema, e perfaz um total de 274.310 km2 de superfície. 

Localiza-se na parte centro-sul do Brasil, limitada pelos 
paralelos 20°00' e 24º00'S e pelos meridianos 48º00' e 
54º00'WGr. Está totalmente compreendida na bacia do rio Paraná 
e abrange grandes extensões de terras no oeste do Estado de 
São Paulo, norte do Paraná e sudeste de Mato Grosso do Sul 
além de pequena porção do sul de Minas Gerais. ' 

A posição geográfica privilegiada, o elevadíssimo potencial 
natural, o relativamente grande desenvolvimento industrial e a 
infraestrutura existente nos diversos setores, em que se podem 
destacar os transportes, a educação, o comércio e a 
comunicação, são suficientes para situá-la entre as regiões mais 
desenvolvidas do País. 

No entanto, internamente, têm-se regiões bem distintas no 
que diz respeito ao desenvolvimento, sendo a parte referente a 
São Paulo tida como a mais desenvolvida, seguida do Paraná e, 
como áreas menos desenvolvidas, chegando a contrastar 
abruptamente com São Paulo, têm-se as referentes aos estados 
de Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. 

Embora as atividades industriais se apresentem em franco 
desenvolvimento, podendo ser destacadas zonas industriais de 
grande dinamismo, como as de Bauru, Marília, São José do Rio 
Preto, Presidente Prudente e Araçatuba em São Paulo, e Londrina 
e Maringá no Paraná. Deve-se, entretanto, ressaltar a grande 
importância do setor primário que, sem dúvida, é o principal 
responsável pelo grande desenvolvimento verificado nessa região. 

As atividades agropecuárias, em face da constante 
modernização e da expansão das áreas cultivadas, têm 
repercutido até mesmo no quadro demográfico, sendo 
responsáveis pela predominância da população rural em relação à 
urbana, situação esta que atualmente vem se invertendo em 
consequência principalmente da expansão das atividades 
industriais, sobretudo nas áreas metropolitanas. 

Um aspecto importante a ser considerado é o fato de a porção 
referente ao centro-norte do Paraná, uma região de colonização 
bem recente (± 40 anos), ter sido num passado próximo uma das 
maiores regiões cafeeiras do Brasil. Hoje, os cafezais têm sido 
gradativamente erradicados, dando lugar a outras culturas como 
soja, algodão, trigo, rami, etc. Apesar de uma colonização muito 
recente, essa região já deu mostras do quanto pode se 
desenvolver num pequeno espaço de tempo, naturalmente que 
impulsionada pela exploração de suas riquezas naturais. 

A parte de São Paulo dispensa comentários, visto que, no 
todo, o estado é tido como o mais desenvolvido do País nos 
tempos atuais. Quanto às porções relativas a Mato Grosso d'o Sul 
e Minas Gerais, pode-se dizer que somente agora começam a ser 
lentamente povoadas e/ou exploradas. 

À exceção da área concernente a Mato Grosso do Sul, que 
conta apenas com duas rodovias pavimentadas, sendo uma delas 



a que liga Campo Grande a São Paulo, e a outra, uma variante 
que liga esta rodovia à cidade de Nova Andradina, o restante da 
área é servida por uma extensa rede rodoviária, destacando-se a 
BR-153, BR-369, BR-376, SP-300 (rodovia Marechal Rondon), 
SP-280 (rodovia Presidente Castelo Branco), SP-270 (rodovia 
Raposo Tavares), SP-294, SP-310 (rodovia Washington Luís), SP-
326, PR-92 e outras, na maioria pavimentadas ou em bom estado 
de conservação, o que propicia boas condições para o 
escoamento da produção rural para os centros consumidores ou 
exportadores, isto sem considerar as opções de transporte 
ferroviário e aéreo, nos quais a área também é bem servida. 

A rede hidrográfica representada pelo rio Paraná e seus 
tributários, entre eles se destacando o Tietê, o Grande, o Aguapeí, 
o Paranapanema e o lvaí pela margem esquerda, o Verde, o 
Pardo e o lvinhema pela margem direita, oferece, além da opção 
do transporte fluvial, um imenso potencial energético, como pode 
ser verificado pela existência dentro dos limites da área trabalhada 
de 11 barragens com suas usinas hidrelétricas em pleno 
funcionamento e outras em construção, podendo ser destacadas 
as usinas de Ilha Solteira e Jupiá, pertencentes ao Complexo de 
Urubupungá no rio Paraná, a Usina de Marimbondo no rio Grande, 
as de Nova Avanhandava, Promissão e Barra Bonita no rio Tietê, 
as de Capivara e Jurumirim no rio Paranapanema e a de Xavantes 
no rio Tibagi. 

Entre as várias atividades rurais desenvolvidas na área, 
merecem destaque quer pela sua importância econômica, quer 
pela sua influência na estrutura social, capacidade de geração de 
empregos ou outras, as seguintes: primeiramente relacionadas à 
agricultura, destacam-se a cafeicultura a oeste de São Paulo e 
centro-norte do Paraná; a citricultura e a cultura de cana-de
açúcar a nordeste da área nas regiões de Bebedouro, Barretos e 
Araraquara em São Paulo; a cultura da soja e do algodão no norte 
do Paraná, assim como a soja e o trigo na região de Assis e 
Ourinhos (SP); a cultura do abacaxi na parte mineira da área; a 
cultura do sorgo a nordeste, na região de Guaíra (SP); a cultura 
do rami no Paraná, região do Assaí e Uraí; as culturas de feijão, 
milho, trigo, arroz, tomate e até mesmo da seringueira, 
distribuídas por toda a área, principalmente nos locais de solos 
mais férteis. 

Em relação à pecuária, pela sua grande importância para a 
economia da região, destaca-se a bovina, que é difundida em toda 
a área estudada, até mesmo nas terras virgens com vegetação de 
cerrado em Mato Grosso do Sul, onde as espécies primitivas são 
aproveitadas pelo gado, porém têm maior expressividade a oeste 
dos estados de São Paulo e Paraná. Vale mencionar a introdução 
da criação de bufalinos nas áreas de terraços, onde ocorrem 
lagoas, principalmente no município de Bataiporã (MS) e outras 
regiões no Estado de São Paulo; a suinocultura na região de 
Piraju e Avaré (SP); a equinocultura na região de Presidente 
Prudente (SP), e outras como a sericicultura no município de Três 
Lagoas (MS), região de Arapuá, além de avicultura e apicultura, 
que têm participação relevante na economia regional. 

No tocante à silvicultura, vale destacar a região a sudeste, 
abrangendo os municípios de ltapetininga, Angatuba, Buri, ltapeva 
e Paranapanema, no Estado de São Paulo, que apresentam uma 
economia voltada em grande parte para as atividades de 
reflorestamento e onde se encontram implantadas indústrias de 
grande porte ligadas ao ramo, como as de celulose, aglomerados 
e indústrias químicas para aproveitamento das resinas extraídas 
dos reflorestamentos de Pinus sp. 

Outra área que pode ser destacada por essa atividade e que 
se encontra ainda num estágio inicial, mas que pelas grandes 
dimensões das áreas reflorestadas já merece destaque, é a região 
de Três Lagoas, Ribas do Rio Pardo e Brasilândia, em Mato 
Grosso do Sul. 

A produção de carvão vegetal, com aproveitamento das 
espécies vegetais de cerrado, assim como a produção de álcool 
hidratado para utilização como combustível são atividades que 
também se destacam. 

As atividades de pesca assumem maior importância nas áreas 
próximas às represas e aos grandes rios, porém quase sempre 
sem fins comerciais. As represas são aproveitadas além da pesca, 
com atividades de lazer, podendo-se notar às margens das 
mesmas a existência de clubes de diversas naturezas, casas de 
campo e/ou veraneio, etc. 

3.2.2 - Aspectos de geologia, geomorfologia e vegetação, 
relacionados à formação dos solos 

Para melhor visão e facilidade de entendimento das 
peculiaridades da área em questão, optou-se pela sua separação 
em quatro regiões can características semelhantes. Utilizaram-se 
como auxílio ora as separações adotadas pela Divisão de 
Geomoriologia, baseadas principalmente em formas de relevo e 
altimetrias relativas, ora as separações adotadas pela Divisão de 
Geologia, ambas deste Projeto, em função do que foi julgado 
oportuno para se alcançarem os objetivos propostos. 

3.2.2.1 - Região dos Planaltos do Alto Rio Paraná 
Abrange cerca de 82%) da área total estudada e constitui-se, 

por conseguinte, numa região de grande importância no contexto 
geral, tanto pela extensão como pelo elevado potencial 
agropecuário que apresenta. Abrange aproximadamente 
225.547km2 e ocupa todo o oeste de São Paulo, porção oriental 
de Mato Grosso do Sul e norte do Paraná. Limita-se, na Folha 
estudada, unicamente a sudeste com as unidades 
geomorfológicas Planalto Dissecado Rio Iguaçu - Rio Uruguai, 
Depressão Rio Tietê - Rio Piracicaba e com a região Patamar 
Oriental da Bacia do Paraná (Fig. 3.1). Na maior parte da região 
predomina uma aparente homogeneidade de relevo, onde se 
destacam extensos planaltos, constituindo interflúvios inclinados 
em direção à calha do rio Paraná, com altitudes que passam de 
1.000-1.200 m na borda oriental, no Estado do Paraná, até 200-
300 m próximo ao rio Paraná, elevando-se até ± 600 m em Mato 
Grosso do Sul. Esses interflúvios alongados possuem topos quase 
tabulares e vertentes ligeiramente inclinadas e convexizadas, por 
vezes dissecadas. 

Essa região foi subdividida em duas unidades 
geomorfológicas distintas para efeito de caracterização, que são 
os denominados Planaltos Rebaixados e Planaltos Residuais 
Cuestiformes (vide 2 - Geomoriologia). 

Embora tenha sido individualizada em unidades distintas, que 
facilitariam sobremaneira a abordagem do tema, 
pedologicamente, as considerações em nível de diferentes 
litologias nessa região são mais importantes, visto que estas 
foram mais diretamente responsáveis pelas grandes diferenças 
constatadas na natureza dos solos. 

Geologicamente, essa região é constituída basicamente pelos 
arenitos do Grupo Bauru e pelas litologias juracretáceas da 
Formação Serra Geral-Grupo São Bento. 

Os derrames basálticos da Formação Serra Geral ocorrem 
expressivamente em extensas manchas situadas na altura do 
meio curso dos principais rios, e o restante dessa região é de 
domínio dos arenitos do grupo Bauru, representados pelas 
formações Caiuá, Santo Anastácio, Adamantina e Marília, 
consideradas a seguir. 

3.2.2.1.1 -Formações Caiuá e Santo Anastácio 

Essas formações abrangem quase toda a parte de Mato Grosso 
do Sul, à exceção de alguns interflúvios mais elevados, onde 
ocorrem os arenitos da Formação Adamantina; o noroeste do 
Paraná e os baixos vales dos rios Paraná, Tietê, Aguapeí, do 
Peixe e Paranapanema, em São Paulo (Fig. 3.1). 

Litologicamente, as principais diferenças são que a Formação 
Caiuá, que ocupa o limite inferior do período cretáceo na escala 
cronológica, se apresenta constituída tanto por arenitos quanto 
siltitos, siltitos argilosos, arenitos conglaneráticos e 
conglomerados em sua base, gradando para o topo para arenitos 
de granulação fina a média. Já os da Formação Santo Anastácio 
são basicamente arenitos de granulação fina a média, podendo 
apresentar localmente cimento calcífero e, na escala 
geocronológica, são um pouco mais recentes que os primeiros. 

Essas litologias, em termos pedológicos, apresentam, em 
relação às demais fonnações deste grupo, tendências claras à 
formação de solos mais intemperizados, refletidos no claro 
domínio dos Latossolos em relação aos demais. Especificamente, 
entre as duas litologias, há que se considerar que os Latossolos 
originados dos arenitos da Formação Santo Anastácio 
apresentam-se ligeiramente menos intemperizados que os da 
Formação Caiuá, refletidos nos valores médios de Ki mais 
elevados. Porém, como para efeito de classificação dos solos as 
diferenças não são significativas, as considerações serão feitas 
indistintamente para os dois tipos de litologia. 

Formaram-se indistintamente vários tipos de solos, sendo 
interessante observar sua distribuição geográfica, normalmente 
orientada em função do relevo ou da altimetria. 
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Fig. 3.1 - Caracterizaçao geral da área. 

Em Mato Grosso do Sul, tem-se uma concentração de solos 
arenosos a noroeste da área, classificados como Areias 
Quartzosas (Fig. 3.2). 

À proporção que se caminha no sentido leste, tem-se um 
aumento no teor de argila dos solos, tendo sido enquadrados 
então na classe Latossolo Vermelho-Escuro textura média, 
chegando, em determinados interftúvios, próximo ao rio Paraná, a 
ter textura argilosa, com teores de argila da ordem de 37 a 38%. 
Se o caminhamente for feito no sentido norte-sul, a partir da 
cabeceira do rio Pardo, onde ocorrem Areias Quartzosas, tem-se 
a mesma sequência até a bacia do rio Anhanduí (Fig. 3.3) e, a 
partir daí, encontram-se extensas áreas, onde os solos são 
argilosos, classificados como Latossolo Vermelho-Escuro, 
principalmente nas regiões de Nova Andradina, lvinhema e 
Anaurilândia. 

Os solos formados desses arenitos na porção norte da parte 
de Mato Grosso do Sul são profundos, fortemente a 
excessivamente drenados, com pequena variação das 
características ao longo do perfil, e apresentam constantemente 
pontuações de areia branca, constituindo coloração variegada ou 
mosqueada com a cor de fundo. Estas pontuações ocorrem tanto 
nas Areias Quartzosas quanto nos Latossolos Vermelho-Escuros 

textura média e podem ser devidas tanto à natureza da rocha 
matriz, quanto à existência de uma atividade biológica intensa, ou 
a ambas. Essas características são mais perceptíveis nos 
Latossolos, devido à textura naturalmente mais pesada. No 
entanto, é bom esclarecer que não é generalizada para todos os 
solos desses arenitos. Essa ocorrência está mais ou menos 
acentuada e varia de região para região, principalmente em 
função do relevo, estando mais acentuada em locais de relevo 
ligeiramente mais movimentado dentro da paisagem, como nas 
unidades de mapeamento LEa21 e PEa1 (Fig. 3.4). 

Ao norte dos rios Pardo e Anhanduí, inclusive na bacia destes, 
a vegetação do tipo Savana é dominante, o relevo é plano e 
suave ondulado. 

No Paraná, essas formações geológicas ocupam uma grande 
extensão territorial que será considerada juntamente com a 
porção que penetra no Estado de São Paulo nos baixos vales dos 
rios. Observou-se uma boa correlação solo-relevo e formaram-se 
basicamente dois tipos de solos, considerados a seguir. 

Nos interflúvios aplanados ocorre o Latossolo Vermelho
Escuro textura média, onde a condição de relevo plano com certa 
estabilidade na paisagem favorece a formação de solos profundos 
e com homogeneidade vertical e, nas drenagens que representam 



as superfícies mais instáveis, se formaram os Podzólicos 
Vermelho-Escuros textura média, abrúpticos e não abrúpticos. 

Deve-se considerar, nesse caso, que ocorre um adensamento 
na rede de drenagem, no sentido norte-sul, ou seja, ao norte, 
tanto em São Paulo como no Paraná, os interflúvios são bem 
amplos e os vales são pouco encaixados, situação que vai se 
invertendo no sentido sul, o que implica diretamente a diminuição 
dos Latossolos em relação aos Podzólicos (Fig. 3.5). 

Os tipos de relevo são plano e suave ondulado, chegando a 
ondulado em algumas situações nos municípios de Umuarama, 
Cruzeiro do Oeste e outros, no Paraná (Fig. 3.6). 

Fig. 3.2 - Padrões de imagem de Areias Quartzosas e Latossolos Vermelho
Escuros textura média, à noroeste da área, no estado do Mato Grosso do 

Sul. Folha SF.22-V-A. 

Como é sabido, a natureza mineralógica dos arenitos da 
Formação Caiuá é extremamente desprovida de minerais que 
possam fornecer nutrientes ao se decompor, para o 
aproveitamento pelos vegetais. Isto, de certa forma, leva a 
especulações sobre a formação de solos eutróficos sobre os 
mesmos, como se verifica nas regiões de Umuarama e Cruzeiro 
do Oeste, por exemplo. 

Várias alusões foram feitas a esse respeito e a mais comum é 
a de que a vegetação florestal que encobriu esses solos durante 
muito tempo contribuiu para a fertilização dos mesmos através da 
constante reposição nas camadas superficiais de cátions trocáveis 
básicos, por meio do equilíbrio ecológico estabelecido há milhões 
de anos. 

Entretanto, esse aspecto, apesar de ser reforçado pela 
constatação da existência anterior de vegetação de bom porte 
sobre os mesmos, torna-se insuficiente para explicar a existência 
de alguns solos analisados que mostram um acréscimo nos 
valores de soma de bases da superfície para as camadas mais 
internas, chegando a valores da ordem de 5 mE/100 g no 
horizonte B. Esse fato, que pode ser observado em alguns perfis, 
como o 107, por exemplo (Tab. 3.1), evidencia que os mesmos 
têm uma boa reserva de nutrientes e ao mesmo tempo sugere que 
sua origem tenha sido da rocha-matriz. 

É oportuno registrar também que, em vários outros perfis 
analisados, o comportamento dos valores de soma de base, além 
de serem muito baixos, foi inverso, o que de certa forma poderia 
reforçar a primeira teoria. 

Dentre todas as explicações, a mais viável e provavelmente a 
que mais se aproxima da realidade é a de que esses sedimentos 
têm sua origem relacionada ao basalto e, possivelmente, os solos 
mais férteis se relacionam a sedimentos com grande influência do 
mesmo. Logo, o arranjamento dos sedimentos por ocasião da 
formação da paisagem (morfogênese) pode ter sido responsável 
pela disposição atual dos solos eutróficos. 

3.2.2.1.2 - Formações Adamantina e Marília 

Essas formações ocupam quase toda a porção referente ao 
Estado de São Paulo, contida na área estudada (Fig. 3.1), além de 
pequenas ocorrências em alguns interflúvios em Mato Grosso do 
Sul, principalmente nos municípios de Três Lagoas e Brasilândia. 

Fig. 3.3 - Padrões de imagem de Latossolos Vermelho-Escuros textura média 
e Areias Quartozas, no estado do Mato Grosso do Sul. Folha SF.22-V-C. 

Geocronologicamente, embora sejam todas pertinentes ao 
Cretáceo, essas formações são mais recentes que as primeiras, e 
assumem grande importância agrícola, por conterem em suas 
litologias feldspatos e minerais pesados, via de regra, contendo 
cimento e nódulos carbonáticos, como é o caso da Formação 
Marília e cimento e nódulos calcíticos na litologia da Formação 
Adamantina. Sobre essas litologias, formaram-se basicamente: 



Solos Litólicos eutróficos textura média, Podzólico Vermelho
Amarelo eutrófico abrúptico textura arenosa/média, Podzólico 
Vermelho-Amarelo eutrófico textura arenosa/média e média e 
Latossolo Vermelho-Escuro álico textura média. 

Fig. 3.4 - Padrões de imagem de Latossolos Vermelho-Escuros textura média , 
no municlpio de Três Lagoas (MS). Folha SF.22-V-B. 

O Serviço Nacional de Pesquisas Agronômicas 
(LEVANTAMENTO ... , 1960), por ocasião da execução do 
Levantamento de Reconhecimento dos Solos do Estado de São 
Paulo, denominou esses mesmos solos, respectivamente, de 
Litosolfase substrato arenito calcário, Solos Podzolizados de Lins 
e Marília - variação Marília, Solos Podzolizados de Lins e Marília 
- variação Lins e Latossol Vermelho-Escuro - fase arenosa. 

Ainda nesse trabalho, observou-se que "quando o arenito 
apresenta cimento calcário os solos são mais férteis, têm 
saturação de bases alta e são também neutros a ligeiramente 
ácidos. São mais frequentemente encontradas sobre essas rochas 
as unidades de mapeamento Solos Podzolizados de Lins e 
Marília, além de Litossol - fase substrato arenito calcário. Quando 
o cimento que consolida os grãos de quartzo não é calcário, os 
solos são mais ácidos, menos férteis e com saturação de bases 
baixa, e encontra-se a unidade Latossolo Vermelho-Escuro - fase 
arenosa". 

Fig. 3.5 - Padrões de imagem de Latossolos e Podzólicos Vermelho-Escuros 
sobra arenitos da Formação Caiuá, à noroeste do estado do Paraná próximo 

a Nova Londrina. Folha SF.22-Y-A 

Essas observações estão de acordo com o que foi verificado 
no decorrer do presente trabalho, cabendo ainda ressaltar que há 
também uma ótima correlação solo-relevo-altimetria. 

Dessa forma, por exemplo, um corte perpendicular ao rio 
Aguapeí, e por sua vez paralelo ao rio Paraná, mostrará o 
Latossolo Vermelho-Escuro álico na parte mais baixa, próximo ao 
rio, em relevo praticamente plano; logo após, em relevo suave 
ondulado, os Podzólicos Vermelho-Amarelos eutróficos textura 
arenosa/média, ocorrendo também alguns distróficos e, na parte 
mais elevada do interflúvio, e ao mesmo tempo mais movimentada 
em termos de relevo, chegando a forte ondulado em determinadas 
situações, ocorrem os Podzólicos Vermelho-Amarelos eutróficos 
abrúpticos textura arenosa/média (Fig. 3.7). Restritos às partes de 

maiores declives (Fig. 3.8), ocorrem Solos Litólicos, que foram 
constatados em nível de inclusão, e também alguns Podzólicos 
abrúpticos pouco profundos, com textura até argilosa no horizonte 
B, em determinados locais observados. 

É importante esclarecer que os Latossolos Vermelho-Escuros, 
nesse caso, restritos às regiões mais baixas, próximas aos rios, 
muitas vezes, e principalmente os localizados mais a oeste do 
Estado de São Paulo, se originam também dos arenitos da 
Formação Santo Anastácio, e não somente das formações 
Adamantina ou Marília. 

Fig. 3.5 - Padrões de imagem de Latossolos e Podzólicos Vermelho-Escuros 
sobra arenitos da Formação Caiuá, à noroeste do estado do Paraná próximo 

a Nova Londrina. Folha SF.22-Y-A 

Fig . 3.6 - Padrões de imagem de Podzólicos e Latossolos Vermelho-Escuros 
sobre arenitos da Formação Caiuá, à noroeste do estado do Paraná , próximo 

a Cruzeiro d'Oeste. Folha SF .22-Y-C. 

Moniz e Carvalho (1973), tentando estabelecer uma 
correlação entre o desenvolvimento dos solos derivados do 
arenito Bauru e os elementos da catena de Milne e com 
denominações propostas por Ruhe, estabeleceram parâmetros de 
teores de caulinita para os diversos solos e concluíram que os 
Podzolizados - variação Marília (Podzólico Vermelho-Amarelo 
eutrófico abrúptico textura arenosa/média) - com teores de 
caulinita menores que 70% estariam relacionados às terras altas 
do diagrama do Ruhe e seriam formados sobre o arenito Bauru, 
praticamente sem recobrimento. Os Podzolizados - variação Lins 
(Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico textura arenosa/média) -
ocupariam posição correspondente ao pedimento de encosta, 
tendo se desenvolvido de um recobrimento provavelmente do tipo 
coluvial, portanto, um material previamente alterado, o que vem de 
encontro aos teores intermediários de caulinita (70-80% ), e, 
finalmente, o Latossolo ocuparia a posição equivalente ao 
pedimento de sopé, desenvolvido a partir de um material 
relativamente espesso, possivelmente do tipo pedimentar. Esse 
material, por seu processo de deposição, apresentar-se-ia num 
estágio mais avançado do intemperismo, o que justificaria os 



teores relativamente elevados de caulinita (80 a 90%) na fração 
argila. 

Fig . 3.7 - Padrões de imagem das unidades de mapeamento sobre litologias 
das Formações Adamantina e Santo Anastácio , oeste paulista, próximo a 

Adamantina. Folha SF.22-V-D . 

Cabe salientar que esse arranjamento relativamente regular 
dos solos aí formados facilitou em muito os trabalhos de 
delineamento cartográfico (Fig. 3.7), principalmente devido à ótima 

correlação solo-relevo e por conseguinte solo-padrão de imagem 
de radar. 

No âmbito geral, os solos deste material são normalmente 
profundos (> 100 cm), bem a fortemente drenados, de textura 
média e altamente suscetíveis à erosão. São, com exceção dos 
Latossolos que são álicos, eutróficos e com boa reserva de 
nutrientes. 

Ainda sobre esses solos, vale o registro de que dentre os 
Podzólicos ocorrem alguns com coloração vermelho-escura, 
geralmente correlacionados aos não abrúpticos e próximo às 
áreas de Latossolos, que foram mapeados como Podzólico 
Vermelho-Escuro. 

A vegetação primária nessas áreas praticamente não mais 
existe, porém ainda se constatam esporadicamente algumas 
espécies remanescentes de florestas, existindo também extensas 
áreas dominantemente constituídas por Latossolos Vermelho
Escuros, onde outrora as vegetações tipo Savana ou Contato 
Savana/Floresta Estacionai Semidecidual tiveram seus domínios e 
que hoje se encontram também sob ação antrópica. 

Fig. 3.8 - Padrões de imagem de Podzólicos e Latossolos Vermelho-Amarelos 
sobre litologias da Formação Marília, próximo a Marília (SP). Folha SF.22-Z-A. 

3.2.2.1.3 - Formação Serra Geral 

De idade juracretácea, é litologicamente constituída por derrames 
basálticos com ou sem vidros na matriz e diabásio como diques e 
si/Is. Apresenta ocorrências restritas de efusivas ácidas (riodacitos 
pórfiros) e a presença de lentes e/ou cunhas de arenitos eólicos 
interderrame. 

Compreende extensas áreas, que geralmente se localizam na 
altura do curso médio dos principais rios da região, em formato de 
leques, configurando a bacia hidrográfica dos mesmos, algumas 
vezes havendo a junção de duas ou mais bacias, como acontece 
com os rios Paranapanema e lvaí na parte referente ao Paraná. 

A área dos derrames basálticos contida no Estado do Paraná 
é a mais ampla de todas e apresenta uma relativa variação em 
termos de relevo, principalmente o que permitiu a individualização, 
dentro da mesma, de uma unidade geomorfológica denominada 
Planalto Dissecado Rio Iguaçu - Rio Uruguai, integrante da Região 
Geomorfológica do Planalto das Araucárias (vide 2 
Geomorfologia). Esse planalto caracteriza-se por uma 
conformação de relevo dada por inúmeros interflúvios, alongados, 
de topos geralmente aguçados, com altitudes da ordem de 600 m 
e vertentes bem inclinadas, e os vales são geralmente estreitos, 
profundos e sinuosos. De um modo geral, corresponde à unidade 
de mapeamento Re11 do Mapa Exploratório de Solos. 

No restante da área desses derrames, o relevo é mais suave, 
chegando a ser plano em determinados interflúvios, 
principalmente nos derrames dos rios Grande e Tietê. (Fig. 3.1 ). 

Como já foi dito, para efeito de caracterização, todas essas 
unidades serão consideradas como um todo, que têm como 
característica comum a litologia. 

A essas rochas, referidas ao Jurássico-Cretáceo, estudos 
geomorfológicos (CORDANI e VANDOROS, 1971 apud LIMA, 
1979) atribuem a idade de 130 milhões de anos. 

Sobre estas litologias formaram-se na área estudada 
Latossolos Roxos, Terras Roxas Estruturadas, Cambissolos, 



Solos Litólicos e Brunizéns Avermelhados, estes últimos apenas 
em caráter de inclusão nesse nível de mapeamento. 

Os Latossolos Roxos foram identificados pelo Serviço 
Nacional de Pesquisas Agronômicas (LEVANTAMENTO ... , 1960), 
na parte referente ao Estado de São Paulo, e então denominados 
Terra Roxa Legítima, ao passo que as Terras Roxas Estruturadas 
receberam a mesma denominação atual. 

No decorrer dos trabalhos de campo, foi observada uma boa 
correlação solo-topografia no contexto geral, e se verificou que os 
solos tidos como mais intemperizados ou mais desenvolvidos, no 
caso os Latossolos Roxos, ocupam as superfícies mais estáveis e 

conservadas, geralmente com relevo suave ondulado ou plano, 
enquanto nas superfícies mais instáveis, sujeitas a menor 
lixiviação devido à instabilidade das mesmas e caracterizadas por 
relevo bastante acidentado (forte ondulado), encontram-se os 
solos menos desenvolvidos, como os Solos Litólicos, Cambissolos 
e Brunizéns Avermelhados, em regime de associação e, nas 
superfícies intermediárias (relevo ondulado), encontram-se as 
Terras Roxas Estruturadas (Fig. 3.9). Estas observações estão de 
acordo com as conclusões de Lima (1979), quando estudou três 
topossequências de solos desenvolvidos desse material. 

Fig. 3.9 - Padrões de imagem das unidades de mapeamento sobre lilologias da Formação Serra Geral, próximo a Assai (PR). Folha SF.22-Z-C. 

Observou-se também que os solos das superfícies mais 
instáveis e intermediárias apresentam normalmente elevada 
fertilidade natural, refletida nos elevados teores de V% S e T 
além de também elevados valores de Ki. Já nos L~tossolo~ 
Roxos, isso não acontece porque, embora em vários locais sejam 
eutróficos, os valores de soma de base são muito baixos em 
relação aos demais, o que espelha o elevado grau de 
intemperismo. Isso em parte também foi verificado por Lima 
(1979), que ainda sugeriu que a montmorilonita encontrada nos 
Brunizéns Avermelhados, Cambissolos e Solos Litólicos origina-se 
provavelmente de piroxênios e que esse mineral desaparece nos 
solos mais intemperizados com a mudança das condições físico
químicas. Paralelamente, sugere que a caulinita formada provém 
da intemperização dos plagioclásios, cuja presença foi 
evidenciada na rocha alterada, e da transformação dos minerais 
2:1 (montmorilonita, mica ou vermiculita), o que é evidenciado 
pelo aumento da caulinita no sentido dos solos mais 
intem perizados. 

Concernente ainda às litologias da Formação Serra Geral, é 
importante mencionar, na região compreendida aproximadamente 
entre as represas de Xavantes e Jurumirim, abrangendo partes 
dos municípios de Piraju, lpauçu e Timburi, no Estado de São 
Paulo, uma significativa mancha de ocorrência de rochas efusivas 
ácidas, que originaram solos com baixos teores de ferro e que 
foram classificados como Podzólicos Vermelho-Escuros textura 
argilosa/muito argilosa e muito argilosa. Ocorrem em regime de 
associação com Latossolos Vermelho-Escuros, Podzólicos 
Vermelho-Amarelos e Terras Roxas Estruturadas, ora como 
dominantes, ora não. 

À exceção da mancha a nordeste da área, onde ao norte do 
rio Grande (Minas Gerais) a vegetação primária é Cerrado e ao 
sul é uma vegetação de Contato Floresta/Cerrado, as demais 
tiveram Floresta como vegetação primária. 

3.2.2.2 - Região da Depressão Paulista - Depressão Rio Tietê -
Rio Piracicaba 

A unidade geomorfológica Depressão Rio Tietê - Rio Piracicaba 
tem como principal característica o fato de tratar-se de um vão 
mais rebaixado com relação às unidades limítrofes. Situa-se a 
sudeste da área em questão, sendo cortada pelos rios Tietê e 
Piracicaba principalmente, limitando-se a oeste e norte com a 
região dos Planaltos do Alto Rio Paraná, ao sul com os Patamares 
Cuestiformes e de ltapetininga; a leste, penetra na Folha SF.23 
Rio de Janeiro (Fig. 3.1 ). 

Assenta-se sobre litologias das formações Botucatu, 
Piramboia, lrati e Corumbataí-Subgrupo Estrada Nova, 
principalmente. Sobre esta última, na região entre Conchas e 
Porangaba (SP), com altitudes da ordem de 600 m, o relevo tem 
características tabulares, com fina densidade de drenagem, vales 
estreitos e com aprofundamentos de até 70 m. No restante da 
unidade, predomina relevo de colinas com vertentes pouco 
inclinadas, densidade de drenagem grosseira e com 
aprofundamento dos vales entre 28 e 30 m (Fig. 3.1 O). 

Com relação aos solos, as litologias também aí tiveram forte 
influência na sua formação. Assim, sobre as formações Botucatu e 
Piramboia, formaram-se basicamente Latossolos Vermelho
Amarelos e Podzólicos Vermelho-Amarelos todos álicos 
profundos, textura média e bem drenados. A ~abertura vegetai 
nativa é do tipo Cerrado e ocorre em relevo suave ondulado e 
plano, sendo que os Podzólicos se relacionam a relevo mais 
movimentado, chegando em alguns casos a ondulado. 

Relacionados aos siltitos, folhelhos e arenitos finos da 
Formação Corumbataí, foram identificados Podzólicos Vermelho
Amarelos álicos textura muito argilosa, anteriormente 
denominados pelo Serviço Nacional de Pesquisas Agronômicas 
(LEVANTAMENTO ... , 1960) Podzólico Vermelho
Amarelo-variação Piracicaba, associados a Solos Litólicos e 
Cambissolos. 



Fig. 3.10 - Padrões de imagem das unidades de mapeamento da Depressão do Rio Tietê/Rio Piracicaba, próximo a represa de Barra Bonita (SP). Folha SF.22-Z-B. 

3.2.2.3 - Região do Patamar Oriental da Bacia do Paraná 

Essa região geomorfológica está dividida em três unidades: 
Patamar do Tibagi, Patamar de ltapetininga e Patamares 
Cuestiformes. De um modo geral, estão sobre litologias 
sedimentares, principalmente das formações Botucatu, Piram boia, 
Rio do Rasto, Serra Alta, Teresina, Tatuí, lrati, 
Corumbataí-Subgrupo Estrada Nova e Grupo Itararé Indiviso, 
entre outras. 

Localiza-se a sudeste da área e limita-se a noroeste e ao 
norte com a Região Geomorfológica Planaltos do Alto Rio Paraná 
e em pequena extensão a leste com a região da Depressão 
Paulista (Fig. 3.1). 

O Patamar de ltapetininga ocupa a porção leste (Fig. 3.1) e 
tem como diferenças básicas em relação ao Patamar do Tibagi os 
tipos de modelados de dissecação. Apresenta uma menor 
densidade de drenagem e pequeno aprofundamento dos vales, 
enquanto o do Tibagi tem maior densidade de drenagem e 
aprofundamento dos vales, encontrando-se também no primeiro 
algumas áreas bem dissecadas, como nas proximidades de 
Guarizinho (SP), com densidade de drenagem fina, e 
aprofundamento dos vales, da ordem de 100 a 125 m. . 

Sobre litologias do Grupo Itararé Indiviso (vide 1 - Geologia), 
que ocupam a maior parte desses patamares, formaram-se solos 
bem desenvolvidos, profundos, álicos, do tipo Latossolo 
Vermelho-Escuro e Podzólico Vermelho-Amarelo abrúptico e não 
abrúptico, estes últimos associados ou não a Solos Litólicos, e sua 
distribuição está diretamente relacionada às formas de relevo, ou 
seja, os Podzólicos nos locais de maior dissecação das 
superfícies (Fig. 3.11 ). 

Os Podzólicos desse material, no Estado de São Paulo, foram 
denominados pelo Serviço Nacional de Pesquisas Agronômicas 
(LEVANTAMENTO .. ., 1960) de Podzólico Vermelho-Amarelo -
variação Laras. 

À proporção que se caminha para oeste em direção ao 
Patamar do Tibagi, adentrando o Estado do Paraná, o relevo 
torna-se mais movimentado e ocorrem Podzólicos de textura mais 
argilosa que os de São Paulo, como na região de lbaiti e Figueira. 

Relacionados principalmente aos folhelhos e siltitos das 
formações Corumbataí, Rio do Rasto, Tatuí e Grupo Guatá, 
formaram-se solos com pequeno desenvolvimento do perfil, em 
sua maioria Solos Litólicos e que aparecem associados a 
Podzólicos Bruno-Acinzentados ou Cambissolos, estes últimos na 
maior parte em caráter de subdominância (Fig. 3.12). 

No Patamar de ltapetininga, sobre as rochas das formações 
Corumbataí e Tatuí, formaram-se Latossolos Vermelho-Escuros, e 
sobre os arenitos das formações Botucatu e Piramboia, Areias 
Quartzosas em regime de associação com Latossolo Vermelho
Amarelo textura média (Fig. 3.13). O Serviço Nacional de 
Pesquisas Agronômicas (LEVANTAMENTO .. ., 1960) enquadrou 
esses solos na unidade de mapeamento RPV-RLV, ou seJa, 
Regosol intergrade para Podzólico Vermelho-Amarelo e intergrade 
para Latossolo Vermelho-Amarelo. . . 

Ainda nessa unidade, principalmente nas prox1m1dades da 
represa de Xavantes, é importante comentar sobre os Podzólicos 
Vermelho-Escuros que ocorrem, com textura argilosa ou muito 
argilosa, relacionados principalmente às rochas do Grupo Guatá 
Indiviso, com pequeno ou nenhum gradiente textura! e que 
morfologicamente se assemelham muito às outrora denominadas 
Terras Roxas Estruturadas Similares. 

A unidade Patamares Cuestiformes localiza-se em território 
paulista, a leste da área (Fig. 3.1). Apresenta-se com 
descontinuidade espacial, estando seccionada em sua porção 
norte pelos Patamares Residuais Cuestiformes, e na porção sul 
interrompida pela Depressão Rio Tietê - Rio Piracicaba, tendo a 
oeste os Planaltos Rebaixados. 

A porção isolada norte, onde está localizada a cidade de 
Brotas (SP), tem formas de relevo pouco dissecadas, interflúvios 



extensos e levemente convexizados. Ocorrem aí, 
dominantemente, Latossolos Vermelho-Amarelos e Areias 
Quartzosas relacionados aos arenitos da Formação Botucatu e 
pequenas manchas nas calhas dos rios de Latossolos Roxos 
distróficos. A vegetação primária do tipo Savana Gramíneo
Lenhosa hoje já se encontra nesse local quase totalmente 
substituída por pastagens e reflorestamentos, sendo que sobre os 
Latossolos Roxos constatam-se algumas culturas anuais. 

A porção sul é constituída de formas mais dissecadas, com 
modulados em colinas extensas e aprofundamento dos vales de 
30 a 59 m. As litologias são da Formação Piramboia, e os solos 
são dominantemente Podzólicos Vermelho-Amarelos álicos, 
associados a Solos Litólicos álicos em relevo ondulado e forte 
ondulado, que tiveram como cobertura vegetal a Floresta 
Estacionai Semidecidual e Contato Floresta/Savana. 

Fig. 3.11 - Padrões de imagem das unidades de mapeamento do Patamar de 
ltapetininga, prôximo a Capao Bonito (SP). Folha SF.22-Z-D. 

3.2.2.4 - Modelados de Acumulação - Terraços e Planícies de 
Inundação 

A última feição geomorfológica são os considerados Modelados 
ou Formas de Acumulação, que têm maior expressividade ao 
longo do rio Paraná, principalmente na margem direita, e ao longo 
de alguns de seus afluentes. 

De um modo geral, formam-se por acumulações sucessivas 
de sedimentos de natureza aluvial ou coluvial, referidos ao 
período quaternário. Em função da natureza de cada tipo de 
acumulação e/ou das diferenças dos próprios sedimentos, 
originaram-se também solos diferentes. 

Assim, têm-se as planícies de inundação propriamente ditas, 
que ocupam o nível mais baixo, de natureza aluvial, e se 
constituem nos sedimentos mais atuais. São áreas muito baixas, 
alagadas durante grande parte do ano e que apresentam como 
solo dominante o Glei Pouco Húmico em caráter de associação 
com vários outros solos hidromórficos, entre eles o Plintossolo, o 
Glei Húmico, e a presença constante de Solos Aluviais no dique 
marginal à água dos rios. Ocorrem solos tanto eutróficos como 
distróficos e nota-se claramente a tendência para formação de 

solos argilosos e muito argilosos. A vegetação é do tipo Formação 
Pioneira Herbácea. Constituem principalmente as planícies de 
inundação do rio Paraná, seus afluentes da margem esquerda e 
no rio Pardo, afluente do Grande, a nordeste da área. 

Fig. 3.12 - Padrões de Imagem das unidades de mapeamento do Patamar do 
Tibagi, sobre l itologias sedimentares paleozóicas no estado do Paraná . 

Folha SF.22-Z-C. 

A seguir, tem-se o nível dos terraços aluvionares, subdivididos 
aqui em dois padrões distintos, onde se pôde estabelecer algumas 



correlações solo-imagem de radar, que permitiram uma 
delimitação satisfatória das unidades de mapeamento (Fig. 3.14), 
visto que essas áreas apresentam naturalmente muitos obstáculos 
à execução dos trabalhos de campo. 

Fig. 3.13 - Padrões de imagem das unidades de mapeamento de ltapetininga, 
sobre litologias da Formação Pirambóia, próximo a represa de Jurumim (SP). 

Folha SF.22-Z-C. 

No primeiro, verificou-se uma grande mancha que ocorre ao 
longo da margem direita do rio Paraná, muito homogênea, que se 
caracteriza principalmente por apresentar vegetação de porte 

médio sobre cordões ou diques de Areias Quartzosas, orientados 
paralelamente ao leito do rio e intercalados por áreas de 
drenagem mais restrita com uma vegetação de pequeno porte, 
onde ocorrem vários tipos de solos hidrográficos em caráter de 
associação complexa, entre eles Planossolos, Gleis Pouco 
Húmicos, Gleis Húmicos, Areias Quartzosas Hidromórficas, Solos 
Orgânicos e outros, constituindo a unidade de mapeamento AQa5 
(Fig. 3.15). 

Ligeiramente mais acima, em nível intermediário entre este 
último e o terraço aluvionar-coluvionar, distingue-se um outro 
padrão não tão contínuo como o anterior, com características de 
terraço, vegetação de porte baixo (Fig. 3.14 e 3.15) e que pode 
ser também verificado ao longo de quase todos os afluentes do 
Paraná pela margem direita (Fig. 3.16). Nesse padrão, em relevo 
plano, com drenagem imperfeita, ocorre um solo em caráter de 
dominância constituído de um horizonte A, preto, textura 
areia/areia franca, seguido de uma camada de areia lavada de cor 
branca, denominada A2, que por sua vez assenta-se sobre uma 
camada gleizada, com teores de argila entre 30 e 40%. A região 
tem como característica marcante a presença de formigueiros, de 
cor preta, que dão visualmente a impressão de serem solos com 
elevada concentração de matéria orgânica, o que foi devidamente 
esclarecido quando, em todas as análises realizadas, não se 
verificou nenhuma com teores de carbono orgânico superiores a 
5%. Em todas as observações realizadas, a profundidade do 
horizonte escurecido nunca superou 30 cm, e o A2 tem 
profundidades que variam de 40 a 100 cm (perfil 37). 

Fig . 3.14 - Padrões de imagem das unidades dos Terraços e Planícies de Inundação do rio Paraná , próximo a foz do rio lvinhema (MS) . Folha SF.22-Y-A. 

É sabido que as condições de muito má drenagem são 
favoráveis à formação de Solos Orgânicos, pelo fato de o 
ambiente anaeróbico criado no solo nessas condições ser 
desfavorável à ação dos microrganismos que transformam a 

matéria orgânica, porém, no presente caso, esse fato não ocorre, 
pois as condições não são de muito má drenagem, visto que o 
lençol freático frequentemente está profundo ou há uma oscilação 



do mesmo, comprovada pela presença de mosqueados ao longo 
do perfil, principalmente no A2. 

A caracterização da camada gleizada como horizonte B gerou 
controvérsias, devido às condições de má drenagem que não 
permitiram o desenvolvimento da pedogênese necessana. 
Cogitou-se a hipótese de tratar-se de uma das camadas 
resultantes da superposição de sedimentos de natureza diferente, 
o que não foi caracterizado pelos resultados analíticos, ou seja, 
não foi observada descontinuidade no perfil em nível significativo. 
Assim, esses solos foram classificados independentemente dos 
processos pedogenéticos em que atuaram, e sua morfologia 
permitiu que fossem enquadrados na classe dos Planossolos. 
Ocorrem em regime de associação com outros solos 
hidromórficos e têm grande expressão ao sul da porção de Mato 
Grosso do Sul, nos municípios de Bataiporã e Naviraí, e ao longo 
dos principais rios que drenam esse estado na área, como o 
lvinhema, o Anhanduí e o Pardo, principalmente. 

Por fim, tem-se os terraços mais elevados de natureza 
aluvionar-coluvionar. Nesses, é comum encontrarem-se inúmeras 
lagoas, facilmente verificadas na imagem de radar (Fig. 3.14, 3.15 
e 3.17). A vegetação foi caracterizada como sendo de Contato 
Floresta/Savana, o relevo plano e suave ondulado, e o solo 
dominante é o Podzólico Vermelho-Amarelo textura 
arenosa/média, moderadamente drenado, associado a solos 
hidromórficos. 

Os terraços localizados próximo aos arenitos com cimento 
calcário formaram geralmente solos eutróficos e, nos demais, 
formaram-se álicos ou distróficos, o que, de certa forma, poderia 
confirmar a teoria de se tratarem de sedimentos de origem 
coluvionar. 

É importante ressaltar que, quando as lagoas eram muito 
espaçadas entre si, encontraram-se solos da classe Latossolo 

Vermelho-Escuro em regime de associação, (LEa28) e algumas 
vezes Latossolo Vermelho-Amarelo, como na região próximo a 
Aparecida do Taboado, MS (Fig. 3.17). 

3.2.3 - Aspectos climáticos 

O conhecimento dos componentes climáticos assume uma 
importância vital por ser o clima um fator de grande influência na 
formação dos solos e no desenvolvimento dos vegetais; assim, 
seu conhecimento prévio se torna imprescindível nos programas 
de implantação e desenvolvimento de projetos agropecuários. 

Nesta seção, serão comentados de maneira generalizada 
alguns aspectos relacionados ao clima que permitirão uma 
avaliação das variações de alguns componentes climáticos 
agricolamente importantes, dentro dos limites da área trabalhada, 
e informações mais pormenorizadas a esse respeito poderão ser 
encontradas na seção referente ao clima, elaborada pela Divisão 
de Uso Potencial da Terra deste Projeto. 

A área em estudo acha-se cortada pelo Trópico de 
Capricórnio e possui toda a sua extensão compreendida entre os 
paralelos 20º00' e 24º00'S e os meridianos 48º00' e 54º00'WGr. 
De acordo com a latitude, uma grande faixa de terras ao sul da 
área está contida na zona subtropical, ou seja, ao sul do Trópico 
de Capricórnio. 

Segundo a classificação de Kõppen, a área abrange 3 tipos de 
clima distintos: 

- Aw: corresponde às áreas localizadas ao norte e noroeste 
da Folha; 
- Cwa: corresponde à porção centro-leste da área; e 
- Cfa: corresponde a uma faixa ao sul da área. 

Fig. 3.15 - Padrões de imagem das unidades de mapeamento dos Planaltos Rebaixados e dos Terraços e Planícies de Inundação, próximo ao porto XV de Novembro, 
nos estados do Mato Grosso do Sul e São Paulo. Folha SF.22-V-D. 

A) Temperaturas médias anuais 
Considerando-se toda a área, a diferença das temperaturas 
médias anuais não excede 6ºC. As temperaturas mais elevadas 
se encontram no norte e noroeste, principalmente nas 
proximidades dos rios Paraná e Grande, alcançando temperaturas 
superiores a 24ºC, que aumentam gradativamente no sentido 
oeste, penetrando em Mato Grosso do Sul, onde chegam a atingir 
médias em torno de 26ºC no limite oeste da Folha. 

À medida que se caminha para o sul, a média decresce 
gradativamente (21-22ºC), chegando a atingir 19ºC no centro-sul 
da área, já no Paraná. 

As médias do mês mais frio Uulho) variam de mais de 14ºC 
(sul da área) a mais de 19ºC nas proximidades do rio Paraná, 
enquanto as médias dos meses mais quentes Uaneiro e fevereiro) 
variam de 22ºC (sul da área) a 26ºC (norte da área). 



Entretanto, vale mencionar que, segundo dados do 7° DISME 
(ME) do Ministério da Agricultura, referentes ao triênio 80/81/82, 
as médias das temperaturas máximas dos meses mais quentes 
(fevereiro e março) a sudoeste (Presidente Prudente) e noroeste 
(Votuporanga) do Estado de São Paulo, que correspondem à 
porção central e norte da área, alcançam valores da ordem de 
30,5ºC, enquanto as médias das temperaturas mínimas dos 
meses mais frios Uunho e julho) se situam na faixa de 14 a 15ºC. 
Na porção sul da área (Londrina-PR e ltapeva-SP) as 
temperaturas médias caem, porém as médias das máximas dos 
meses mais quentes permanecem na faixa entre 28,5 e 30ºC, 
enquanto as médias das mínimas dos meses mais frios caem para 
valores da ordem de 11,4ºC em Londrina e 9,8ºC e ltapeva. 

B) Precipitações pluviométricas 
As chuvas de uma maneira geral são abundantes, com 
deficiências hídricas anuais nos casos mais extremos (norte da 
área), não excedendo 160 mm e, no sul da área, inferiores a 10 
mm nos meses de agosto e setembro. 

Também segundo dados do 7° DISME, referentes ao triênio 
80/81/82, as precipitações pluviométricas são relativamente 
uniformes por toda a área, com valores médios de 1.119,6 mm 
anuais ao norte (Votuporanga), 1.332,3 mm anuais no centro 
(Presidente Prudente) e 1.262 mm a sudeste (ltapeva). A faixa 
norte apresenta os meses de junho a setembro como os mais 
secos, tendo sido registrada no triênio a média de apenas 33 mm 
referente a esse período. 

Fig. 3.16 - Padrões de imagem das unidades de mapeamento dos Planaltos 
Rebaixados e Terraços Aluvionares dos rios Pardo e Anhandul, estado do 

Mato Grosso do Sul. Folha SF.22-V-C. 

C) Umidade relativa do ar 
A umidade relativa do ar se encontra entre 70 e 75%, com valores 
inferiores a 70% ao norte. 

D) Geadas 
Esse fenômeno tem grande importância para a agricultura em 
virtude de limitar o desenvolvimento normal de certas culturas, 
chegando em determinados casos a causar a destruição total das 
lavouras. 

Embora na área em questão a geada não constitua problema 
de grandes dimensões, devido a sua ocorrência bastante 
esporádica e limitada a determinadas regiões, serão consideradas 
brevemente algumas características e situações ligadas ao 
fenômeno. 

Segundo Camargo (1966), "em noites de geada, são as 
plantas que esfriam o ar através da folhagem que ao perder 
grandes quantidades de calor por irradiação terrestre constitui-se 
em verdadeira fonte de ar frio. Após a queda da temperatura, as 
folhas por contato resfriam o ar que as envolve. O ar frio tende a 
se acamar, acumulando-se junto à superfície do solo, ocorrendo 
então a "inversão", ou seja, a temperatura passa a cair com a 
aproximação do solo, em vez de subir como é normal". 

Quando o terreno é declivoso, esse ar escorre pelas encostas, 
acumulando-se nas baixadas onde se formam as geadas, ficando 
as partes altas livres das mesmas. 

A chamada geada branca acontece geralmente quando a 
temperatura de saturação do ar (ponto de orvalho) se encontra 
abaixo de zero grau e, assim que a temperatura das superfícies 

expostas passe a ser inferior a da saturação, o vapor de água 
sublima diretamente em gelo. Entretanto, não é necessário que a 
temperatura mínima do ar desça abaixo de zero grau, basta que 
isso ocorra com as plantas ou com o solo. Esse tipo de geada é 
mais comum nas regiões mais frias, onde o mecanismo da 
sublimação se dá em condições de temperatura negativa. Nas 
chamadas impropriamente "geadas de vento", isso não acontece, 
pois são produzidas pelo vento frio e cortante do sul, ocorrendo 
com temperaturas positivas de 2 a 3 graus. 

Fig. 3.17 - Padrões de imagem das unidades de mapeamento dos Planaltos 
Rebaixados, destacando-se a presença de lagoas na unidade PVa22, 

próximo a Aparecida do Taboado (MS). Folha SF.22-V-B. 

O principal dano da geada (CAMARGO, 1966) é causado pela 
queda da temperatura do tecido vegetal, chegando abaixo do 
limite letal que corresponde ao ponto de congelamento do suco 
celular. 

Logo, a simples presença de gelo sobre a planta (geada 
branca) pode não acarretar maiores consequências, pois a água 
congela-se a OºC, enquanto os líquidos internos que contêm 
sólidos solúveis o fazem normalmente em temperaturas inferiores. 

As condições gerais favoráveis à formação de geadas são: 
temperatura baixa, céu limpo, umidade baixa e vento fraco. Áreas 
que recebem maior insolação são menos favoráveis que outras 
menos expostas. 

Devido à falta de observações microclimáticas, as zonas de 
geadas não são bem definidas, conhecendo-se apenas 
parcialmente o limite altimétrico das geadas, onde o ar frio 
drenado novamente se aquece ou se superpõe às camadas de 
cerrações dos vales dos rios. Segundo Maack (1968), esse limite 
inferior suposto se encontra aproximadamente entre 350 e 450 m. 

Por observações práticas, os plantadores de café no norte do 
Paraná começaram a evitar os vales, depressões e sulcos 
erodidos, pois nestes locais o café era mais atingido. 

As geadas tardias de fins de agosto até fins de setembro são 
em geral mais temíveis porque os prejuízos que acarretam podem 
ser catastróficos. 

Especificamente em São Paulo, a ocorrência de geadas é 
praticamente nula no centro e oeste do estado, havendo apenas 
ocorrências esporádicas e restritas a algumas áreas, o que 
explica, em parte, o fato de que a maior concentração cafeeira do 
estado se encontra nessas regiões, devido a essa cultura ser 
altamente suscetível a esse fenômeno. As ocorrências maiores e 
mais nocivas se verificam mais ao sul com frequência média de 2-
5 dias ao ano. 

Na área correspondente ao Estado do Paraná, as geadas são 
severas e demasiado frequentes em uma faixa localizada no 
centro-sul da folha, abrangendo os municípios de Arapongas, 
Apucarana, Venceslau Braz e Sapopema, principalmente. 

Nas demais regiões do Estado do Paraná e em parte do sul 
do Estado de Mato Grosso do Sul, ocorrem geadas, porém com 
menor frequência (1 a 3 dias ao ano), apesar de se constituírem 
em limitação importante à implantação de certas culturas em 
muitas áreas, principalmente na região norte e noroeste do 
Paraná. 

O combate à geada deve ser baseado em medidas que visem 
a reduzir a intensificação do frio nos terrenos a serem protegidos. 

E) Regimes hídricos e térmicos dos solos 



Para auxiliar na correlação tentativa dos solos da área com a 
classificação americana, publicada em Soil. .. (1975) empregaram
se para os solos da parte do Estado de São Paulo os regimes 
hídricos e térmicos estabelecidos por Oliveira, Alfonsi e Pedro 
Júnior (1976). 

Para o restante da área, devido à pouca disponibilidade dos 
dados necessários para a caracterização destes regimes de 
acordo com a Soil. .. (1975) tentativamente a área foi enquadrada 
nos regimes de umidade Áquico, ústico e Údico, sendo o primeiro 
restrito aos terraços e planícies de inundação, o segundo também 
restrito a pequenas faixas ao norte da área e o último na maior 
extensão da mesma. 

Quanto aos regimes de temperatura, identificaram-se somente 
os regimes hipertérmico e térmico, este último restrito a pequenas 
áreas a sudeste, nos Patamares do Tibagi e de ltapetininga. 

3.3 - METODOLOGIA DO LEVANTAMENTO 

A execução e as várias etapas do presente trabalho seguiram, de 
uma maneira geral, a metodologia empregada nos demais 
trabalhos efetuados pelo Projeto RADAMBRASIL. 

A existência de um sistema rodoviário satisfatório, 
principalmente no tocante aos estados de São Paulo e Paraná, 
favoreceu em muito a execução dos trabalhos de campo, o que, 
ao lado do relativamente bom acervo bibliográfico existente, 
apesar de áreas onde o trabalho tem caráter inédito, como a 
região ao norte do rio Anhanduí em Mato Grosso do Sul, 
contribuiu notadamente para a execução do mesmo de uma forma 
condizente com os objetivos propostos. 

A seguir, serão descritas de maneira sucinta as etapas mais 
importantes, bem como seu desenvolvimento, além de métodos e 
material empregados. 

3.3.1 - Trabalhos de escritório 

Com base nas informações constantes na literatura existente, bem 
como nas características de relevo, drenagem, vegetação, textura 
e tonalidade das imagens principalmente, procedeu-se a uma 
interpretação preliminar sobre os mosaicos semicontrolados de 
imagens de radar na escala 1 :250 000, obtidos pelo "SISTEMA 
SLAR" de abertura sintética e visada lateral, com o auxílio de suas 
respectivas faixas estereoscópicas. Essa interpretação objetivou 
principalmente a delimitação e separação de padrões 
fisiograficamente semelhantes, que serviram de apoio e 
orientação ao planejamento e desenvolvimento dos trabalhos de 
campo. 

Após as viagens de campo, os limites anteriormente traçados 
foram modificados ou corrigidos em função das observações in 
loco e nessa fase, muitas vezes, utilizaram-se para auxílio 
fotografias aéreas convencionais e/ou imagens de satélite 
Landsat. 

De posse das informações de campo e com o apoio dos 
resultados analíticos dos perfis de solos, tanto os coletados para 
este trabalho quanto os aproveitados de outros levantamentos, 
elaborou-se a legenda de solos, nas quais foram definidas as 
unidades de mapeamento, constituídas de uma a três classes de 
solos, raramente em número superior, de acordo com as 
conveniências do levantamento. 

Alguns locais onde foi impossível o acesso foram definidos por 
meio de extrapolação com padrões interpretativos análogos, 
considerando-se principalmente as características de geologia, 
relevo, vegetação, clima, além de informações bibliográficas. 

As classes de solos com pequena ocorrência dentro das 
unidades de mapeamento têm sua citação na forma de inclusão 
na legenda que é publicada por extenso no final do relatório. 

A interpretação final foi reduzida para a escala 1:1 000 000 e 
lançada sobre uma base cartográfica blue-line, e, como última 
fase do trabalho, procedeu-se à elaboração do relatório. 

3.3.2 - Trabalhos de campo 

Concluída a interpretação preliminar das imagens de radar, e can 
base nas informações técnicas existentes, grau de complexidade 
da área e possibilidades de acesso, fez-se o planejamento das 
viagens de campo, buscando a maior abrangência possível da 
área, orientando sempre o maior número de observações para os 
locais de maior complexidade em termos de arranjamento dos 
solos. 

No transcorrer das viagens de campo, procurou-se fazer 
observações das várias classes de solos, sua classificação, 

proporções e correlações com relevo, vegetação, material de 
origem, tipo de uso e fatores ambientais, além de vários outros 
fatores inerentes à viabilidade de uso de cada classe, como 
impedimentos físicos à penetração e desenvolvimento de raízes e 
à mecanização, tais como lençol freático, pedregosidade, 
profundidade do perfil, declividade e suscetibilidade à erosão. 

Além dessas observações, procurou-se também checar os 
limites traçados, por ocasião da interpretação preliminar, 
corrigindo-os ou modificando-os sempre que necessário. 

As observações e amostragens foram preferencialmente 
realizadas em trincheiras e em cortes de estrada, à exceção de 
alguns locais onde esses cortes inexistiam, onde se utilizaram 
para auxílio os trados tipo holandês e de caneco tipo orchard. 

Os perfis coletados para esse trabalho foram descritos em 
confonnidade com as normas e definições adotadas pelo SNLCS 
- EMBRAPA (REUNIÃO TÉCNICA DE LEVANTAMENTO DE 
SOLOS, 1979) e Soil. .. (1975). A cor do solo foi determinada por 
comparação can as cores constantes na escala de Munsell 
(MUNSELL ... , 1971 ). 

Quando, por ocasião da determinação da cor em campo, a 
condição de umidade da amostra não foi especificada, essa 
determinação foi feita com amostra úmida. 

Foram coletados e analisados 22 perfis de solos, 57 pontos de 
amostras extras e 9 pontos de amostras para avaliação da 
fertilidade dos solos. 

Constam ainda neste trabalho dados de 121 perfis de solos e 
6 pontos de amostras extras provenientes de outros trabalhos, 
importantes para a caracterização dos solos e composição das 
unidades de mapeamento, cujas referências e classificação 
atualizada se encontram na seção 3.10 ou acompanhando suas 
descrições no texto. 

3.3.3 -Análises de laboratório 

As amostras coletadas exclusivamente para este trabalho, assim 
como as extraídas do levantamento de reconhecimento dos solos 
do sul do Estado de Mato Grosso (LEVANTAMENTO ... , 1971b) e 
do levantamento de reconhecimento dos solos do Estado do 
Paraná (LEVANTAMENTO ... , 1984), foram analisadas no 
laboratório do SNLCS (Serviço Nacional de Levantamento e 
Conservação de Solos) da EMBRAPA, cuja metodologia de 
análise será sumariamente descrita nesta seção, sendo que a 
descrição ponnenorizada poderá ser encontrada no manual de 
métodos de análise de solo (MANUAL. .. , 1979). 

As amostras pertinentes ao levantamento de reconhecimento 
dos solos do Estado de São Paulo foram analisadas no laboratório 
do Instituto de Química Agrícola (IQA); as amostras do 
levantamento pedológico semidetalhado do Estado de São Paulo, 
quadrículas Brotas e Jaú, no laboratório do Instituto Agronômico 
de São Paulo (IAC); e as amostras da Companhia Energética de 
São Paulo, no laboratório de solos da Faculdade de Agronomia da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). As 
metodologias podem ser encontradas nos respectivos trabalhos 
ou laboratórios. 

A metodologia descrita para as análises mineralógicas (vide 
3.3.3.3) é referente à adotada pelo laboratório do SNLCS, por 
ocasião da execução do levantamento de reconhecimento dos 
solos do sul do Estado de Mato Grosso. 

Após secagem ao ar, as amostras foram desterroadas e 
tamisadas, sendo separadas as frações grosseiras, cascalhos e 
calhaus das frações com diâmetro inferior a 2 mm que constituem 
a terra fina seca ao ar (tfsa) e que foi utilizada para as 
determinações analíticas. 

3.3.3.1 -Análises físicas 

Granulometria - Determinada por meio do uso do agente 
dispersante NaOH a 6%). fts frações areias (grossa e fina) foram 
separadas por tamisação; a argila total pelo método do hidrômetro 
de Bouyoucos, modificado por Vettori e Pierantoni (1968), e a 
fração silte, subtraindo-se de 100 as percentagens de areias e 
argila total. 

Argila natural - Determinada da mesma forma que a argila 
total, porém empregando-se água destilada como dispersante. 

Grau de floculação - Obtido pela fórmula: 100 (argila total
argila natural) /argila total. 

Equivalente de umidade - Determinado pelo método clássico 
da centrífuga. 



3.3.3.2 -Análises químicas 

Carbono orgânico - Determinado através da oxidação da matéria 
orgânica pelo bicromato de potássio 0,4 N em meio sulfúrico e 
titulação pelo sulfato ferroso O, 1 N. 

Nitrogênio total - Determinado por digestão da amostra com 
mistura ácida sulfúrica na presença de sulfatos de cobre e de 
sódio; dosagem do N por volumetria com HCI 0,01 N após a 
retenção do NH3 em ácido bórico, em câmara de difusão. 

pH em água e KCI N - Determinados potenciometricamente 
na suspensão solo-líquido de 1 :2,5 com tempo de contato não 
inferior a uma hora e agitação da suspensão imediatamente antes 
da leitura. 

Equivalente de CaC03 - Determinado na terra fina por 
processo gasométrico ou por titulação após ataque com HCI. 

Fósforo assimilável - Extraído com solução de HCI 0,05N e 
H2S04 0,025N (North Carolina) e determinado colorimetricamente 
em presença do ácido ascórbico. 

Cálcio e magnésio trocáveis - Extraídos com solução de KCI 
N na proporção 1:20, juntamente com AI+++ extraível, e, após a 
determinação deste, na mesma alíquota, são determinados juntos 
Ca++ e Mg++ com solução de EDTA 0,0125M e negro de eriocromo 
como indicador; Ca++ determinado em outra alíquota can solução 
de EDTA 0,0125 Me murexida como indicador; Mg++ obtido por 
diferença. 

Potássio e sódio trocáveis - Extraídos com solução de HCI 
0,05 N na proporção 1 :1 O e determinados por fotometria de 
chama. 

Valor S (soma de cátions trocáveis) - Calculado pela fórmula: 
S = Ca++ + Mg+++ K+ +Na+ 

Acidez trocável (H+ +AI+++) - Extraída com solução de acetato 
de cálcio N ajustada a pH 7 na proporção 1: 15, determinada por 
titulação com solução de Na OH 0,0606 N. 

Alumínio trocável - Extraído com solução de KCI N na 
proporção 1 :20 e determinado pela titulação da acidez com NaOH 
0,025 N. 

Hidrogênio extraível - calculado pela fórmula: (H+ + AI+++) -
AI+++. 

Valor T (capacidade de troca de cátions) - Calculado pela 
fórmula:T = S + H+ +AI+++. 

Valor V (percentagem de saturação de bases) - Calculado 
pela Fórmula: Vo/o = 100 x S!T. 

Percentagem de saturação com alumínio - Calculada pela 
fórmula: 100 x Al+++/S +AI+++. 

Ataque sulfúrico - Aplicado como pré-tratamento à terra fina 
para extração de ferro, alumínio, titânio, fósforo e subsequente 
extração de sílica no resíduo. 

Tratamento da terra fina com solução de H2S04 1:1 (volume), 
por fervura, sob refluxo, com posterior resfriamento, diluição e 
filtração. No resíduo é determinada Si02 e no filtrado Fe20 3, Al20 3, 
Ti02, e P205, conforme métodos citados a seguir: 

Fe20 3: determinado em alíquota do extrato sulfúrico, por 
volumetria, com solução de EDTA 0,01 M em presença de ácido 
sulfossalicílico como indicador; 

Al203: determinado na mesma alíquota da determinação do 
Fe20 3, após essa dosagem, por volumetria, usando-se solução de 
COTA 0,031 me sulfato de zinco 0,0156 m, a correção do Ti02 
dosado juntamente; 

Ti02: determinado em alíquota do extrato sulfúrico, pelo 
método colorimétrico, após eliminação da matéria orgânica pela 
água oxigenada, na presença do periodato de potássio, em 
espectrofotômetro; e 

P20 5: determinado em alíquota do extrato sulfúrico, por 
método colorimétrico, na presença do ácido ascórbico, em 
espectrofotômetro ou fotocolorímetro. 

Relação molecular Si02/Al20 3 (Ki) - Calculada pela fórmula:% 
Si02 X 1,70/0/o Al2Ü3. 

Relação molecular Si02/R20 3 (Kr) - Calculada pela fórmula: % 
Si02 X 1,70/ [% Al2Ü3 + (Fe2Ü3 X 0,6375)]. 

Relação molecular Al20;1Fe20 3 - Calculada pela fórmula: % 
Al2Ü3 X 1,57/0/o Fe2Ü3. 

3.3.3.3 -Análises mineralógicas 

Os componentes mineralógicos foram identificados por métodos 
óticos (FRY, 1933 apud LEVANTAMENTO .. ., 1971b; WINCHELL; 
WINCHELL, 1959), usando-se o microscópio polarizante e lupa 
binocular, sendo feita a contagem das espécies minerais sobre 
placa milimetrada ou papel milimetrado. 

Quando necessário, foram empregados microtestes químicos 
(FEIGL, 1954 apud LEVANTAMENTO .. ., 1971b) para certos 
minerais opacos ou outros muito intemperizados. Nas frações, 
calhaus e cascalhos, a análise foi qualitativa e estimada a 
dominância dos componentes mineralógicos. Na fração areia 
(grossa e fina), foi feita determinação qualitativa e semiquantitativa 
dos componentes mineralógicos, sendo os resultados expressos 
sob a forma de percentagem em relação a 100 g de areia (grossa 
e fina). 

3.3.3.4 - Análises para avaliação da fertilidade dos solos 

Efetuadas conforme a metodologia da Universidade de Carolina 
do Norte, com adaptações de Vettori (1969). 

Ca++ e Mg++ - Extração com KCI e dosagem com EDTA. 
K+ e Na+ - Extração com HCI e H2S04 e determinação por 

fotometria de chama. 
P assimilável - Extração com HCI e H2S04 e determinação 

por fotocolorimetria. 
AI+++ - Extração com KCI, com uso de azul-de-bromotimol 

como indicador e Na OH como titulante. 
H++ AI+++ - Extração com acetato de cálcio, titulação com 

NaOH e fenolftaleína como indicador. 
pH em água - Determinado pelo método potenciométrico da 

solução tfsa-água destilada, na proporção 1 :2,5. 

3.4- SOLOS 

Serão abordados, nesta seção, vários aspectos relacionados aos 
solos ocorrentes na área, sua classificação e critérios utilizados 
para a caracterização e separação, como a conceituação sumária 
de algumas características ou propriedades que foram julgadas 
importantes para se levar a bom termo o trabalho, além de 
considerações gerais sobre cada uma das classes de solo 
constatadas em nível significativo e que constituem unidades de 
mapeamento. 

Portanto, sempre que necessário, serão mencionados 
aspectos de relevo, material de origem, cobertura vegetal, classes 
de drenagem, suscetibilidade à erosão, tipos de uso mais comuns, 
características favoráveis ou limitantes aos vários tipos de 
utilização, tipos de culturas mais viáveis técnica e 
economicamente, bem como as características morfológicas mais 
importantes e/ou diagnósticas de cada classe de solo. 

3.4.1 -Critérios adotados para separação das classes de solos 

Nesta seção serão conceituadas sucintamente cada uma das 
características ou propriedades que foram importantes para 
distinção e separação das várias classes de solos. De uma 
maneira geral, as conceituações ou normas são as mesmas 
adotadas pelo Serviço Nacional de Levantamento e Conservação 
de Solos (EMBRAPA). 

As características morfológicas que constam nas descrições 
dos perfis de solos têm suas classes e parâmetros estabelecidos 
na súmula da Reunião Técnica de Levantamento de Solos (1979). 

Álico - Termo utilizado para indicar solos que têm valores de 
saturação com alumínio trocável superior a 50%. 

Distrófico - Indica solos com valores de saturação de bases e 
com alumínio trocável inferiores a 50%. 

Eutrófico - Indica solos com valores de saturação de bases 
superiores a 50%. 

Argila de atividade alta - Termo utilizado quando o solo 
apresenta valores de capacidade de troca de cátions (valor T) 
superiores a 24 mE/1 OOg de argila, após feita a correção da 
contribuição da matéria orgânica. 

Argila de atividade baixa - Indica solos que apresentam 
valores de capacidade de troca de cátions inferiores a 24 mE/1 OOg 
de argila, após a correção da matéria orgânica. 

Abrúptico - Termo utilizado para designar solos que 
apresentam mudança textura! abrúptica no perfil. Essa mudança é 
caracterizada por um aumento substancial do teor de argila, 
dentro de uma distância vertical de 7,5 cm na zona de transição 
entre o horizonte A e o horizonte subjacente B. Quando o 
horizonte A tiver menos que 20% de argila, o horizonte B dentro 
da distância citada deverá ter pelo menos o dobro do conteúdo do 
A. Quando o horizonte A tiver 20% de argila ou mais, o B deverá 
ter pelo menos 20% a mais em valor absoluto dentro da referida 
distância e, em alguma parte do horizonte B, o conteúdo de argila 
deverá ser pelo menos o dobro de A. 



Plintita - De acordo com a Soil Classification; 7th 
Approximation (SOIL ... , 1960), é uma formação constituída de 
mistura de argila, pobre em húmus, rica em ferro, com quartzo e 
outros materiais. Ocorre comumente sob a forma de mosqueados 
vermelho e vermelho-escuro, com padrões usualmente laminares, 
poligonais ou reticulados. É caráter inerente às formações dessa 
natureza transformarem-se irreversivelmente, por consdidação, 
sob o efeito de ciclos alternados de hidratação, resultando na 
produção de material concrecionário neoformado. O subscrito "pi" 
aposto ao símbolo do horizonte indica presença de plintita. 

Subscrito cn - Quando presente ao lado do símbolo do 
horizonte, indica ocorrência de concreções ferruginosas no 
mesmo. 

Grupamento de classes texturais - Foram estipuladas 
conforme a distribuição percentual das partículas do solo que 
constituem a terra fina seca ao ar (tfsa), tendo sido constatadas as 
seguintes classes: muito argilosa (teores de argila superiores a 
60%J), argilosa (teores de argila entre 35 e 60%J), média (teores de 
argila inferiores a 35%) e de areia superiores a 15%), excetuando
se as classes texturais areia e areia franca), arenosa (classes 
texturais areia e areia franca), siltosa (teores de silte superiores a 
50%) e areia inferiores a 15%) e de argila inferiores a 35%)). 

Cascalhento - Termo utilizado após a citação da classe de 
textura, indica a presença de cascalhos (partículas com diâmetros 
entre 2 mm e 2 cm) no solo em proporções entre 15 e 50%). 

Textura indiscriminada - Termo utilizado quando não foi 
determinada a classe textura! dominante entre as que foram 
constatadas. 

Relação textura! - É a relação entre as médias das 
porcentagens de argila do horizonte B (excluído 83) e do 
horizonte A 

Gradiente textura! - É o aumento gradativo do teor de argila 
do horizonte A para o B dentro de uma determinada profundidade. 

Profundidade do solo - Designa a presença de algum contato 
lítico ou litoide ou lençol freático, conforme os seguintes limites: 
Raso(< 50 cm), pouco profundo(> 50-< 100 cm), profundo (> 
100-< 200 cm), e muito profundo(> 200 cm). 

Classes de reação do solo - Utilizaram-se as seguintes: 
extremamente ácido (pH < 4,3), fortemente ácido (pH 4,3-5,3), 
moderadamente ácido (pH 5,4-6,5), praticamente neutro (pH 
6,6-7,3), moderadamente alcalino (pH 7,4-8,3) e fortemente 
alcalino (pH > 8,3). 

Classes de drenagem - Dizem respeito à quantidade e ao 
tempo em que a água recebida pelo solo escoa, por infiltração ou 
superficialmente, o que está diretamente relacionado à textura, 
porosidade, permeabilidade e presença de horizontes pouco 
permeáveis internamente. São as seguintes as classes de 
drenagem: excessivamente drenado, fortemente drenado, 
acentuadamente drenado, bem drenado, moderadamente 
drenado, imperfeitamente drenado, mal drenado e muito mal 
drenado. 

Classes de relevo - Em função da variação da topografia e 
declividade das várias superfícies, utilizaram-se as seguintes 
classes: plano (0-3%) de declive), suave ondulado (3-8%) de 
declive), ondulado (8-20%) de declive), forte ondulado (20-45%) de 
declive), montanhoso (45-75%) de declive) e escarpado (declives 
maiores que 75%)). 

Classes de erosão - Estabelecidas em função da 
profundidade e frequência da erosão em sulcos e da intensidade 
da erosão laminar. 

As classes utilizadas foram: não aparente, ligeira, moderada, 
forte, muito forte e extremamente forte. 

Tipos de horizontes A - Foram constatados três tipos de 
horizontes A, cuja conceituação é similar à caracterização de 
alguns epipedons da classificação americana (SOIL. .. , 1975), 
conforme especificado a seguir: A moderado (epipedon ócrico), A 
proeminente (epipedon úmbrico), e A chernozêmico (epipedon 
mólico). 

Horizonte B latossólico - (caracterização similar à parte não 
hidromórfica de Oxic horizon, de acordo com SOIL. .. , 1975). É um 
horizonte mineral subsuperficial, que apresenta basicamente 
pequena diferenciação de sub-horizontes, estrutura geralmente 
granular, forte, pequena e muito pequena, podendo ocorrer em 
blocos subangulares fracos ou moderados; espessura superior a 
50 cm; menos de 5%) do volume que mostre estrutura da rocha 
original; grau de floculação igual ou próximo de 100%), refletindo a 
grande estabilidade dos agregados; textura franco-arenosa ou 
mais fina; baixos teores de silte, sendo a relação silte/argila 
geralmente inferior a 0,7 nos de textura média e 0,6 nos argilosos; 

relação molecular Si02/Al20 3 (Ki) normalmente menor que 2; 
capacidade de troca de cátions inferior a 13 mE/100 g de argila 
após correção para carbono; menos de 4%) de minerais primários 
menos resistentes ao intemperismo ou 6%) de muscovita na fração 
areia, e referidos à fração terra fina, podendo conter na fração 
menor que 0,05 mm (silte mais argila) não mais que traços de 
alofanas, ou argilo-minerais do grupo das esmectitas, e somente 
pequenas quantidades de ilitas, ou de argilo-minerais 
interestratificados, sendo que clorita aluminosa vem sendo 
constatada com certa frequência. 

Horizonte B textura! - (similar ao argillic horizon, segundo 
SOIL. .. , 1975). É um horizonte subsuperficial que pode também 
ser encontrado na superfície se o solo foi truncado por erosão, e 
caracteriza-se pelo incremento de argila em relação aos demais 
horizontes, principalmente ao A, resultante de acumulação ou 
concentração decorrente de processos como iluviação, formação 
in situ, herdado do material originário, infiltração de argila, 
destruição ou perda de argila do horizonte A por erosão 
diferencial. As argilas translocadas pela água tendem a formar 
películas com brilho graxo e aspecto lustroso, denominadas 
cerosidade, e que são muito importantes na identificação desse 
horizonte. Na descrição do solo, esses horizontes apresentam o 
subscrito t ao lado do símbolo. 

Horizonte B incipiente - (similar ao cambie horizon de 
SOIL. .. ,1975). É um horizonte subsuperficial subjacente ao A, Ap 
ou A3, que sofreu alteração física e química em grau não muito 
avançado, porém suficiente para o desenvolvimento de cor ou de 
estrutura, e no qual mais da metade do volume dos sub-horizontes 
não deve consistir em estrutura de rocha original. Tem natureza 
variável e não apresenta os requisitos necessários para 
caracterizar outros tipos de horizontes subsuperficiais 
diagnósticos. Na descrição dos perfis de solos o seu símbolo 
aparecerá dentro de parênteses (B). 

Horizonte glei - (baseado em critérios de horizonte G, 
segundo SOIL. .. , 1951; SUPPLEMENT ... , 1962; e parcialmente 
Hydromorphic Properties, segundo SOIL. .. , 1974). É um horizonte 
subsuperficial caracterizado pela intensa redução de ferro durante 
o seu desenvolvimento, devido principalmente à água estagnada, 
como evidenciado por cores neutras ou próximas de neutras na 
matriz dos solos, com ou sem mosqueados. Esse horizonte é 
fortemente influenciado pelo lençd freático, sob prevalência de um 
regime de umidade redutor, virtualmente livre de oxigênio 
dissolvido, em virtude da saturação com água durante todo o ano 
ou pelo menos por um longo período. Esse horizonte tem o 
subscrito "g" ao lado de seu símbolo. 

Fase pedregosa - Empregada para determinadas classes de 
solos que apresentam proporções significativas de calhaus (2-20 
cm de diâmetro) e matacões (20-100 cm de diâmetro) 
superficialmente ou em toda a massa do solo, constituindo 
empecilho à mecanização. 

Para caracterização e separação das diversas classes de 
Latossolos constatados nessa área, utilizaram-se os parâmetros 
de Fe203 e relação molecular Al203/Fe203 estabelecidos por 
Bennema e Camargo (1964). 

3.4.2 - Descrição das classes de solos 

Na presente seção serão descritas as diversas classes de solos 
constatadas, dando-se ênfase ao seu conceito central, e suas 
características ou propriedades relevantes, tidas ou não como 
diagnósticas e muitas vezes específicas dos solos da área em 
estudo. 

Sempre que possível, serão comentados alguns aspectos 
relativos a seu aproveitamento agrícola, tipos de utilização mais 
viáveis ou algumas práticas agrícolas consideradas importantes, 
em concordância com as características específicas de cada 
classe. 

As citações sobre geologia, geomorfologia e vegetação 
encontradas nas descrições das classes de solos, bem como as 
demais seções deste trabalho, se referem aos mapas e/ou textos 
elaborados pelas respectivas Divisões deste Projeto. 

As áreas e percentuais mencionados nas descrições das 
classes de solos se referem às regiões onde as mesmas ocorrem 
em caráter de dominância e estão relacionados às superfícies 
terrestres, excetuando-se as aquáticas (massa de água) que 
ocupam 5.560 km2. 

Após a descrição de cada classe de solo, seguem as 
descrições geral e morfológica e os resultados analíticos de um ou 
mais perfis representativos das mesmas, à exceção de algumas 



classes que por terem pequena ocorrência ou não constituírem 
unidades de mapeamento como dominantes, não foram 
amostradas. Os demais resultados analíticos, com sua numeração 
e localização constam nas Tabelas 3.1, 3.11 e 3.111. 

Quando os perfis de solos que seguem a descrição de cada 
classe são provenientes de outros trabalhos, constam na 
descrição geral dos mesmos os seguintes itens: Fonte e 
Classificação anterior. 

A Tabela 3.IV contém a classificação atualizada dos perfis de 
solos e amostras extras utilizados neste trabalho, provenientes de 
outros levantamentos, realizada numa tentativa de adequação dos 
mesmos às normas e critérios de classificação vigentes. 

Em função das diferentes metodologias de análise para 
determinação da acidez trocável, que resulta na obtenção de 
diferentes valores de CTC, empregou-se a correlação 
estabelecida por Bennema (1966) para a classificação tentativa 
das unidades pedogenéticas de acordo com Soil. .. (1975). 

3.4.2.1 - Latossolo Vermelho-Escuro álico, distrófico e eutrófico 

Os solos assim denominados representam a classe de maior 
ocorrência na área trabalhada, ocupando em caráter de 
dominância 93.113,1 km2

, que correspondem a 34,66%) da área 
total. Distribuem-se de maneira relativamente regular por toda a 
área, sendo que mais expressiva e continuamente a oeste, na 
parte referente a Mato Grosso do Sul. 

Nessa classe estão compreendidos solos minerais com B 
latossólico, de textura argilosa ou média, muito profundos, can 
sequência de horizontes A, B e C, geralmente subdivididos, porém 
com pouca diferenciação entre si, muito porosos e permeáveis, 
bem a acentuadamente drenados quando de textura argilosa e 
acentuadamente a fortemente drenados quando de textura média, 
e com coloração variando de bruno-avermelhado-escura a 
vermelho-escura. 

O horizonte A, comumente do tipo moderado, tem espessura 
entre 15 e 30 cm, apresentando, os de textura média, estrutura 
fraca média granular, grãos simples e blocos subangulares, 
consistência a seco que varia de macio a ligeiramente duro, de 
muito friável a friável quando úmidos, e de não plástico e não 
pegajoso a ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso quando 
molhados, e os de textura argilosa apresentam estrutura granular, 
fraca a moderadamente desenvolvida e de tamanho pequeno e 
médio, a consistência varia de ligeiramente duro a duro quando 
secos e de ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso a plástico 
e pegajoso, quando molhados. 

O horizonte B tem espessura de mais de 200 cm, coloração 
geralmente vermelho-escura, estrutura muito pequena granular, 
com aspecto de maciça porosa in situ, sendo que a parte superior 
desse horizonte pode apresentar estrutura em blocos 
subangulares, pequenos e fracamente desenvolvidos. Para os de 
textura média, a consistência a seco varia de macio a ligeiramente 
duro, de muito friável a friável quando úmidos e de ligeiramente 
plástico e ligeiramente pegajoso a plástico e pegajoso, quando 
molhados e, para os de textura argilosa, de macio a ligeiramente 
duro quando secos, de friável a muito friável quando úmidos e, 
quando molhados, de pegajoso a muito pegajoso, sendo 
normalmente plástico. 

A fração argila no perfil encontra-se quase totalmente 
floculada, refletindo-se nos elevados valores do grau de 
floculação, o que de certa forma contribui para a boa 
permeabilidade desses solos. 

Em alguns casos, constata-se um aumento gradativo no teor 
de argila com o aumento da profundidade, porém não suficiente 
para a caracterização de algum horizonte iluvial, sendo a relação 
textura! B/A geralmente inferior a 1,3. 

Os teores de Fe20 3 estão entre 9 e 18%), no caso dos de 
textura argilosa ou muito argilosa, e valores inferiores a 3, 14 para 
a relação molecular Al20;1Fe20 3 , no caso dos de textura média. 
Apresentam reação ácida a fortemente ácida, com valores de Ki 
baixos, e os parâmetros de fertilidade são variáveis, o que 
originou solos com os caracteres álicos, distróficos e eutróficos. 

Os componentes dominantes na composição mineralógica das 
argilas são: caulinita, goetita, gibbsita e, ocasionalmente, quartzo, 
segundo constatação feita para esses solos em São Paulo 
(LEVANTAMENTO ... , 1960) e no sul de Minas Gerais 
(LEVANTAMENTO ... , 1962). 

As características referentes a porosidade, permeabilidade, 
drenagem, fraca coesão, grande friabilidade, plasticidade e 
pegajosidade pouco acentuadas em relação aos teores de argila, 

e resistência à erosão decorrem, em grande parte, do elevado 
grau de floculação da argila do solo e da constituição desta. 

Ocorrem em relevo desde plano a ondulado e originam-se de 
litologias variadas, desde cretáceas até carboníferas, sob 
vegetação tanto de Savana quanto de Floresta ou de Contato 
Savana/Floresta. 

Os álicos, ocupando uma área de aproximadamente 91.222,1 
km2 equivalentes a 33,96%) da área total, têm maior expressão em 
termos de ocorrência e distribuem-se praticamente por toda a 
área, formando-se a partir tanto de litologias mesozoicas do Grupo 
Bauru (Fig. 3.3 e 3.4) quanto de sedimentos mais finos da era 
paleozoica. São na grande maioria de textura média, sendo 
argilosos aqueles relacionados às litologias paleozoicas, no 
Patamar de ltapetininga (Fig. 3.11) e alguns relacionados à 
Formação Caiuá na parte sul de Mato Grosso do Sul, mais 
especificamente nos municípios de Anaurilândia, Nova Andradina, 
Bataiporã e lvinhema, estendendo-se para norte ao longo do rio 
Paraná através de manchas esporádicas em alguns interflúvios. 

Os distróficos, com uma área de aproximadamente 916,8 km2
, 

correspondentes a 0,34%) da área total, ocorrem em pequenas 
manchas a sudeste, sobre litologias sedimentares das formações 
lrati e Corumbataí e Grupo Itararé Indiviso, principalmente, e têm 
textura argilosa e muito argilosa. 

Os eutróficos, também can pouca ocorrência, totalizam 974,2 
km2

, que correspondem a 0,36%) do total da área, e originam-se 
dos arenitos da Fonnação Caiuá, com forte influência de materiais 
provenientes das rochas básicas da Formação Serra Geral. São 
encontrados em regiões de contato entre as formações 
supracitadas e ao longo dos rios Paranapanema, lvaí e alguns de 
seus afluentes. 

De uma maneira geral, o tipo de utilização mais difundido 
sobre esses solos, mais especificamente os de textura média, é 
sem dúvida a pastagem, e, dentre as forrageiras mais comuns, a 
Brachiaria spp., o capim-colonião, o napier ou elefante, o jaraguá 
e o pangola. 

Em menor escala, têm-se observado lavouras como citrus, 
abacaxi, amendoim, algodão, feijão, mandioca, milho e sorgo, 
além de reflorestamento com Pinus spp. e Eucalyptus spp., que 
tem tido um forte incremento na região de Três Lagoas (MS). 

Os de textura argilosa no Patamar de ltapetininga têm sido 
intensamente utilizados com reflorestamento, enquanto os 
argilosos da Fonnação Caiuá em Mato Grosso do Sul têm seu uso 
diversificado, com pastagens (Est. 3.V A) e vários tipos de 
lavouras. 

Os solos de textura média apresentam como limitações mais 
fortes ao uso agrícola a deficiência hídrica, principalmente nos 
períodos de estiagem, devido à pouca capacidade de retenção de 
umidade. Além disso, ocorrem geralmente em superfícies 
estáveis, com sistemas de drenagem pouco adensados, que 
condicionam interflúvios bem amplos e, portanto, desprovidos de 
fontes naturais de água. Embora no aspecto físico não 
apresentem grandes restrições além da pouca retenção de 
umidade, as características químicas constituem limitações 
também fortes, pois em geral carecem de práticas voltadas para o 
fornecimento dos nutrientes básicos essenciais para o 
desenvolvimento vegetal e a correção da acidez nociva através da 
neutralização do alumínio trocável, para o caso dos álicos. 

De uma maneira geral, apresentam muito baixos teores de 
fósforo disponível, em razão do grande número de reações de 
"fixação", que se processam comumente nesses solos. 

Os de textura argilosa diferenciam-se dos médios 
principalmente por apresentarem menor permeabilidade e 
aeração, maior capacidade de retenção de água e nutrientes, e 
maior dificuldade para o desenvolvimento do sistema radicular dos 
vegetais. 

Os perfis coletados foram correlacionados tentativamente pela 
Soil.. (1975) aos grandes grupos Acrorthox, Haplorthox, 
Eutrorthox e Haplusthox. 

PERFIL Nº 112 

Descrição geral: 

Data - 05/05/82 

Classificação - Latossolo Vermelho-Escuro álico A proeminente 
textura argilosa relevo ondulado. Umbriorthox. 

Unidade de mapeamento - LEa27. 



Localização, município, estado e coordenadas - Estrada 
Piraju-Tejupá, a 8 km de Piraju, SP. 23°16'S e 49°23WGr. Folha 
SF.22-Z-D. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Terço médio 
de elevação com 8 a 10%) de declive e sob cobertura de 
gramínea. 

Altitude - 780 m. 

Litologia - Derrames basálticos e diabásios como diques e si/Is. 
Ocorrências restritas de efusivas ácidas (riodacitos pórfiros). 

Formação geológica - Formação Serra Geral. Grupo São Bento. 

Período- Jurássico-Cretáceo. 

Material originário - Efusivas ácidas, com influência de outros 
materiais (arenitos). 

Relevo local - Ondulado. 

Relevo regional - Ondulado. 

Erosão - Ligeira. 

Drenagem - Fortemente drenado. 

Vegetação primária - Floresta Estacionai Semidecidual. 

Uso atual - Culturas de café, cana-de-açúcar e milho. 

Descrição morfológica: 

Ap 0-18 cm; vermelho-escuro (10R 3/3); argila a muito 
argiloso; moderada pequena a média blocos 
subangulares; ligeiramente duro, firme, plástico e 
pegajoso; transição plana e difusa. 

A3 

821 

822 

18-30 cm; vermelho-escuro (10R 3/3,5); muito argiloso; 
forte muito pequena granular e moderada pequena 
blocos subangulares; ligeiramente duro, friável a firme, 
plástico e pegajoso; transição plana e difusa. 

30-62 cm; vermelho-escuro (1 OR 3/3,5); argila a muito 
argiloso; forte muito pequena granular; ligeiramente 
duro a macio, friável, plástico e pegajoso; transição 
plana e difusa. 
62-120 cm+; vermelho-escuro (10R 3/4); argila a muito 
argiloso; forte muito pequena granular; ligeiramente 
duro a macio, friável, plástico e pegajoso. 

Análises físicas e químicas Lab.: SNLCS (82.1147/50) 

Horizonte 

Símb Prof. 
om 

Ap 0-18 
A3 18-30 

821 30-62 
822 62-120+ 

Argila 
Disper-
saem 
água 

% 

42 
47 
41 
37 

Grau 
de fio-
cuia-
ção 
% 

30 
24 
32 
38 

Frações da amostra 

Calh. 
>20 
mm 

o 
o 
o 
o 

% S1lte --
% Argila 

0,13 
0,11 
0,17 
0,15 

total% 

Case 
20-2 
mm 

Ir 
Ir 
Ir 
Ir 

Terra 
fina 
<2 

mm 

100 
100 
100 
100 

pH (12,5) 

H201 KCIN 

4,8 3,8 
4,8 3,8 
4,8 3,7 
4,6 3,8 

Comp. Granulométrica (tfsa %) 

Areia 
gros-
sa 2-
0,20 
mm 

12 
9 
10 
10 

Areia 

'"" 0,20-
0,05 
mm 

20 
22 
20 
21 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

8 
7 
10 
9 

mm 

60 
62 
60 
60 

Complexo sortivo mE/100g 

Ca++ 1 Mg++ 1 .. 
1 

Na 
2,1 0,4 0,25 0,03 

0,5 0,22 0,03 
0,1 0,25 0,04 
0,1 0,04 0,01 

Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V e N e 
Valor S 1 +++ 1 
(soma) AI 

2,8 
0,8 
0,4 

2,2 
3,3 
3,4 

+ 1 ValorT 
H (soma) 

12,2 
8,8 
7,9 

17,2 
12,9 
11,7 

(sat.de (orgâ- % --bases) nico)% N 
% 

16 2,23 0,20 11 
6 1,85 0,15 12 
3 1,63 0,12 14 

0,2 3,0 5,4 8,6 2 1,11 0,09 12 

Ataque por H2S04(d=1,47) 
e Na2C03 (5%) S102 S102 Al203 

-- --
Al203 R203 Fe203 

S102 Al203 Fe203 T102 P20s (K1) (Kr) 

19,5 18,3 10,5 1,98 1,81 1,33 2,73 
20,1 18,7 11,5 2,00 1,83 1,31 2,55 
20,7 19,6 11,2 1,98 1,80 1,32 2,75 
20,6 19,3 11,8 2,19 1,81 1,31 2,56 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 5) 

e E do 
* 1 * 1 • I • extrato 

Á~~· 
Ca Mg K Na 

mmhos/ 
cm ~ 

a 25°C 

PERFIL Nº 43 

Descrição geral. 

Data - 10/05/66. 

mE/100g ~ 

o 

HCO~ so, 
COs 

... 
100 AI 

----+++ 
S +AI 

44 
81 
89 
94 

Fonte - (LEVANTAMENTO .. , 1971 b). Perfil nº 73. 

Equ1v 
Os 

CaC03 
% 

p 
Ass1-
m1lá-
csl 
ppm 

<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 

So< 
e/sódio 

IJ';.d,:, 
cável no 
valorT) 
100 

Na•!T 

<1 
<1 
<1 
<1 

Equ1v 
ds 
um1d % 

25,3 
26,4 
27,1 
25,9 

Classificação anterior - Latosol Vermelho-Escuro distrófico A fraco 
textura argilosa fase floresta subcaducifólia relevo plano e suave 
ondulado. 

Classificação atual - Latossolo Vermelho-Escuro álico A 
moderado textura argilosa relevo plano. Haplorthox. 

Unidade de mapeamento- LEa19. 

Localização, município, estado e coordenadas - Estrada 
Bataguassu-Campo Grande, a 19 km de Bataguassu. 
Bataguassu, MS. 21°49'S e 52°35'WGr. Folha SF.22-V-C. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Trincheira 
em local com O a 3%) de declive e sob cobertura de cerrado. 

Altitude - 480 m. 

Litologia - Arenitos de granulação fina a média, podendo 
localmente apresentar cimento calcífero. 

Formação geológica - Formação Santo Anastácio. Grupo Bauru. 

Período - Cretáceo. 

Material originário - Arenito. 

Relevo local - Plano 

Relevo regional - Suave ondulado. 

Erosão - Ligeira. 

Drenagem - Acentuadamente drenado. 

Vegetação primária - Savana Gramíneo-Lenhosa. 

Uso atual - Pastagem natural. 

Descrição morfológica: 

o 
A1 

A3 

81 

2-0 cm; material orgânico em decomposição. 
0-17 cm; bruno-avermelhado-escuro 
(2,5YR 3/4, úmido), vermelho-escuro (2,5YR 3/6, úmido 
amassado) e bruno-avermelhado (2,5YR 4/4, seco 
triturado); franco-argilo-arenoso; moderada pequena a 
média granular; muito friável, plástico e ligeiramente 
pegajoso; transição plana e granular. 
17-34 cm; bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3/4, 
úmido), vermelho-escuro (2,5YR 3/6, úmido amassado) 
e bruno-avermelhado (2,5YR 4/4, seco triturado); 
franco-argilo-arenoso; moderada pequena a média 
granular; muito friável, muito plástico e muito pegajoso; 
transição plana e gradual. 
34-58 cm; vermelho-escuro (2,5YR 3/5); argila arenosa; 
fraca blocos subangulares e fraca granular com 



aspecto de maciça moderadamente coesa in situ; 
friável, muito plástico e muito pegajoso; transição plana 
e difusa. 

B21 58-121 cm; vermelho-escuro (2,5YR 3/6); argila 
arenosa; fraca granular com aspecto de maciça 
moderadamente coesa in situ; friável, plástico e 
ligeiramente pegajoso; transição plana e difusa. 

B22 121-170 cm+; vermelho-escuro (2,5YR 3/6); argila 
arenosa; fraca granular com aspecto de maciça 
moderadamente coesa in situ; friável, ligeiramente 
plástico e pegajoso. 

Raízes: Abundantes no A1, muitas no A3 e B1, comuns no B21 e 
poucas no B22, fasciculadas e pivotantes, can 
diâmetros variando de 1mm a 3 cm. 

Obs.: Poros pequenos e muito pequenos ao longo de todo o perfil. 

Análise mineralógica: 

A1 Areias - 95%) de quartzo, grãos hialinos, com aderência 
de óxidos de ferro, a maioria dos grãos can as faces 
bem desarestadas; 5%) de magnetita e óxido de ferro; 
traços de detritos. 

A3 Areias - 90%) de quartzo, grãos com as faces 
desarestadas, alguns grãos com aderência de óxido de 
ferro; 8%) de magnetita e óxido de ferro; 2%) de detritos. 

B1 Areias - 90%) de quartzo, grãos com as faces bem 
desarestadas, muitos grãos com aderência de óxido de 
ferro; 10%) de magnetita e óxido de ferro; traços de 
detritos e carvão. 

B21 Areias - 93%) de quartzo, grãos hialinos, com as faces 
bem desarestadas, muitos grãos com aderência de 
óxido de ferro; 5%) de concreções magnetíticas e óxido 
de ferro; 2%) de carvão e detritos. 

B22 Areias - 92%) de quartzo, grãos hialinos, com as faces 
bem desarestadas, muitos grãos com aderência de 
óxido de ferro; 8%) de magnetita; traços de carvão. 

Análises físicas e químicas 

Horizonte Frações da amostra 

Símb 

A1 
A3 
B1 
B21 
B22 

Argila 

Disp 
er-
sa 
em 
águ 
a 

% 

14 
23 
17 

1 
o 

Calh. 
Prof. >20 
om mm 

0-17 o 
17-34 o 
34-58 o 

58-121 o 
121-170+ o 

Grau 
de fio- % S1lte 
cuia- --
ção 

% Argila 

% 

55 0,29 
32 0,24 
53 0,25 
97 0,21 

100 0,23 

total% 

Case 
20-2 
mm 

o 
o 
o 
o 
o 

Terra 

'"" <2 
mm 

100 
100 
100 
100 
100 

pH (12,5) 

H,O KCIN 

4,2 4,0 
4,6 4,1 
4,9 4,2 
5,1 4,2 
5,2 4,2 

Lab.: SNLCS (2002/06) 

Comp. Granulométrica (tfsa %) 

Areia 
gros-
sa 2-
0,20 
mm 

25 
23 
19 
1B 
1B 

Areia 

'"" 0,20-
0,05 
mm 

35 
35 
36 
35 
34 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

9 
8 
9 
8 
9 

mm 

31 
34 
36 
39 
39 

Complexo sortivo mE/100g 

Ca ++ Mg++ .. Na 

0,3 0,05 0,02 
0,3 0,03 0,05 
0,3 0,03 0,03 
0,3 0,02 0,02 
0,3 0,02 0,03 

Complexo sortivo m E/1 OOg Valor V e N e 
(sat.de (orgâ- % --

Valor S 1 +++ 1 + 1 Valor T bases) nico)% N 
(soma) AI H (soma) % 

0,9 2,1 5,0 8,0 11 1,24 0,09 14 
0,4 1,8 4,2 6,4 6 1,04 0,07 15 
0,4 1,6 3,5 5,5 7 0,67 0,04 17 
0,3 1,2 2,2 3,7 8 0,36 0,02 18 
0,4 1,1 1,9 3,4 12 0,31 0,02 25 

Ataque por H2S04(d=1,47) 
e Na2C03 (5%) S102 

Al203 

S102 Al203 Fe203 T102 P20s (K1) 

10,1 9,5 4,4 0,67 0,03 1,81 
11,0 10,4 4,7 0,70 0,03 1,80 
12,5 11,8 5,4 0,81 0,03 1,80 
13,7 13,1 5,8 0,87 0,03 1,78 
13,7 13,1 5,6 0,91 0,03 1,78 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 5) 

e E do 
* 1 * 1 • I • extrato 

Á~~· 
Ca Mg K Na 

HCO~ mmhos/ 
cm mE/100g 

COs 

a 25°C 
~ ~ 

PERFIL N°7 

Descrição geral: 

S102 

--
R203 

(Kr) 

1,39 
1,40 
1,39 
1,39 
1,40 

o 

so, 

Al203 

--
Fe203 

3,32 
3,52 
3,41 
3,56 
3,66 

... 
100 AI 

----+++ 
S +AI 

70 
82 
80 
80 
73 

Fonte - (LEVANTAMENTO .. , 1960). Pertil nº 45. 

Equ1v 
Os 

CaC03 
% 

p 
Ass1-
m1lá-
csl 
ppm 

2 
1 
1 
1 
1 

So< 
e/sódio 

~;.e 
cável no 
valor T) 
100 

Na•/T 

Equ1v 
ds 
um1d % 

15 
15 
16 
16 
15 

Classificação anterior - Latosol Vermelho-Escuro - fase arenosa. 

Classificação atual - Latossolo Vermelho-Escuro álico A 
moderado textura média relevo suave ondulado. Haplustox. 

Unidade de mapeamento- LEa7. 

Localização, município, estado e coordenadas - Estrada 
Barretos-Bebedouro, a 2 km de Barretos. Barretos, SP. 20°34'S e 
48°35'WGr. Folha SF.22-X-B. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Corte de 
estrada no terço médio de elevação com 5 a 10%) de declive e sob 
cobertura de gramínea. 

Altitude - 480 m. 

Litologia - arenitos de granulação fina, podendo conter fósseis, 
cimentos ou nódulos calcíticos. 

Formação geológica - Formação Adamantina. Grupo Bauru. 

Período - Cretáceo. 

Material originário -Arenito sem nódulos ou cimento calcíticos. 

Relevo local - Suave ondulado. 

Relevo regional - Suave ondulado e ondulado. 

Drenagem - Acentuadamente drenado. 

Vegetação primária - Savana Gramíneo-Lenhosa. 

Uso atual - Pastagem de capim colonião. 

Descrição morfológica: 

Ap 0-25 cm; vermelho-escuro (2,5YR 3/5); franco-argilo
arenoso; fraca pequena granular; macio, friável, 
ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição 
plana e difusa. 

B1 25-55 cm; vermelho-escuro (2,5YR 3/6); franco-argilo
arenoso; fraca pequena granular; macio, friável, 
ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição 
plana e difusa. 

B21 55-95 cm; vermelho-escuro (2,5YR 3/7); franco-argilo
arenoso; maciça porosa que se desfaz em fraca pequena 
granular; macio, friável, ligeiramente plástico e 
ligeiramente pegajoso; transição plana e difusa. 

B22 95-200 cm+; vermelho-escuro (2,5YR 3/8); franco-argilo
arenoso; maciça porosa que se desfaz em fraca pequena 
granular; macio, friável, ligeiramente plástico e pegajoso. 

Raízes: Abundantes no Ap e B1 e escassas nos demais. 



Análises físicas e químicas Lab.: 1.0.A. (30.586/89) 

Horizonte Frações da amostra 
total% 

Comp. Granulométrica (tfsa %) 

Símb 

Ap 
B1 

B21 

B22 

Prof. 
om 

0-25 
25-55 

55-95 

95-200+ 

Grau 

Calh. 
>20 
mm 

o 
o 
o 
o 

Case 
20-2 
mm 

o 
o 
o 
o 

Terra Areia Areia 
fina gros- '"" <2 sa 2- 0,20-
mm 0,20 0,05 

mm mm 

100 25,2 49,0 

100 23,5 49,0 
100 21,8 47,2 

100 22,7 47,8 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

4,4 

4,4 
4,4 

3,1 

mm 

21,4 

23,1 
26,6 

26,4 

Argila 
Disper- de fio- % S1lte 

pH (12,5) Complexo sortivo mE/100g 

saem cuia- --
água ção 

% Argila 

H201 KCIN Ca++ 1 Mg++ 1 
% % 

6,2 
0,3 
0,2 
0,6 

71 
99 
99 
98 

0,21 4,6 4,4 
0,19 4,5 4,6 
0,17 5,2 5,2 
0,12 5,6 5,7 

Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V 
(sat.de 

Valoc S 1 +++ 1 + 1 ValorT bases) 
(soma) AI H (soma) % 

0,56 2,79 3,35 17 
0,60 2,58 3,18 19 
0,55 2,08 2,63 21 
0,56 1,17 1,73 32 

Ataque por H1S04(d=1,47) 
e Na2C03 (5%) S102 S102 

Al203 R203 

S102 Al203 Fe203 T102 P20s (K1) (Kr) 

5,65 8,12 8,74 2,47 0,06 1,18 0,70 
6,06 8,44 9,45 2,50 0,06 1,22 0,71 
6,91 9,64 9,65 2,50 0,06 1,22 0,74 
6,40 9,60 9,44 2,42 0,06 1,15 0,70 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 5) 

e E do 
* 1 * 1 • I • o extrato 

Á~~· 
Ca Mg K Na 

mmhos/ 
HCO~ so, 

cm ~ mE/1 OOg ~ 
COs 

a 25°C 

PERFIL Nº 41 

Descrição geral: 

Data - 10/09/68 

e 
(orgâ-

nico)% 

0,45 
0,38 
0,31 
0,18 

Al203 

Fe203 

1,46 
1,42 
1,59 
1,57 

... 
100AI 

-----+++ 
S +AI 

Fonte -(LEVANTAMENTO .. , 1971b). Pertil nº 32. 

.. 
1 

N 
% 

0,04 
0,04 
0,03 
0,02 

Equ1v 
Os 

CaC03 
% 

p 
Ass1-
m1lá-

csl 
ppm 

Na 

e 
--

N 

12 
10 
10 

9 

So< 
dsód10 

Equ1v 
ds 
um1d % 

11,6 
12,5 
13,5 
13,2 

Classificação anterior - Latosol Vermelho-Escuro Distrófico A 
fraco textura média fase cerrado subcaducifólio relevo plano e 
suave ondulado. 

Classificação atual - Latossolo Vermelho-Escuro álico A 
moderado textura média relevo plano. Haplorthox. 

Unidade de mapeamento- LEa7. 

Localização, município, estado e coordenadas - Estradas 
Bataguassu-Campo Grande, 115 km após Casa Verde. Nova 
Andradina, MS. 21°47'S e 53°10WGr. Folha SF. 22-V-C. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Trincheira no 
terço médio de elevação com 2 a 3%) de declive e sob cobertura 
de Savana. 

Altitude - 400 m. 

Litologia Arenitos, siltitos, siltitos argilosos, arenitos 
conglomeráticos e conglomerados. 

Formação geológica - Formação Caiuá. Grupo Bauru. 

Período - Cretáceo. 

Material originário -Arenitos de granulação fina a média. 

Relevo local - Plano. 

Relevo regional - Suave ondulado. 

Erosão - Ligeira. 

Drenagem - Fortemente drenado. 

Vegetação primária - Savana Gramíneo-Lenhosa. 

Uso atual - Pastagem natural. 

Descrição morfológica: 

A1 

A3 

81 

821 

822 

823 

0-10 cm; vermelho-escuro-acinzentado (2,5YR 3/2, 
úmido), bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3/3, úmido 
amassado) e bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3/4, 
seco triturado); franco-arenoso; fraca pequena a média 
blocos subangulares e moderada pequena a grande 
granular; ligeiramente duro, friável, ligeiramente plástico 
e ligeiramente pegajoso; transição plana e clara. 
10-25 cm; bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3/4, úmido 
e úmido amassado) e bruno-avermelhado (2,5YR 4/4, 
seco e seco triturado); franco-arenoso; fraca pequena a 
média blocos subangulares e fraca pequena a média 
granular; ligeiramente duro, friável, ligeiramente plástico 
e ligeiramente pegajoso; transição plana e clara. 
25-65 cm; vermelho-escuro-acinzentado (10R 3/4); 
franco-argilo-arenoso; fraca pequena a média granular e 
blocos subangulares; macio, muito friável, plástico e 
ligeiramente pegajoso; transição plana e difusa. 
65-135 cm; vermelho-escuro (10R 3/6); franco-argilo
arenoso; fraca muito pequena granular com aspecto de 
maciça porosa não coerente; solto, muito friável, plástico 
e ligeiramente pegajoso; transição plana e difusa. 
135-200 cm; vennelho-escuro (10R 3/6); franco-argilo
arenoso; fraca muito pequena granular com aspecto de 
maciça porosa não coerente; solto, muito friável, plástico 
e ligeiramente pegajoso. 
200-290 cm; vennelho-escuro (10R 3/6); franco-argilo
arenoso; fraca muito pequena granular com aspecto de 
maciça porosa não coerente; solto, muito friável, plástico 
e ligeiramente pegajoso. 

Raízes: Abundantes no A1, comuns no ft3 e raras no 81, 821 e 
822, com diâmetros variando de 1 mm a 2 cm. 

Obs.: Trincheira com 170 cm de profundidade; daí em diante 
usou-se o trato de caneco. 

Análise mineralógica: 

A1 

A3 

81 

821 

822 

Areias - 97%) de quartzo hialino, grãos bem 
desarestados e levemente desarestados, com 
aderência ferruginosa; 2%) de carvão; 1 º/o de detritos; 
traços de ilmenita, turmalina e magnetita. 
Areias - 96% de quartzo hialino, grãos levemente 
desarestados e bem desarestados na maioria, alguns 
corroídos, com aderência ferruginosa; 2% de detritos; 
1% de ilmenita; 1% de carvão; traços de turmalina e 
magnetita. 
Areias - 98% de quartzo hialino, grãos levemente 
desarestados e bem desarestados na maioria, alguns 
corroídos, com aderência ferruginosa; 1% de ilmenita; 
1% de detritos; traços de feldspato, magnetita, 
turmalina e carvão. 
Areias - 98% de quartzo hialino, grãos levemente 
desarestados e bem desarestados na maioria, alguns 
grãos corroídos, com aderência ferruginosa; 1 % de 
ilmenita; 1% de detritos; traços de feldspato, magnetita, 
concreções ferruginosas e carvão. 
Areias - 98% de quartzo hialino, alguns levemente 
desarestados e bem desarestados na maioria, alguns 
grãos corroídos; 1% de ilmenita; 1% de detritos; traços 
de tunnalina, feldspato e carvão. 



B23 Areias - 97%) de quartzo hialino, grãos levemente 
desarestados, alguns corroídos, com aderência 
ferruginosa; 2%) de ilmenita; 1%) de detritos; traços de 
feldspato, magnetita e carvão. 

PERFIL Nº 97 

Descrição geral: 

Data - 04/05/82 

Classificação - Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado 
textura média relevo suave ondulado. Haplorthox. 

Unidade de mapeamento- LEa20. 

Localização, município, estado e coordenadas - Rodovia Castelo 
Branco, 10,6 km após o entroncamento para Avaré, entrar 7 km à 
direita em estrada vicinal no rumo norte. Avaré, SP. 22°52'S e 
48°54'WGr. Folha SF.22-Z-B. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Terço médio 
de elevação com 4%) de declive e sob cobertura de pastagem 
natural. 

Altitude - 720 m. 

Litologia - Arenitos finos, médios e conglomerados can cimento 
argiloso. 

Formação geológica - Coberturas Indiferenciadas. 

Período- Terciário. 

Material originário- Arenito. 

Relevo local - Suave ondulado. 

Relevo regional - Suave ondulado e plano. 

Erosão - Ligeira. 

Drenagem - Fortemente drenado. 

Vegetação primária - Savana Gramíneo-Lenhosa. 

Uso atual - Pastagem natural e reflorestamento de Eucalyptus sp. 

Descrição morfológica: 

Ap 0-25 cm; vermelho-amarelado (5YR 4/6); areia franca; 
moderada média e grande granular e grãos simples; 
ligeiramente duro, muito friável, ligeiramente plástico e 
não pegajoso; transição plana e gradual. 

A3 25-45 cm; vermelho-amarelado (4YR 4/6); franco
arenoso; moderada pequena e média granular e grãos 
simples; ligeiramente duro, muito friável, ligeiramente 
plástico e não pegajoso; transição plana e difusa. 

B1 45-75 cm; bruno-avermelhado (2,5YR 4/4); franco
arenoso; forte muito pequena e pequena granular e 
fraca pequena blocos subangulares; macio, muito 
friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; 
transição plana e difusa. 

B21 75-135 cm; vermelho (2,5YR 4/6); franco-arenoso; forte 
muito pequena granular e fraca pequena blocos 
subangulares; macio, muito friável, ligeiramente 
plástico e ligeiramente pegajoso; transição plana e 
difusa. 

B22 135-185 cm+; vermelho (2,5YR 4/6); franco-arenoso; 
forte muito pequena granular; macio, muito friável, 
ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso. 

Raízes: Abundantes finas no A; comuns no B1 e pouco finas no 
821. 

Análises físicas e químicas Lab.: SNLCS (82.1183/87) 

Horizonte Frações da amostra 
total% 

Comp. Granulométrica (tfsa %) 

Terra Areia Areia Silte 
Calh. Case 

'"" gros- '"" 0,05-
Símb Prof. >20 20-2 <2 sa 2- 0,20- 0,002 mm 

om mm mm mm 0,20 0,05 mm 

mm mm 

Ap 0-25 o Ir 100 46 37 7 10 
K3 25-45 o o 100 47 33 8 12 
81 45-75 o o 100 47 32 7 14 

821 75-135 o Ir 100 41 35 8 16 
822 135-185+ o Ir 100 42 34 8 16 

Grau Argila 
Disper- de flo- % S1lte 

pH (12,5) Complexo sortivo m E/1 OOg 

saem cuia- --
água ção 

% Argila 

H201 KCIN Ca++ 1 Mg++ 1 
% % 

8 20 0,70 4,6 3,9 0,1 
10 17 0,67 4,7 4,0 0,1 
12 14 0,50 4,9 4,0 0,1 
12 25 0,50 5,0 4,0 0,1 
o 100 0,50 4,8 4,0 0,1 

Complexo sortivo mE/100g Valor V 
(sat.de 

Valor S 1 +++ 1 H+ 1 ValorT bases) 
(soma) AI (soma) % 

0,2 0,4 0,8 1,4 14 
0,1 0,4 0,9 1,4 7 
0,1 0,5 0,8 1,4 7 
0,1 0,6 0,6 1,3 8 
0,1 0,4 0,6 1,1 9 

Ataque por H2S04(d=1,47) 
e Na2C03 (5%) S102 S102 

--
Al203 R203 

S102 Al203 Fe203 T102 P20s (K1) (Kr) 

1,7 3,2 2,5 0,65 0,90 0,60 
2,3 4,7 2,9 0,81 0,83 0,60 
5,2 5,3 3,0 0,86 1,67 1,22 
4,8 4,9 2,6 0,75 1,67 1,24 
5,4 5,1 3,1 0,87 1,80 1,30 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 5) 

e E do 
* 1 * 1 • I • extrato 

Á~~· 
Ca Mg K Na 

HCO~ so, 
o 

mmhos/ 
cm mE/100g 

COs 

a 25°C 
~ ~ 

AMOSTRA EXTRA Nº 58 

Descrição geral: 

Data - 18/04/82. 

e 
(orgâ-

nico)% 

0,42 
0,35 
0,33 
0,22 
0,21 

Al203 

--
Fe203 

2,01 
2,55 
2,77 
2,94 
2,58 

OH 
100 AI 

-----+++ 
S +AI 

67 
80 
83 
86 
80 

.. 
0,04 
0,02 
0,01 
0,01 
0,01 

N 
% 

0,05 
0,05 
0,05 
0,04 
0,03 

Equ1v 
Os 

CaC03 
% 

p 
Ass1-
m1lá-
csl 
ppm 

1 Na+ 

0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 

e 
--

N 

8 
7 
7 
6 
7 

So< 
e/sódio 

IJ';.' 
cável no 
valor T) 
100 

Na•/T 

Equ1v 
ds 
um1d % 

6,4 
7,7 
8,1 
8,0 
3,9 

Classificação - Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado 
textura muito argilosa relevo suave ondulado. Acrorthox. 

Unidade de mapeamento - LEd1. 

Localização, município, estado e coordenadas - Estrada antiga 
ltapetininga-: Tatuí, a 5,8 km de ltapetininga. ltapetininga, SP. 
25 32'8 e 48 03'WGr. Folha SF. 22-Z-D. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Barranco de 
estrada no terço médio de elevação com 4%) de declive e sob 
cobertura de gramíneas nativas. 

Altitude - 740 m. 

Litologia - Siltitos, folhelhos e argilitos. 

Formação geológica - Fonnação Corumbataí. Subgrupo Estrada 
Nova. Grupo Passa-Dois. 

Período - Permiano Superior. 

Material originário - Produto da meteorização das rochas locais. 

Relevo local - Suave ondulado. 

Relevo regional - Suave ondulado e plano. 



Erosão - Ligeira. 

Drenagem - Acentuadamente drenado. 

Vegetação primária - Savana Gramíneo-Lenhosa. 

Uso atual - Cultura de feijão. 

Descrição morfológica: 

82 100-140 cm; vermelho (2,5YR 4/6); muito argiloso; forte 
muito pequena granular; muito friável, muito plástico e 
pegajoso. 

Análises físicas e químicas Lab.: SNLCS (82.1170) 

Horizonte Frações da amostra 
total% 

Comp. Granulométrica (tfsa %) 

Terra Areia Areia Silte Acg Calh. Case fina '"" 0,05-gros- ,,, 
Símb Prof. >20 20-2 <2 sa 2- 0,20- 0,002 <O 

om mm mm mm 0,20 0,05 mm 002 

mm mm mm 

82 100-140 O tr 100 3 5 11 81 
Grau Argila 

Disper- de fio- % S1lte 
pH (12,5) Complexo sortivo mE/100g 

saem cuia- --
água ção 

% Argila 

H201 KCIN Ca++ 1 Mg++ 1 
1 % % 

K' Na 
o 100 014 53 44 o 1 o 01 o 06 

Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V e N e 
(sat.de (orgâ- % --

Valor S 1 +++ 1 H+ 1 ValorT bases) nico)% N 
(soma) AI (soma) % 

02 03 40 45 4 1 04 o 10 10 

Ataque por H2S04(d=1,47) 
Sol 
dsód10 

e Na2C03 (5%) S102 S102 Al203 
Equ1v ~;.º,:, -- -- Os Al203 R203 Fe203 
CaC03 

cável no 
valor T) 

S102 Al203 Fe203 T102 P20s (K1) (Kr) % 
IDO 

Na•!T 

201 232 131 126 147 108 278 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 5) p 

e E do Ass1- Equ1v 

* 1 * 1 • I • 
AH ds 

extrato 
Á~~· 

Ca Mg K Na 
HCO~ so, 

o 100AI m1lá-
mmhos/ ----+++ ASI 

um1d 

cm ~ mE/1 OOg ~ 
cos S +AI ppm % 

a 25°C 

60 <0,5 31,8 

PERFIL Nº 84 

Descrição geral: 

Data - 15/10/67. 

Fonte-(LEVANTAMENTO . ., 1984). Perfil nº 11. 

Classificação anterior - Latossolo Vermelho-Escuro Eutrófico 
Podzólico A moderado textura média/argilosa fase floresta tropical 
subperenifólia relevo praticamente plano. 

Classificação atual - Latossolo Vermelho-Escuro eutrófico A 
moderado textura argilosa relevo plano. Eutrorthox. 

Unidade de mapeamento- LEe1. 

Localização, município, estado e coordenadas - A 6 km de ltaúna 
do Sul em direção a Diamante do Norte. ltaúna do Sul, PR. 
22°40'8 e 52°54'WGr. Folha SF.22-Y-A 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Trincheira 
em área com 3%) de declive e sob cobertura de cafezal. 

Altitude - 470 m. 

Litologia - Arenitos, siltitos e siltitos argilosos, arenitos 
conglomeráticos e conglomerados. 

Formação geológica - Formação Caiuá. Grupo Bauru. 

Período - Cretáceo. 

Material originário -Arenito com forte influência de basalto. 

Relevo local - Plano. 

Relevo regional - Plano. 

Erosão - Ligeira. 

Drenagem - Acentuadamente drenado. 

Vegetação primária - Floresta Estacionai Semidecidual. 

Uso atual - Culturas de café, cana-de-açúcar, milho, feijão, 
mandioca, mamona e pastagem. 

Descrição morfológica. 

Ap 

81 

821 

822 

823 

0-18 cm; bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3/3, 
úmido) e bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3,5/4, 
úmido amassado); franco-argilo-arenoso; fraca 
pequena e média blocos subangulares, fraca pequena 
granular e grãos simples; friável, plástico e pegajoso; 
transição plana e gradual. 
18-27 cm; bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3/4, 
úmido amassado); franco-argilo-arenoso; fraca 
pequena e média blocos subangulares, fraca pequena 
granular e grãos simples; friável, plástico e pegajoso; 
transição plana e difusa. 
27-61 cm; bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3/4, 
úmido) e bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3,5/4, 
úmido amassado); argila arenosa; fraca a moderada 
pequena e média blocos subangulares e grãos simples; 
friável, plástico e pegajoso; transição plana e difusa. 

61-90 cm; vennelho-escuro (2,5YR 3/5, úmido e úmido 
amassado); argila arenosa; fraca a moderada pequena 
e média blocos subangulares; friável, plástico e muito 
pegajoso; transição plana e difusa. 
90-148 cm; vermelho-escuro (2,5YR 3/5, úmido) e 
bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3,5/4, úmido 
amassado); argila arenosa; fraca a moderada pequena 
e média blocos subangulares e fraca muito pequena 
granular; friável, plástico e pegajoso. 

Raízes: Bem distribuídas ao longo do perfil, sendo abundantes no 
Ap e B1, diminuindo gradualmente até o limite inferior da 
trincheira, onde são escassas. 

Análises físicas e químicas 

Horizonte 

Símb 

Ap 
81 

821 
822 
823 

Argila 
Disper-
saem 
água 

% 

22 
31 
40 
26 
o 

Prof. 
om 

0-18 
18-27 
27-61 
61-90 

90-148 

Grau 
de flo-
cuia-
ção 
% 

21 
16 
15 
42 
100 

Frações da amostra 

Calh. 
>20 
mm 

o 
o 
o 
o 
o 

% S1lte --
% Argila 

0,28 
0,16 
0,08 
0,11 
0,09 

total% 

Case 
20-2 
mm 

o 
o 
o 
o 
o 

Terra 

'"" <2 
mm 

pH (12,5) 

H201 KCIN 

6,8 6,0 
6,8 5,8 
6,8 5,7 
7,0 6,1 
5,4 4,6 

Lab.: SNLCS (2681/85) 

Comp. Granulométrica (tfsa %) 

Areia 
gros-
sa 2-
0,20 
mm 

51 
44 
38 
38 
40 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

13 
13 
12 
12 
13 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

8 
6 
4 
5 
4 

mm 

28 
37 
46 
45 
43 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Ca++ 1 Mg++ 1 K' 
1 

Na 
5,2 2,3 0,39 0,03 
3,0 0,6 0,17 0,06 
2,6 0,5 0,12 0,06 
2,1 0,2 0,12 0,05 
1,3 0,4 0,08 0,11 

Complexo sortivo mE/100g Valor V e N e 
Valor S 1 +++ 1 
(soma) AI 

7,9 
3,8 
3,3 

o 
o 
o 

H+ 

0,8 
0,4 
0,3 

1 Valor T 
(soma) 

8,7 
4,2 
3,6 

(sat.de 
bases) 

% 

91 
91 
92 

(orgâ-
nico)% 

1,03 
0,55 
0,45 

% --
N 

0,11 9 
0,05 11 
0,04 11 



2,5 
1,9 

o 
0,2 

0,1 
0,7 

2,6 
2,8 

Ataque por H2so.(d=1,47) 
e Na2C03 (5%) 

Si02 Al203 Fe2Ü3 Ti02 P20s 

10,5 9,1 4,2 0,57 0,05 
14,4 12,5 5,4 0,69 0,04 
17,1 15,4 6,3 0,86 0,05 
16,9 15,3 6,3 0,75 0,04 
16,3 14,8 6,1 0,77 0,04 

Si02 

Al203 

(Ki) 

1,96 
1,96 
1,89 
1,88 
1,87 

96 
68 

Si02 

--
R,03 

(Kr) 

1,52 
1,54 
1,50 
1,49 
1,48 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 :5) 

C.E. do ··I ··I ·I · = extrato 
Água 

Ca Mg K Na 
HCO~ S04 

mmhos/ 
cm 

% C03 

a 25°C 
<-- mE/100g __, 

0,28 
0,27 

Al203 

--
Fe2Ü3 

3,39 
3,62 
3,83 
3,80 
3,80 

+++ 
100.AI 

-----+++ 
S +AI 

o 
o 
o 
o 
10 

3.4.2.2 - Latossolo Vermelho-Escuro Húmico álico 

0,03 9 
0,02 14 

Equiv 
De 

CaC03 
% 

p 
Assi-
milá-
vel 
ppm 

Sal 
e/sódio 
(%de 
Na+tro-
cável no 
valorT) 
100 

Na'rr 

Equiv 
de 
umid. % 

16 
15 
18 

18 
17 

Os solos enquadrados nesta classe diferenciam-se dos Latossolos 
Vermelho-Escuros álicos textura argilosa anteriormente descritos, 
no tocante aos teores de carbono que, até a profundidade de 100 
cm, são superiores a 1%, desde que o horizonte A tenha um 
mínimo de 80 cm com coloração escura ou características de A 
proeminente. 

Estão relacionados às rochas efusivas ácidas da Formação 
Serra Geral e às litologias do Grupo Itararé Indiviso, no Patamar 
Oriental da Bacia do Paraná, a sudeste da área. Ocorrem apenas 
como componente subdominante da unidade de mapeamento 
LEa27, ao sul de Piraju (SP) e como inclusão em algumas outras 
unidades. 

Quanto ao uso, são muito aproveitados com plantio de café, 
ocorrendo em relevo ondulado e suave ondulado. 

De acordo com Soil.. (1975) correlacionam-se ao grande 
grupo Umbriorthox. 

3.4.2.3 - Latossolo Roxo álico, distrófico e eutrófico 

Sob esta denominação foram agrupados solos minerais, 
acentuadamente drenados, muito profundos em sua maioria, com 
valores de capacidade de troca de cátions após correção para 
carbono sempre inferiores a 24 mE/100 g de solo e que 
apresentam horizonte A tanto dos tipos moderado, proeminente 
ou chernozêmico sobre um horizonte B latossólico com estrutura 
forte, muito pequena, granular, comumente do tipo "pó de café". 

Apresentam coloração entre os matizes 2,5YR e 1 OR, textura 
argilosa ou muito argilosa; argila quase totalmente floculada, 
condicionando boa permeabilidade e porosidade; baixa relação 
silte/argila; t.pH (pH H20 - pH KCI) muito baixo; teores de óxido de 
ferro superiores a 18%; baixas relações Ki e Kr e valores do 
complexo sortivo bastante variáveis, o que originou solos álicos, 
distróficos e eutróficos. 

A sequência de horizontes é do tipo A, B e C, que 
normalmente são subdivididos e apresentam pequena 
diferenciação entre si, sendo difusa a transição mais comum entre 
eles. A caracterização no campo é facilitada através da utilização 
de um ímã, visto que as partículas do solo são atraídas fortemente 
por este, devido aos elevados teores de óxido de ferro. 

É comum nas regiões subtropicais a ocorrência no topo do 
horizonte B de uma estrutura de maior desenvolvimento, 
geralmente em blocos subangulares e que gradativamente perde 
a evidência em função do aumento da profundidade, sendo, nas 
camadas inferiores, totalmente do tipo "pó de café". 

Os solos álicos, em caráter de dominância, ocupam uma área 
de aproximadamente 746,3 km2, o que corresponde a 0,28% da 
área mapeada, e localizam-se no centro-sul da área, no Estado do 
Paraná principalmente, abrangendo parte dos municípios de 
Faxinai, Marilândia do Sul e São Jerônimo da Serra, sob cobertura 
vegetal de Savana e Floresta Ombrófila Mista, e, de uma maneira 
geral, estão relacionados às efusivas ácidas da Formação Serra 
Geral. 

Os distróficos, com uma área de aproximadamente 11. 791, 1 
km2, correspondentes a 4,39% da área total, têm sua maior 
expressão, em caráter de dominância a nordeste da área, na 
região das bacias dos rios Grande e Pardo (Fig. 3.18), 
abrangendo parte dos estados de Minas Gerais e São Paulo. 
Outras ocorrências importantes são verificadas no vale do rio 
Paranapanema, próximo à represa de Jurumirim e na porção 
centro-norte do estado do Paraná, ocupando extensos interflúvios 
conservados, como próximo às cidades de Maringá e Arapongas. 
Valem ainda mencionar algumas ocorrências esporádicas ao 
longo de cursos d'água, como nas margens das represas de 
Jupiá, Ilha Solteira, Marimbondo e outras. 

Fig. 3.18 - Padrão de imagem de Latossolo Roxo distrófico em relevo suave 
ondulado e plano, próximo a Morro Agudo (SP). Folha SF.22-X-B. 

Os eutróficos têm também uma ocorrência bastante 
expressiva, ocupando uma área de aproximadamente 10.586,7 
km2, equivalentes a 3,94% do total mapeado. Ocorrem mais 
significativamente em São Paulo em duas extensas manchas, e 
no Paraná disseminados entre as Terras Roxas Estruturadas, na 
região do derrame basáltico (Fig. 3.9), onde ocupam os 
interflúvios aplanados e conservados da paisagem. 

No Estado de São Paulo, ocorrem no vale do rio 
Paranapanema, estendendo-se ao longo deste a partir da represa 
de Capivara até a localidade de lpauçu, e no vale do rio Tietê, 
região aproximadamente entre a barra do rio Jacaré-Pepira e a 
localidade de São Manuel. 

Ocorrem também esporadicamente ao longo de alguns rios 
onde o basalto chega a aflorar, como, por exemplo, os rios 
Batalha, São Lourenço e São João, todos estes afluentes do 
Tietê; rios Pardo, Novo e Claro, afluentes e subafluentes do 
Paranapanema, e também em pequena mancha próxima à 
represa de Nova Avanhandava. 

Importante observar que, no Estado de São Paulo, estão 
associados a solos distróficos, estes em caráter de 
subdominância. Em sua maioria, tiveram a Floresta Estacionai 
Sem idecidual como vegetação primária e ocorrem em relevo 
dominantemente plano e suave ondulado. Originam-se das 
litologias da Formação Serra Geral. 

Sob o ponto de vista de utilização, apresentam pouca ou 
nenhuma restrição. A topografia em que ocorrem no geral não 
apresenta empecilhos e, fisicamente, apenas a característica de 
acentuada drenagem do perfil, que, em determinadas regiões, 
poderia impor-se como importante limitação. Porém, nessas 
áreas, em face da relativamente boa quantidade e distribuição de 
chuvas, não constitui problema mais grave, à exceção de algumas 
culturas mais exigentes. Nesse caso, deve-se proceder a estudos 
de viabilidade, visando à adoção da prática de irrigação artificial. 

Para o caso dos distróficos e álicos, a simples correção da 
fertilidade e toxidez por alumínio trocável torna-os bastante 
favoráveis à utilização racional com agricultura. 

Na área em questão, são muito utilizados com cana-de
açúcar, soja (Est. 3.IX B), trigo, feijão (Est. 3.VI A), café, milho, 
sorgo (Est. 3.Vll A) e algodão (Est. 3.VI B). 

Práticas de rotação de cultura para evitar o desgaste 
excessivo e como medida de controle fitossanitário, adubações de 
manutenção de acordo com a cultura utilizada e aumento do teor 
de matéria orgânica através da incorporação de restos de cultura 
ou adubações verdes são recomendáveis para esse tipo de solo. 



Os perfis coletados correlacionam-se em Soil.. (1975) aos 
grandes grupos Acrorthox, Haplorthox, Eutrorthox e Acrustox. 

PERFIL Nº 96 

Descrição geral: 

Data - 03/04175. 

Fonte - (LEVANTAMENTO .. , 1984). Perfil nº 49. 

Classificação anterior - Latossolo Roxo álico A moderado textura 
argilosa fase floresta tropical subperenifólia relevo suave 
ondulado. 

Classificação atual - Latossolo Roxo álico A moderado textura 
muito argilosa relevo plano. Haplorthox. 

Unidade de mapeamento- LRa1. 

Localização, município, estado e coordenadas - a 11 km de Bela 
Vista do Paraíso, na estrada Bela Vista do Paraíso- Alvorada do 
Sul, entrar 0,2 km à direita. Alvorada do Sul, PR. 22°52'S e 
51°14'WGr. Folha SF.22-Y-8. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Trincheira no 
topo de elevação com 2 a 3%) de declive e sob cobertura de 
cafezal. 

Altitude - 630 m. 

Litologia - Derrames basálticos e diabásios como diques e si/Is. 

Formação geológica - Formação Serra Geral. Grupo São Bento. 

Período- Jurássico-Cretáceo. 

Material originário - Basalto. 

Relevo local - Plano. 

Relevo regional - Suave ondulado. 

Erosão - Ligeira. 

Drenagem - Acentuadamente drenado. 

Vegetação primária - Floresta Estacionai Semidecidual. 

Uso atual - Cultura de café. 

Descrição morfológica: 

Ap 

81 

821 

822 

823 

0-27 cm; bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3/4); muito 
argiloso; moderada média e pequena blocos 
subangulares e moderada média granular; ligeiramente 
duro, friável, ligeiramente plástico e pegajoso; transição 
plana e difusa. 
27-60 cm; bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3/4); 
muito argiloso; fraca pequena média blocos 
subangulares e forte muito pequena granular; macio, 
muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramente 
pegajoso; transição plana e difusa. 
60-97 cm; bruno-avermelhado-escuro a vermelho
escuro (2,5YR 3/5); muito argiloso; forte muito pequena 
granular; macio, muito friável, ligeiramente plástico e 
ligeiramente pegajoso; transição plana e difusa. 
97-150 cm; bruno-avermelhado-escuro a vermelho
escuro (2,5YR 3/5); muito argiloso; forte muito pequena 
granular; macio, muito friável, ligeiramente plástico e 
ligeiramente pegajoso; transição plana e difusa. 
150-200 cm+; bruno-avermelhado-escuro a vermelho
escuro (2,5YR 3/5); muito argiloso; forte muito pequena 
granular; macio, muito friável, ligeiramente plástico e 
ligeiramente pegajoso. 

Raízes: Comuns no Ap, poucas no B1 e B21 e raras no B22 e 
823. 

Obs.: Muitos poros pequenos no Ap e muitos poros pequenos e 
muito pequenos nos demais. 

Análises físicas e químicas Lab.: SNLCS (10.017/21) 

Horizonte Frações da amostra 
total% 

Comp. Granulométrica (tfsa %) 

Símb 

Ap 
B1 

B21 
B22 
B23 

Calh. 
Prof. >20 
om mm 

0-27 o 
27-60 o 
60-97 o 

97-150 o 
150-200+ o 

Grau 

Case 
20-2 
mm 

o 
o 
o 
o 
o 

Terra 
fina 
<2 

mm 

100 
100 
100 
100 
100 

Areia 
gros-
sa 2-
0,20 
mm 

5 
4 
4 
4 
4 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

19 
16 
17 
17 
17 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

10 
6 
7 
10 
8 

mm 

66 
74 
72 
69 
71 

Argila 
Disper- de flo- % S1lte 

pH (12,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 

--saem cuia-
água ção 

% Argila 

H201 KCIN Ca++ 1 Mg++ 1 
% % 

o 100 0,15 4,5 3,7 1,0 0,3 
o 100 0,08 5,0 3,9 1,0 0,2 
o 100 0,10 4,9 3,9 0,8 0,2 
o 100 0,14 4,1 3,9 0,6 
o 100 0,11 4,2 4,0 0,6 

Complexo sortivo mE/100g Valor V 
(sat.de 

Valor S 1 +++ 1 H+ 1 ValorT bases) 
(soma) AI (soma) % 

1,5 1,7 4,0 7,2 20 
1,3 1,1 3,0 5,4 24 
1,1 1,2 3,0 5,3 21 

0,7 1,7 3,3 5,7 12 
0,7 1,4 2,7 4,8 15 

Ataque por H2S04(d=1,47) 
e Na2C03 (5%) S102 S102 

--
Al203 R203 

S102 Al203 Fe203 T102 P20s (K1) (Kr) 

21,3 20,0 20,1 2,90 0,13 1,81 1,10 
23,3 22,1 20,7 2,80 0,11 1,79 1,12 
23,3 21,8 20,0 2,86 0,11 1,82 1,15 
22,8 21,5 20,7 3,94 0,10 1,80 1,12 
23,1 21,9 20,7 2,94 0,10 1,79 1,12 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 5) 

e E do 
* 1 * 1 • I • extrato 

Á~~· 
Ca Mg K Na 

HCO~ so, 
o 

mmhos/ 
cm ~ mE/100g ~ 

cos 
a 25°C 

PERFIL Nº 8 

Descrição geral: 

Data - 15/04/82. 

e 
(orgâ-

nico)% 

0,81 
0,50 

0,49 
0,61 
0,36 

Al203 

--
Fe203 

1,56 
1,67 
1,71 
1,63 
1,66 

... 
100 AI 

-----+++ 
S +AI 

53 
46 
52 
71 
67 

.. 
0,16 
0,06 
0,06 
0,04 
0,03 

N 
% 

0,09 
0,05 

0,04 
0,05 
0,03 

Equ1v 
Os 

CaC03 
% 

p 
Ass1-
m1lá-
csl 
ppm 

2 
1 
1 

<1 
<1 

1 
Na 
0,02 
0,02 
0,01 
0,03 
0,02 

e 
--

N 

9 
10 
12 

12 
12 

S•< 
e/sódio 

cável no 
valor T) 
roo 

Na•/T 

Equ1v 
ds 
um1d % 

26 
28 
26 
27 
26 

Classificação - Latossolo Roxo distrófico A proeminente textura 
muito argilosa relevo plano. Acrustox. 

Unidade de mapeamento - LRd1. 

Localização, município, estado e coordenadas - Estrada antiga 
Morro Agudo-Guaíra, a 12 km de Morro Agudo e a 1 km da 
entrada da Fazenda Marilu do lpê. Morro Agudo, SP. 20°37'S e 
48°05'WGr. Folha SF.22-X-8. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Terço inferior 
de elevação com 2 a 3%) de declive e sob cobertura de gramínea. 

Altitude - 560 m. 

Litologia - Derrames basálticos e diabásicos como diques e si/Is. 

Formação geológica - Formação Serra Geral. Grupo São Bento. 

Período - Jurássico-Cretáceo. 

Material originário - Basalto. 



Relevo local - Plano. 

Relevo regional - Suave ondulado e plano. 

Erosão - Ligeira. 

Drenagem - Acentuadamente drenado. 

Vegetação primária - Contato Savana/Floresta Estacionai 
Semidecidual. 

Uso atual - Culturas de milho, soja e cana-de-açúcar. 

Descrição morfológica: 

Ap 

81 

821 

822 

0-35 cm; vermelho-escuro-acinzentado (10R 3/3,5); 
muito argiloso; fraca média blocos subangulares e 
pequena granular; macio a firme, friável, plástico e 
pegajoso; transição plana e gradual. 
35-80 cm; vermelho-escuro-acinzentado (10R 3/3,5); 
muito argiloso; forte pequena e muito pequena 
granular; macio, muito friável, plástico e pegajoso; 
transição plana e gradual. 
80-120 cm; vermelho-escuro-acinzentado (10R 3,5/3); 
muito argiloso; forte muito pequena granular; macio, 
muito friável, plástico e pegajoso; transição plana e 
difusa. 
120-150 cm; vermelho-escuro-acinzentado (1 OR 3,5/3); 
muito argiloso; forte muito pequena granular; macio, 
muito friável, plástico e pegajoso. 

Análises físicas e químicas Lab : SNLCS (82.1119/22) 

Horizonte Frações da amostra 
total% 

Comp. Granulométrica (tfsa %) 

Símb 

Ap 
B1 
B21 
B22 

Prof. 
om 

0-35 
35-80 

80-120 
120-50+ 

Grau 

Calh. 
>20 
mm 

o 
o 
o 
o 

Case 
20-2 
mm 

1 
2 
1 
2 

Terra 
fina 
<2 

mm 

99 
9B 
99 
9B 

Areia 
gros-
sa 2-
0,20 
mm 

B 
6 
6 
7 

Areia 

'"" 0,20-
0,05 
mm 

6 
5 
5 
5 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

12 
11 
12 
11 

mm 

74 
78 
77 
77 

Argila 
Disper- de fio- % S1lte 

pH (12,5) Complexo sortivo mE/100g 

--saem cuia-
água ção 

% Argila 

H201 KCIN Ca++ 1 Mg++ 1 
% % 

o 
2 
4 
7 

100 
97 
95 
91 

0,16 5,2 5,1 
O, 14 4,8 5,4 
0,16 5,2 5,7 
O, 14 5,2 5,8 

Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V 
(sat.de 

0,8 
0,7 
0,2 
0,1 

e 
(orgâ-

Valor S 1 +++ 1 
(soma) AI 

+ 1 ValorT 
H (soma) 

bases) nico)% 
% 

0,8 o 2,5 3,3 24 
0,7 o 2,1 2,8 25 
0,2 o 1,6 1,8 11 
0,2 o 1,3 1,5 13 

Ataque por H2S04(d=1,47) 
e Na2C03 (5%) S102 

Al203 

S102 Al203 Fe203 T102 P20s (K1) 

11,8 22,1 30,6 4,84 0,91 
11,6 21,9 30,9 5,31 0,90 
11,3 21,8 31,6 5,42 0,88 
11,2 22,0 33,2 5,45 0,87 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 5) 

e E do 
* 1 * 1 • I • extrato 

Á~~· 
Ca Mg K Na 

HCO~ mmhos/ 
cm 

~ mE/1 OOg ~ 
COs 

a 25°C 

S102 

R203 

(Kr) 

0,48 
0,47 
0,46 
0,44 

o 

so, 

0,86 
0,70 
0,52 
0,43 

Al203 

Fe203 

1,13 
1,11 
1,08 
1,04 

... 
100AI 

----+++ 
S +AI 

o 
o 
o 

.. 
0,03 
0,02 
0,03 
0,05 

N 
% 

0,09 
0,07 
0,06 
0,05 

Equ1v 
Os 

CaC03 
% 

p 
Ass1-
m1lá-
csl 
ppm 

1 
Na 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 

e 
--

N 

10 
10 
9 
9 

So< 
dsód10 

<1 
<1 

1 
1 

Equ1v 
ds 
um1d % 

27,4 
28,5 
29,4 

o 29,4 

PERFIL Nº 124 

Descrição geral: 

Data - 21/01177. 

Fonte-(LEVANTAMENTO . ., 1984). Pertil nº 17. 

Classificação anterior - Latossolo Roxo Eutrófico A chernozêmico 
muito argiloso fase floresta tropical subperenifólia relevo suave 
ondulado. 

Classificação atual - Latossolo Roxo eutrófico A chernozêmico 
textura muito argilosa relevo suave ondulado. Eutrorthox. 

Unidade de mapeamento - LRe1. 

Localização, município, estado e coordenadas - Campo 
experimental de trigo na Sede do IAPAR. Londrina, PR. 23°23'S e 
51°04'WGr. Folha SF. 22-Y-D. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Trincheira 
em local com 5%) de declive e sob cobertura de trigo. 

Altitude - 560 m. 

Litologia - Derrames basálticos e diabásicos como diques e si/Is. 

Formação geológica - Formação Serra Geral. Grupo São Bento. 

Período - Jurássico-Cretáceo. 

Material originário - Basalto. 

Relevo local - Suave ondulado. 

Relevo regional - Suave ondulado. 

Erosão - Ligeira. 

Drenagem - Acentuadamente drenado. 

Vegetação primária - Floresta Estacionai Semidecidual. 

Uso atual - Culturas de trigo, soja, milho, café, banana e feijão. 

Descrição morfológica: 

Ap 

A3 

81 

821 

822 

823 

83/C 

e 

0-18 cm; vermelho-escuro-acinzentado (1YR 3/3, 
úmido) e vermelho-escuro-acinzentado (1YR 3/3, 
seco); muito argiloso; moderada média a pequena 
granular; duro, friável, muito plástico e pegajoso; 
transição plana e clara. 
18-30 cm; vermelho-escuro-acinzentado (1YR 3/3, 
úmido e seco); muito argiloso; fraca média prismática e 
fraca pequena a média blocos subangulares; muito 
duro, friável, plástico e pegajoso; transição plana e 
clara. 
30-60 cm; vermelho-escuro-acinzentado (1YR 3/4); 
muito argiloso; fraca pequena blocos subangulares e 
forte muito pequena granular; ligeiramente duro, muito 
friável, plástico e pegajoso; transição plana e difusa. 
60-150 cm; vermelho-escuro-acinzentado (1YR 3/5); 
muito argiloso; forte muito pequena granular 
ligeiramente coerente com aspecto de maciça porosa; 
cerosidade pouca e fraca; macio, muito friável, plástico 
e pegajoso; transição plana e difusa. 
150-235 cm; vermelho-escuro-acinzentado (1YR 3/5); 
muito argiloso; fraca pequena blocos subangulares, 
ligeiramente coerente com aspecto de maciça porosa; 
cerosidade pouca e fraca; ligeiramente duro, muito 
friável, plástico e pegajoso; transição plana e difusa. 
235-275 cm; vermelho-escuro-acinzentado (1YR 3/6); 
muito argiloso; ligeiramente plástico a plástico e 
pegajoso. 
275-325 cm; vermelho-escuro-acinzentado (1YR 3/6), 
mosqueado pouco, pequeno e proeminente, bruno forte 
(7 ,5YR 5/6). 
325-345 cm+; bruno forte (7,5YR 5/8) e vermelho
escuro-acinzentado (1YR 3/6), predominando a cor 
bruna forte. 



Raízes: São abundantes no horizonte Ap, decrescendo 
gradualmente com a profundidade. 

Obs.: 1) Trincheira com 230 cm de profundidade; a partir dessa 
profundidade usou-se o trado; 
2) Muitos poros pequenos e muito pequenos até o sub-horizonte 
822. 

Análises físicas e químicas Lab.: SNLCS (77.0528/36) 

Horizonte Frações da amostra 
total% 

Comp. Granulométrica (tfsa %) 

Terra Areia Areia Silte 
Calh. Case 

'"" gros- '"" 0,05-
Símb Prof. >20 20-2 <2 sa 2- 0,20- 0,002 mm om mm mm mm 0,20 0,05 mm 

mm mm 

Ap 0-18 o X 100 5 7 19 69 
A3 18-30 o X 100 5 7 17 71 
B1 30-60 o X 100 4 5 11 BD 

B21 60-150 o X 100 4 6 14 76 
B22 150-235 o 2 9B 4 6 14 76 
B23 235-275 X 6 94 5 7 14 74 

B31C 275-325 o 23 77 9 10 21 60 
e 325-345+ o 1 99 12 12 33 43 

Argila Grau 
Disper- de fio- % S1lte 

pH (12,5) Complexo sortivo mE/100g 

saem cuia- --
água ção 

% Argila 

H201 KCIN Ca++ 1 Mg++ 1 
1 % % 

.. Na 
4B 30 0,28 6,B 5,7 B,9 2,1 0,48 0,03 
54 24 0,24 6,5 5,4 7,2 2,1 0,44 0,03 
1 99 0,14 6,4 5,4 4,9 1,1 0,09 0,03 
o 100 0,18 5,9 5,4 2,9 1,3 0,02 0,03 
o 100 0,18 5,0 5,4 2,3 O,B 0,04 0,03 
o 100 0,19 5,4 5,6 2,5 0,9 0,06 0,04 
o 100 0,35 5,6 5,7 2,4 O,B 0,11 0,03 
o 100 0,77 5,B 6,0 2,1 0,5 0,13 0,04 

Complexo sortivo m E/1 OOg Valor V e N e 
(sat.de (orgâ- % --

Valor S 1 +++ 1 + 1 Valor T bases) nico)% N 
(soma) AI H (soma) % 

11,5 o 3,1 14,6 79 2,25 0,22 10 
9,B o 3,0 12,8 77 1,60 0,21 B 
6,1 o 2,B B,9 69 0,76 0,11 7 
4,3 o 2,B 7,1 61 0,49 0,07 7 
3,2 o 2,5 5,7 56 0,32 0,06 5 
3,5 o 2,1 5,6 63 0,24 0,04 6 
3,3 o 2,0 5,3 62 0,19 0,04 5 
2,B o 1,9 4,7 60 0,13 0,04 3 

Ataque por H1S04(d=1,47) 
So< 
e/sódio 

e Na2C03 (5%) S102 S102 Al203 
Equ1v :;';.d,:,, -- -- Os Al203 R203 Fe203 
CaC03 

cável no 
valorT) 

S102 Al203 Fe203 T102 P20s (K1) (Kr) % mo 
Na•!T 

21,2 22,7 30,3 4,91 1,59 0,84 1,12 
21,7 23,3 29,6 4,64 1,58 0,87 1,23 
24,3 26,1 27,6 3,91 1,58 0,95 1,48 
22,9 25,3 28,9 4,25 1,54 0,89 1,37 
22,4 26,2 29,1 4,23 1,49 0,87 1,41 
23,4 25,6 29,6 4,19 1,55 0,89 1,36 
23,9 25,4 30,4 3,92 1,60 0,91 1,31 
17,1 27,2 31,2 4,66 1,07 0,62 1,37 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 5) p 

e E do Ass1- Equ1v 

* 1 * 1 • I • o 
... ds 

extrato 
Á~~· 

Ca Mg K Na 100AI m1lá-
mmhos/ 

HCO~ so, 
----+++ um1d % ppm 

cm ~ mE/1 OOg ~ 
COs S +AI 

a 25°C 

o 3 
o 1 
o 2 
o 2 
o 1 
o 1 
o 2 
o 3 

3.4.2.4 - Latossolo Vermelho-Amarelo álico e distrófico 

São solos minerais, não hidromórficos, caracterizados pela 
presença de um horizonte B latossólico, teores de óxido de ferro 
inferiores a 9%) quando possuem textura argilosa e relação 
molecular alumínio/ferro superior a 3,14 quando apresentam 
textura média. 

Possuem valores baixos para as relações silte/argila, Ki e Kr, 
elevado grau de floculação, boa porosidade e permeabilidade, 
pequena diferenciação entre os sub-horizontes e nonnalmente 
são acentuada e fortemente drenados e muito profundos. 

O horizonte A, do tipo moderado, possui estrutura fraca a 
forte, muito pequena a média granular ou com aspecto de maciça 
porosa que se desfaz em granular e grãos simples, sendo as 
consistências solto, para solo seco, muito friável e friável, quando 
úmido, não plástico e ligeiramente plástico e não pegajoso e 
ligeiramente pegajoso, para solo molhado de textura média, e 
plástico e ligeiramente pegajoso e pegajoso quando possuem 
textura argilosa. 

O horizonte B, com cores normalmente no matiz 5YR e mais 
raramente 7,5YR, apresenta estrutura do tipo granular ou com 
aspecto de maciça e consistências muito variáveis, sendo 
normalmente macio para os de textura média, quando secos, 
muito friável e friável quando úmidos, ligeiramente plástico e 
plástico e ligeiramente pegajoso e pegajoso, quando molhados, e, 
para os de textura argilosa, plástico e ligeiramente pegajoso e 
pegajoso. A transição é comumente difusa entre os sub
horizontes. 

De uma maneira geral, têm seus domínios a leste da área e 
correspondem às unidades de mapeamento denominadas pelo 
Serviço Nacional de Pesquisas Agronômicas 
(LEVANTAMENT0 ... ,1960) de RPV-RLV (Regosol intergrade para 
Latossolo Vermelho-Amarelo e Regosol intergrade para Podzólico 
Vermelho-Amarelo), e em menor proporção LVa (Latossolo 
Vermelho-Amarelo- fase arenosa), no primeiro caso associados a 
Areias Quartzosas, já no segundo a Latossolos Vermelho
Escuros. 

Os álicos, bem mais expressivos em termos de ocorrência, 
ocupando aproximadamente 5.593,6 km2

, correspondentes a 
2,08%) da área do mapa, têm textura média em sua maioria e 
ocupam áreas significativas no vale do rio Paranapanema, 
próximo à represa de Jurumirim (Fig. 3.13), no vale do rio Tietê 
próximo à represa de Barra Bonita (Fig. 3.10), e mais ao norte, 
abrangendo partes dos municípios de Dois Córregos, Torrinha, 
Brotas, Dourados, Boa Esperança do Sul e Ribeirão Bonito, no 
Estado de São Paulo. Originam-se dos arenitos das formações 
Piramboia e Botucatu do Grupo São Bento e dos depósitos 
cenozoicos de cimeira, de natureza colúvio-aluvionar, do período 
terciário. A cobertura vegetal é Savana e Contato Savana/Floresta 
Estacionai. 

Os distróficos encontram-se em manchas isoladas, 
perfazendo um total de 39,9 km2

, correspondentes a 0,01%) do 
mapa. fts suas principais ocorrências são próximas a Guaíra e 
Morro Agudo, no Estado de São Paulo, relacionadas aos arenitos 
eólicos interderrames da Formação Serra Geral; a sudeste de 
Araraquara, penetrando na Folha SF.23 Rio de Janeiro, 
relacionadas aos arenitos das formações Adamantina e Botucatu 
e em pequena mancha no extremo sudeste, relacionadas a 
litologias pré-cambrianas do Grupo Açungui, onde são argilosos e 
ocorrem associados a Podzólicos Vermelho-Amarelos textura 
média/argilosa. A cobertura vegetal primária está representada 
pela Savana e pelo Contato Savana/Floresta Estacionai. 

Esses solos compõem parte dos Planaltos do Alto Rio Paraná, 
da Depressão Paulista e do Patamar Oriental da Bacia do Paraná, 
apresentando similaridade quanto à utilização, que basicamente 
está representada pela pastagem e reflorestamento tanto de 
Eucalyptus spp. como de Pinus spp., além de algumas culturas 
em pequena escala, como a cana-de-açúcar, sendo plano e suave 
ondulado os tipos de relevo dominantes. 

Em relação à aptidão agrícola, de maneira geral, são 
razoáveis, pois embora apresentem limitações fortes de ordem 
química, ocorrem em relevo favorável à mecanização e não 
apresentam impedimentos físicos à utilização de implementes 
agrícolas. 

A característica de elevada permeabilidade, condicionada 
principalmente pela boa porosidade e textura tendendo para 
arenosa, pode constituir-se num problema nas áreas mais ao 
norte, onde os períodos secos são maiores, pois, se por um lado 
não apresentam riscos de inundações por ocasião de fortes 
precipitações pluvianétricas, por outro sofrem uma rápida 



drenagem do perfil, o que, em períodos secos prolongados, é 
certamente prejudicial à maior parte das culturas. 

Sob o aspecto químico, são muito importantes as adubações 
fosfatadas e o emprego de calcário, que, além de diminuir os 
níveis de toxicidade por alumínio, supre o solo das deficiências de 
cálcio e magnésio. 

Adubações verdes, incorporação de restos de culturas e 
quaisquer outras práticas que aumentem o teor de matéria 
orgânica desses solos são recomendáveis, pois melhoram 
sobremaneira suas características de retenção de umidade, dos 
fertilizantes e dos corretivos aplicados. 

Correlacionam-se, segundo Soil.. (1975), ao grande grupo 
Haplorthox. 

PERFIL Nº 99 

Descrição geral: 

Fonte -(LEVANTAMENTO .. , 1960). Perfil nº 56. 

Classificação anterior - Latosol Vermelho-Amarelo - fase 
arenosa. 

Classificação atual - Latossolo Vermelho-Amarelo álico A 
moderado textura média relevo plano. Haplorthox. 

Unidade de mapeamento- LEa20. 

Localização, município, estado e coordenadas - Estrada 
Botucatu-ltatinga, a 13 km de Botucatu. Botucatu, SP. 22°59'S e 
48°33'WGr. Folha SF.22-Z-8. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Trincheira no 
topo de elevação com 2%) de declive e sob cobertura de Savana. 

Altitude - 800 m. 

Litologia - Arenitos finos, médios e conglomerados can cimento 
argiloso. 

Formação geológica - Coberturas Indiferenciadas. 

Período- Terciário. 

Material originário- Arenito. 

Relevo local - Plano. 

Relevo regional - Suave ondulado. 

Drenagem - Acentuadamente drenado. 

Vegetação primária - Savana Gramíneo-Lenhosa. 

Uso atual - Pastagem natural. 

Descrição morfológica: 

A1 

A3 

81 

82 

0-40 cm; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/3); areia 
franca; maciça que se desfaz em fraca pequena 
granular e grãos simples; muito friável, não plástico e 
não pegajoso; transição plana e difusa. 
40-70 cm; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/4); 
franco-arenoso; maciça pouco porosa que se desfaz 
em fraca muito pequena granular e grãos simples; 
muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramente 
pegajoso; transição plana e difusa. 
70-120 cm; bruno-avermelhado (5YR 4/4); franco
arenoso; maciça pouco porosa que se desfaz em fraca 
muito pequena granular; friável, ligeiramente plástico e 
pegajoso; transição plana e difusa. 
120-200 cm; vermelho-amarelado (5YR 4/6); franco
arenoso a franco-argilo-arenoso; maciça pouco porosa 
que se desfaz em fraca muito pequena granular; friável, 
ligeiramente plástico e pegajoso. 

Raízes: Abundantes no A1 e A3 e raras no 81 e 82. 

Análises físicas e químicas 

Horizonte Frações da amostra 
total% 

Lab.: 1.0.A. (30.530/33) 

Comp. Granulométrica (tfsa %) 

Terra Areia Areia Silte Argila 

Símb 

A1 
A3 
B1 
B2 

Prof. 
om 

0-40 
40-70 

70-120 
120-200 

Grau 

Calh. 
>20 
mm 

o 
o 
o 
o 

Case 
20-2 
mm 

o 
o 
o 
o 

fina gros- fina 
<2 sa 2- 0,20-

mm 0,20 0,05 
mm mm 

100 33,8 50,6 
100 39,2 44,0 
100 35,2 44,6 
100 31,0 48,2 

0,05-
0,002 
mm 

2,3 
1,9 
1,6 
0,8 

<0,002 
mm 

13,3 
14,9 
18,6 
20,0 

Argila 
Disper- de flo- % S1lte 

pH (12,5) Complexo sortivo m E/1 OOg 

saem cuia- --
água ção 

% Argila 

H201 KCIN Ca++ 1 Mg++ 1 
% % 

2,6 
4,1 
5,3 
0,5 

80 
72 
72 
98 

0,17 4,7 4,0 
0,13 4,8 4,2 
0,09 4,9 4,2 
0,04 5,2 4,5 

Complexo sortivo mE/100g 

Valor S 1 +++ 1 
(soma) AI 

0,36 
0,34 
0,35 
0,37 

2,88 
2,09 
1,72 
1,13 

H+ 1 ValorT 
(soma) 

3,24 
2,43 
2,07 
1,50 

Ataque por H2S04(d=1,47) 
e Na2C03 (5%) 

S102 Al203 

4,25 5,90 
4,72 6,62 
5,54 7,89 
5,71 7,93 

Fe203 

2,93 
3,23 
3,69 
3,75 

T102 P20s 

0,61 0,03 
0,69 0,03 
0,72 0,03 
0,76 0,03 

Valor V 
(sat.de 
bases) 

S102 

Al203 

(K1) 

% 

11 
14 
17 
25 

S102 

--
R203 

(Kr) 

1,22 0,93 
1,21 0,92 
1,19 0,92 
1,23 0,94 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 5) 

e E do 
* 1 * 1 • I • o extrato 

Á~~· 
Ca Mg K Na 

HCO~ so, 
mmhos/ 

cm ~ mE/100g ~ 
cos 

a 25°C 

PERFIL nº 52 

Descrição geral: 

e 
(orgâ-

nico)% 

0,58 
0,41 
0,31 
0,24 

Al203 

--
Fe203 

3,00 
3,33 
3,33 
3,00 

OH 
100 AI 

-----+++ 
S +AI 

Fonte - (LEVANTAMENTO .. , 1960). Perfil nº 54. 

.. 1 Na 

N e 
% --

N 

0,05 12 
0,04 10 
0,03 10 
0,02 12 

Equ1v 
Os 

CaC03 
% 

p 

As 
si-
mil 
á-

csl 
oom 

S•< 
e/sódio 

IJ';.' 
cável no 
valorT) 
100 

Na•!T 

Equ1v 
ds 
um1d % 

9,8 
10,1 
12,0 
12,3 

Classificação anterior - Latosol Vermelho-Amarelo - fase 
arenosa. 

Classificação atual - Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A 
moderado textura média relevo suave ondulado. Haplorthox. 

Unidade de mapeamento - LVd1. 

Localização, município, estado e coordenadas - Estrada 
lbaté-Araraquara, a 5,6 km de lbaté. lbaté, SP. 21°55'S e 
48°02WGr. Folha SF.22-X-D. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Corte de 
estrada no terço médio de elevação can 2 a 5%) de declive e sob 
cobertura de gramíneas. 

Altitude - 620 m. 

Litologia - Arenitos de granulação fina, podendo conter fósseis, 
cimentos ou nódulos calcíticos. 

Formação geológica - Formação Adamantina. Grupo Bauru. 

Período - Cretáceo. 

Material originário - Arenitos sem influência calcítica. 

Relevo local - Suave ondulado. 



Relevo regional - Suave ondulado. 

Drenagem - Bem drenado. 

Vegetação primária - Savana Gramíneo-Lenhosa. 

Uso atual - Pastagem. 

Descrição morfológica: 

Ap 

A3 

81 

821 

822 

0-20 cm; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/4); franco
argiloso-arenoso; fraca média granular; macio, friável, 
ligeiramente plástico e não pegajoso; transição plana e 
clara. 
20-47 cm; bruno-avermelhado (5YR 4/4); franco-argilo
arenoso; fraca pequena granular; macio, friável, 
ligeiramente plástico e não pegajoso; transição plana e 
difusa. 
47-130 cm; vermelho-amarelado (5YR 4/6); franco
argilo-arenoso; maciça porosa que se desfaz em fraca 
pequena granular; macio, friável, ligeiramente plástico e 
não pegajoso; transição plana e difusa. 
130-367 cm; vermelho-amarelado (5YR 4/8); franco
argilo-arenoso; maciça porosa que se desfaz em fraca 
pequena granular; macio, friável, ligeiramente plástico e 
não pegajoso; transição ondulada e gradual. 
367-450 cm+; vermelho (3YR 5/8); franco-argilo
arenoso; maciça porosa que se desfaz em fraca 
pequena granular; macio, friável, ligeiramente plástico e 
não pegajoso. 

Raízes: Abundantes no Ap e A3, escassas no B1 e ausentes no 
821. 

Análises físicas e químicas Lab.: 1.0.A. (30.295/99) 

Horizonte Frações da amostra 
total% 

Comp. Granulométrica (tfsa %) 

Terra Areia Areia Silte 
Calh. Case 

'"" gros- fina 0,05-
Símb Prof. >20 20-2 <2 sa 2- 0,20- 0,002 mm om mm mm mm 0,20 0,05 mm 

mm mm 

Ap 0-20 o o 100 41,9 33,9 3,6 20,6 
A3 20-47 o o 100 38,4 34,7 2,1 24,8 
B1 47-130 o o 100 36,9 33,3 1,3 28,5 
B21 130-367 o o 100 35,6 32,9 2,6 28,9 
B22 367-450+ o o 100 29,5 34,3 2,3 33,9 

Argila Grau 

Disp de fio- % S1lte 
pH (12,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 

cuia- --
er- ção 

% Argila 
H,O KCIN Ca ++ Mg++ .. Na 

% 
sa 
em 
águ 
a 

% 

4,9 76 0,17 5,2 4,3 1,18 0,68 0,06 0,03 
6,4 74 0,08 5,0 4,1 0,96 0,52 0,04 0,04 
4,B B3 0,05 4,7 3,B 0,41 0,29 0,03 0,06 
0,2 99 0,09 4,7 4,0 0,32 0,13 0,03 0,07 
0,7 9B 0,07 5,4 4,5 0,27 0,09 0,03 0,06 

Complexo sortivo m E/1 OOg Valor V e N e 
(sat.de (orgâ- % --

Valor S 1 +++ 1 + 1 Valor T bases) nico)% N 
(soma) AI H (soma) % 

1,95 2,85 4,80 41 0,96 0,08 12 
1,56 2,51 4,07 3B 0,64 0,05 13 
0,79 2,34 3,13 25 0,37 0,04 9 
0,55 2,39 2,94 19 0,28 0,02 14 
0,45 1,47 1,92 23 0,15 0,01 15 

Ataque por H2S04(d=1,47) 
So< 
e/sódio 

e Na2C03 (5%) S102 S102 Al203 
Equ1v (%de 

Os 
Al203 R203 Fe203 CaC03 

S102 Al203 Fe203 T102 P20s % 
(K1) (Kr) 

6,47 9,35 4,50 0,83 0,05 1,17 0,90 3,08 
7,45 10,65 4,96 0,88 0,04 1,19 0,92 3,33 
7,54 11,83 5,16 0,95 0,04 1,09 0,85 3,50 
8,07 12,80 5,58 0,95 0,04 1,07 0,84 3,91 
8,79 13,53 5,78 1,08 0,03 1,11 0,87 3,82 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 5) p 

e E do Ass1-

* 1 * 1 • I • o 
... 

extrato 
Á~~· 

Ca Mg K Na 
HCO~ so, 100 AI m1lá-

mmhos/ ----+++ csl 
cm ~ mE/100g ~ 

COs S +AI 
a 25°C 

ppm 

3.4.2.5 - Terra Roxa Estruturada álica, distrófica e eutrófica 

Na• Iro-
cável no 
valor T) 
100 

Na•/T 

Equ1v 
ds 
um1d % 

11,1 

11,7 
12,2 
13,0 
14,9 

Foram enquadrados nesta classe solos minerais, não 
hidromórficos, com horizonte B textura! e pequena diferenciação 
entre os horizontes, textura muito argilosa com argila de atividade 
baixa, e presença de cerosidade, porém com baixo gradiente 
textura!. 

São solos de relativamente boa permeabilidade e porosidade, 
medianamente profundos, bem drenados, apresentando elevados 
teores de óxido de ferro e coloração avermelhada nos matizes 
2,5YR e 1 OR, devido principalmente à natureza do material de 
origem. 

Apresentam sequência de horizontes A, Bt e C, tendo sido 
constatados horizontes A dos tipos moderado, proeminente e 
chernozêmico, assentados sobre um horizonte B textura! 
normalmente subdividido, apresentando como características mais 
marcantes a forte estruturação, geralmente em blocos 
subangulares e mais raramente prismática (secundariamente, 
blocos angulares e subangulares), revestidas constantemente por 
cerosidade moderada a forte e canum a abundante, 
características estas que se tornam menos evidentes nas 
camadas mais internas do horizonte B, como é o caso do B3. 

Nessa classe, embora ocorram solos álicos e distróficos, são 
em sua maioria de elevada fertilidade natural e assumem grande 
importância na área em questão, não só pelas extensas 
superfícies que ocupam, como também pelo fato de responderem 
por elevadíssima parcela da produção agrícola da região, reflexo 
natural de seu grande potencial agrícola. 

Quanto à localização, concentram-se de maneira significativa 
na porção centro-sul da área, na parte referente ao Paraná (Fig. 
3.9), ocorrendo também em pequenas manchas esporádicas no 
restante, ao longo do curso de alguns rios ou bordas de platôs 
onde há afloramentos de basalto, ou mesmo em regiões de 
ocorrência de diques de diabásio, como nas proximidades da 
represa de Xavantes. 

Na parte referente a São Paulo, sua ocorrência mais 
significativa é a leste, onde ocupam um total de aproximadamente 
1.606,8 km2

, equivalentes a 0,60%) do total da área, em manchas 
pequenas e isoladas compreendidas nos municípios de Botucatu, 
Barra Bonita e Jaú; ao sul, nas serras de Botucatu e Boa Vista, e 
as demais ocorrências são ao longo do curso do rio 
Paranapanema e alguns de seus afluentes, tendo início nas 
proximidades da represa de Capivara e prosseguindo no sentido 
de suas cabeceiras, geralmente em regime de associação com 
Latossolo Roxo. 

No Paraná, onde têm maior expressão, ocorrem em regime de 
associação com Latossolo Roxo e Solos Litólicos, ocupando 
grande extensão territorial, num total aproximado de 13.7 42,5 km2

, 

que representam 5,11%) da área. Seus limites ao norte se fazem 
desde o município de Cambará até o de Centenário do Sul, ambos 
no vale do rio Paranapanema, estendendo-se no sentido sudeste 
continuamente até a bacia do rio lvaí, abrangendo municípios de 
grande expressão como Londrina, Maringá, Arapongas, Cornélio 
Procópio e muitos outros. 

Os álicos, com muito pequena ocorrência, ocupam apenas 
25,9 km2

, o que representa 0,01%) da área total, e ocorrem apenas 
ao longo de alguns córregos no município de Peabiru (PR), 
enquanto os distróficos, um pouco mais expressivos, com uma 
área de 95,1 km2

, que correspondem a 0,03%) do total mapeado, 



ocorrem ao longo do rio Apucaraninha, no município de Londrina 
(PR) e em outra pequena mancha no município de Congonhinha 
(PR). 

Originaram-se, na área, dos basaltos e diabásios (diques) da 
Formação Serra Geral-Grupo São Bento e tiveram como 
vegetação primária a Floresta Estacionai Semidecidual. 

De uma maneira geral, os solos eutróficos, que são a grande 
maioria, são intensamente utilizados, exceto nas regiões serranas, 
sendo verificada sobre os mesmos uma grande diversificação em 
termos de agricultura, porém prevalecendo soja, algodão, café, 
trigo, feijão, amendoim e milho, entre outros. 

Quanto a suas possibilidades de uso, há que se comentar que 
representam uma das classes de solos que reúne maior número 
de características favoráveis a um uso intensivo com agricultura 
desenvolvida. Como inconvenientes, apresentam apenas o relevo 
em algumas situações onde chega a forte ondulado e o fato de 
ocorrerem, em alguns locais, associados a Solos Litólicos fase 
pedregosa, onde é dificultada a mecanização da lavoura. 

Portanto, são amplamente favoráveis à utilização agrícola, de 
uma maneira geral, considerando-se apenas as limitações por 
deficiência de fertilidade e elevada saturação can alumínio 
trocável, para o caso dos distróficos e álicos, que deverão ser 
corrigidas com as práticas corriqueiras de adubação e calagem. 

Como considerações interessantes, é bom registrar que, por 
terem estes solos boa capacidade de retenção de umidade e a 
região onde ocorrem apresentar, em média, uma precipitação 
pluviométrica satisfatória, da ordem de 1500 mm anuais, 
relativamente bem distribuídos, não há necessidade de se 
proceder à irrigação artificial para a maioria das culturas. 

É interessante também observar que, em consequência da 
utilização intensiva dos mesmos e por ocorrerem dominantemente 
em relevo ondulado, têm apresentado sérios problemas de erosão 
(vide 3.8). Portanto, é essencial que, dentre as práticas comuns 
de condução de lavouras, atenção especial seja dada às 
relacionadas à conservação do solo. 

Foram classificados tentativamente, segundo Soil.. (1975), 
como pertencentes aos grandes grupos Paleudalf, Pa/eudult, 
Rhodudult e Rhodic Paleudaff. 

PERFIL Nº 72 

Descrição geral: 

Fonte - (LEVANTAMENTO .. , 1960). Perfil nº 31. 

Classificação anterior- Terra Roxa Estruturada. 

Classificação atual - Terra Roxa Estruturada eutrófica A 
moderado textura muito argilosa relevo suave ondulado. 
Paleudalf. 

Unidade de mapeamento- TRe5. 

Localização, município, estado e coordenadas - Estrada Barra 
Bonita-Jaú, a 5 km de Barra Bonita. Barra Bonita, SP. 22°26'S e 
48°34'WGr. Folha SF.22-Z-8. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Corte de 
estrada no topo de elevação com 8%) de declive e sob cobertura 
de cafezal. 

Altitude - 600 m. 

Litologia - Derrames basálticos e diabásios como diques e si/Is. 

Formação geológica - Formação Serra Geral. Grupo São Bento. 

Período- Jurássico-Cretáceo. 

Material originário - Basalto. 

Relevo local - Suave ondulado. 

Relevo regional - Suave ondulado. 

Drenagem - Bem drenado. 

Vegetação primária - Floresta Estacionai Semidecidual. 

Uso atual - Cafezal. 

Descrição morfológica: 

Ap 0-10 cm; vermelho-escuro-acinzentado (2,5YR 3/3 
úmido), bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3/4, seco) e 

vermelho-amarelado (5YR 4/6, seco triturado); argila; 
forte média granular; duro, firme, plástico e ligeiramente 
pegajoso; transição plana e clara. 

B1t 10-28 cm; bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3/4, 
úmido), bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3/4, seco) e 
vermelho-amarelado (5YR 4/7, seco triturado); argila; 
forte pequena blocos subangulares; cerosidade fraca; 
duro, firme, plástico e pegajoso; transição plana e 
difusa. 

B22t 28-132 cm; vermelho-escuro (2,5YR 3/6, úmido), 
bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3/4, seco) e 
vermelho-amarelado (5YR 4/8, seco triturado); muito 
argiloso; prismática composta de forte pequena a 
média blocos subangulares; cerosidade forte; duro, 
firme, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; 
transição ondulada e gradual. 

B23t 132-223 cm; vermelho-escuro (2,5YR 3/6, úmido), 
vermelho-escuro (2,5YR 3/6, seco) e vermelho
amarelado (5YR 4/8, seco triturado); argila; prismática 
composta de fraca pequena blocos subangulares; 
cerosidade moderada; ligeiramente duro, friável, 
ligeiramente plástico e não pegajoso; transição 
ondulada e gradual. 

B3 223-295 cm; vermelho-escuro (2,5YR 3/6, úmido), 
vermelho-escuro (2,5YR 3/6, seco) e vermelho
amarelado (5YR 4/8, seco triturado); argila; maciça 
porosa que se desfaz em fraca muito pequena 
granular; macio, muito friável, ligeiramente plástico e 
não pegajoso; transição ondulada e gradual. 

C 295-324 cm+; bruno forte (7,5YR 5/7), apresentando-se 
misturada com o material do sub-horizonte B3, de cor 
vermelho-escura (2,5YR 3/6); franco-argilo-arenoso; 
friável. 

Raízes: Abundantes no Ap e B1t, raras no B22t, B23t e B3 e 
ausente no C. 

Análise mineralógica: 

Ap 

811 

8221 

8231 

83 

e 

Areia fina - 76%) de magnetita; 9%) de quartzo; 9%) de 
concreções ferruginosas; 6%) de concreções 
manganosas; traços de ilmenita e concreções 
argilosas. Traços de detritos vegetais. 
Areia fina - 77°/o de magnetita; 12% de concreções 
ferruginosas; 9% de quartzo; 2% de concreções 
argilosas. Traços de detritos vegetais. 
Areia fina - 85% de magnetita; 7% de quartzo; 5% de 
concreções manganosas; 3% de concreções argilosas; 
traços de concreções ferruginosas. Traços de detritos 
vegetais. 
Areia fina - 64% de concreções ferruginosas; 30% de 
magnetita; 3% de concreções argilosas; 2% de quartzo; 
1% de concreções manganosas. Traços de detritos 
vegetais. 
Areia fina - 62% de concreções ferruginosas; 27% de 
magnetita; 8% de concreções argilosas; 3% de quartzo; 
traços de concreções manganosas. Traços de detritos 
vegetais. 
Areia fina - 41% de concreções argilosas; 30% de 
concreções ferruginosas; 28% de magnetita; 1% de 
quartzo. 

Considerações sobre a análise mineralógica na fração areia fina: 

- A análise mineralógica revela a grande percentagem de 
magnetita no Ap até o B22t decaindo desse sub-horizonte até o C, 
variando os valores de 27 a 85%; 
- Os teores de quartzo são baixos, só atingindo 10%; 
- Sob o ponto de vista de reserva mineral, não se observa 
presença de minerais responsáveis pela fonte de nutrientes para 
as plantas. 

Análises físicas e químicas Lab.: 1.0.A. (30.288/93) 

Horizonte Frações da amostra Comp. Granulométrica (tfsa %) 
total% 

Calh. Case 
Terra Areia Areia Silte Argila 



Símb Prof. >20 20-2 '"" gros- fina 0,05- <0,002 

om mm mm <2 sa 2- 0,20- 0,002 mm 

mm 0,20 0,05 mm 
mm mm 

Ap 0-10 o o 100 2,6 29,9 13,6 53,9 
B1t 10-28 o o 100 2,0 23,5 18,0 56,5 

B22t 28-132 o o 100 1,3 16,6 11,4 70,7 
B23t 132-223 o o 100 1,B 20,6 20,8 56,8 

B3 223-295 o o 100 1,4 26,9 19,9 51,8 
e 295-324+ 100 B,1 39,5 19,7 32,7 

Grau Argila 
Disper- de fio- % S1lte 

pH(U,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 

saem cuia- --
água ção 

% Argila 

H201 KCIN Ca++ 1 Mg++ 1 
% % 

19,4 64 0,25 6,1 5,3 8,76 2,73 
24,0 5B 0,32 6,0 5,2 7,23 1,99 
0,2 100 0,16 5,3 4,7 5,06 1,49 
0,3 99 0,37 5,3 5,0 4,31 1,48 
0,2 100 0,38 5,4 5,1 4,08 1,66 
O,B 9B 0,60 5,2 4,6 5,56 2,85 

Complexo sortivo m E/1 OOg Valor V e 
(sat.de (orgâ-

Valor S 1 +++ 1 + 1 Valor T bases) nico)% 
(soma) AI H (soma) % 

12,91 3,50 16,41 79 1,83 
9,90 3,08 12,98 76 1,04 
6,84 3,47 10,31 66 0,46 
6,01 2,61 8,62 70 0,16 
5,88 2,30 8,18 72 0,19 
8,61 2,91 11,52 75 0,18 

Ataque por H2S04(d=1,47) 
e Na2C03 (5%) S102 S102 Al203 

Al203 R203 Fe203 

S102 Al203 Fe203 T102 P20s (K1) (Kr) 

19,72 14,73 27,41 6,38 0,45 2,28 1,04 0,83 
22,00 18,12 25,90 5,57 0,35 2,06 1,08 1,08 
26,86 22,58 22,67 4,29 0,35 2,02 1,23 1,55 
27,31 23,38 22,29 3,95 0,33 1,99 1,24 1,62 
25,89 22,04 24,14 4,91 0,33 2,00 1,18 1,42 
26,95 21,13 23,36 4,99 0,36 2,17 1,27 1,41 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 5) 

e E do 
H 1 H 1 • I • ... 

extrato 
Á~~· 

Ca Mg K Na 
HCO~ so, 

o 100AI 

mmhos/ -----+++ 
cm ~ mE/100g ~ 

cos S +AI 
a 25°C 

PERFIL Nº 129 

Descrição geral: 

Data - 13/08171 

Fonte -(LEVANTAMENTO .. , 1984). Perfil nº 47. 

.. 
1,35 
0,61 
0,22 
0,14 
0,07 
0,09 

N 
% 

0,19 
0,12 
0,07 
0,04 
0,04 
0,03 

Equ1v 
Os 

CaC03 
% 

p 
Ass1-
m1lá-
csl 
ppm 

1 Na 
0,07 

0,07 
0,07 
0,08 
0,07 
0,11 

e 
--

N 

10 
9 
7 
4 
5 
6 

So< 
e/sódio 

Equ1v 
ds 
um1d % 

26,7 
28,9 
31,7 
30,1 
29,1 
31,1 

Classificação anterior - Terra Roxa Estruturada Eutrófica A 
moderado textura argilosa fase floresta tropical subperenifólia 
relevo suave ondulado. 

Classificação atual - Terra Roxa Estruturada eutrófica A 
moderado textura muito argilosa relevo suave ondulado. 
Paleudalf. 

Unidade de mapeamento- TRe1. 

Localização, município, estado e coordenadas - Estrada antiga 
Floriano-Floresta, a 1 km de Floriano. Maringá, PR. 23°32'S e 
52°03'WGr. Folha SF.22-Y-D. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Trincheira no 
terço superior de elevação com 5 a 7°/o de declive e sob cobertura 
de Floresta. 

Altitude - 460 m. 

Litologia - Derrames basálticos e diabásios como diques e si/Is. 

Formação geológica - Formação Serra Geral. Grupo São Bento. 

Período - Jurássico-Cretáceo. 

Material originário - Basalto. 

Relevo local - Suave ondulado. 

Relevo regional - Suave ondulado e ondulado. 

Erosão - Não aparente. 

Drenagem - Bem drenado. 

Vegetação primária - Floresta Estacionai Semidecidual. 

Uso atual - Floresta no local e culturas de café, milho, soja e arroz 
na região. 

Descrição morfológica. 

O 5-0 cm; camada constituída pelo acúmulo de resíduos 
orgânicos (restos vegetais e animais) não identificados 
sem o auxílio de uma lente de aumento. 

A 0-24 cm; vermelho-escuro-acinzentado (1 OR 3/3,5, 
úmido), bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3/3, seco) e 
bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/5, seco triturado); 
muito argiloso; moderada média e grande granular; 
duro, firme, plástico e pegajoso; transição plana e clara. 

B1 24-50 cm; vermelho-escuro-acinzentado (1 OR 3/4, 
úmido), bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3/3, seco) e 
vermelho a vermelho-amarelado (3,5YR 4/6, seco 
triturado); muito argiloso; fraca média blocos 
subangulares; cerosidade comum e fraca; ligeiramente 
duro, friável, plástico e pegajoso; transição plana e 
clara. 

B21t 50-70 cm; vermelho-escuro-acinzentado (10R 3/4, 
úmido), bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3/4, seco) e 
vermelho a vermelho-escuro (2,5YR 3,5/6, seco 
triturado); muito argiloso; moderada média blocos 
subangulares; cerosidade comum e moderada; duro, 
firme, plástico e pegajoso; transição plana e gradual. 

B22t 70-96 cm; vermelho-escuro-acinzentado (1 OR 3/4, 
úmido), bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3/4, seco) e 
vermelho a vermelho-escuro (2,5YR 3,5/6, seco 
triturado); muito argiloso; moderada e forte média e 
grandes blocos subangulares; cerosidade comum e 
moderada; duro, firme, plástico e pegajoso; transição 
plana e gradual. 

B23t 96-131 cm; vermelho-escuro-acinzentado (10R 3/4, 
úmido), bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3/4, seco) e 
vermelho a vermelho-escuro (2,5YR 3,5/6, seco 
triturado); muito argiloso; moderada média blocos 
subangulares; cerosidade pouca e fraca; ligeiramente 
duro, friável, plástico e pegajoso, transição plana e 
clara. 

B3 131-210 cm+; bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3/5, 
úmido), bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3/4, seco) e 
vermelho a vermelho-escuro (2,5YR 3,5/6, seco 
triturado); muito argiloso; fraca média e grande blocos 
subangulares; macio, friável, ligeiramente plástico e 
ligeiramente pegajoso. 

Obs.: 1) O perfil encontrava-se um tanto úmido quando coletado e 
as cores e consistência a seco foram determinadas 
posteriormente; 
2) A porosidade ao longo do perfil é comum com poros muito 
pequenos e pequenos, à exceção do B3, que é mais poroso com 
poros muito pequenos e pequenos; 
3) Muitas árvores apresentam-se desfolhadas, mais pelas geadas 
do que por falta de água. 

Análises físicas e químicas Lab.: SNLCS (5.559/64) 

Horizonte Frações da amostra 
total% 

Comp. Granulométrica (tfsa %) 

Terra Areia Areia Silte 
Calh. Case fina gros- fina 0,05-

Símb Prof. >20 20-2 <2 sa 2- 0,20- 0,002 mm 
om mm mm 



mm 0,20 0,05 mm 
mm mm 

A 0-24 o o 100 1 24 74 
B1 24-50 o o 100 3 16 80 

B21t 50-70 o o 100 2 11 86 
B22t 70-96 o o 100 2 11 86 
B23t 96-131 o o 100 3 12 84 

B3 131-210+ o o 100 3 13 83 

Grau Argila 
Disper- de fio- % S1lte 

pH (12,5) Complexo3 sortivo m E/1 OOg 

saem cuia- --
água ção 

% Argila 

H201 KCIN Ca++ 1 Mg++ 1 
% % 

0,31 5,0 4,3 3,9 
0,20 5,4 4,5 4,8 
0,13 5,5 4,6 4,7 
0,13 5,4 4,5 3,8 
0,14 5,6 4,7 3,4 
0,16 5,6 4,0 2,9 

Complexo sortivo m E/1 OOg Valor V 
(sat.de 

Valor S 1 +++ 1 + 1 Valor T bases) 
(soma) AI H (soma) % 

6,2 0,6 7,0 13,8 45 
5,6 0,2 5,1 10,9 51 
5,5 0,2 4,4 10,1 54 
4,9 0,3 4,0 9,2 53 
4,7 0,1 3,2 8,0 59 
4,6 0,1 3,5 8,2 56 

Ataque por H2S04(d=1,47) 
e Na2C03 (5%) S102 S102 

--
Al203 R203 

S102 Al203 Fe203 T102 P20s (K1) (Kr) 

19,1 45,0 30,3 5,00 0,21 0,73 0,51 
21,7 47,8 26,5 3,74 0,17 0,76 0,57 
22,6 49,0 23,7 3,06 0,16 0,79 0,60 
22,3 49,5 23,9 3,14 0,17 0,77 0,59 
23,0 49,7 25,3 3,56 0,15 0,77 0,58 
20,5 24,5 26,1 3,64 0,13 1,42 0,85 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 5) 

e E do 
* 1 * 1 • I • extrato 

Á~~º 
Ca Mg K Na 

HCO~ 'º' 
o 

mmhos/ 
cm ~ mE/1 OOg ~ 

co, 
a 25°C 

PERFIL Nº 133 

Descrição geral: 

Data - 26/05177. 

2,1 
0,8 
0,8 
1,1 
1,2 
1,6 

e 
(orgâ-

nico)% 

1,84 
0,98 
0,64 
0,51 
0,43 
0,28 

Al203 

--
Fe203 

2,32 
2,94 
3,20 
3,20 
3,06 
1,50 

... 
100AI 

----+++ 
S +AI 

9 
3 
3 
6 
2 
2 

Fonte - (LEVANTAMENTO .. , 1984). Perfil nº 44. 

.. 
0,22 
0,03 
0,03 
0,03 
0,03 
0,03 

N 
% 

0,22 
0,03 
0,03 
0,03 
0,03 
0,03 

Equ1v 
De 

CaC03 

% 

p 
Ass1-
m1lá-
cel 
ppm 

2 
2 
4 
5 
3 
1 

1 
Na 
0,01 
0,01 
0,01 
0,08 
0,08 
0,04 

e 
--

N 

9 
10 
8 
8 
9 
7 

So< 
e/sódio 

cável no 
valorT) 
mo 

Na•!T 

Equ1v 
de 
um1d % 

Classificação anterior - Terra Roxa Estruturada Eutrófica A 
moderado textura argilosa fase floresta tropical subperenifólia 
relevo ondulado. 

Classificação atual - Terra Roxa Estruturada eutrófica A 
moderado textura muito argilosa relevo ondulado. Rhodic 
Paleudalf. 

Unidade de mapeamento- TRe2. 

Localização, município, estado e coordenadas - Estrada 
Londrina-Ponta Grossa, a 34 km de Londrina. Londrina, PR. 
23°32'8 e 51°05'WGr. Folha SF.22-Y-D. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Trincheira no 
terço médio de elevação com 15%) de declive e sob cobertura de 
capim-colonião. 

Altitude - 480 m. 

Litologia - Derrames basálticos e diabásios como diques e si/Is. 

Formação geológica - Formação Serra Geral. Grupo São Bento. 

Período - Jurássico-Cretáceo. 

Material originário - Basalto. 

Relevo local - Ondulado. 

Relevo regional - Ondulado. 

Erosão - Moderada. 

Drenagem - Bem drenado. 

Vegetação primária - Floresta Estacionai Semidecidual. 

Uso atual - Pastagem, soja, feijão e milho. 

Descrição morfológica: 

Ap 0-15 cm; vermelho-escuro-acinzentado (2,5YR 3/2, 
úmido) e vermelho-escuro-acinzentado (2,5YR 3/3, 
seco); argila; forte pequena a média granular e blocos 
subangulares; duro, firme, plástico a muito plástico e 
muito pegajoso; transição plana e gradual. 

B1t 15-32 cm; bruno-avermelhado-escuro (1,5YR 3/4, 
úmido) e bruno-avermelhado-escuro (1,5YR 3/4, seco); 
muito argiloso; moderada média prismática que se 
quebra facilmente em forte pequena a média blocos 
subangulares e angulares; cerosidade comum e 
moderada; duro, firme, plástico e pegajoso; transição 
plana e difusa. 

B21t 32-74 cm; vermelho-escuro (1,5YR 3/5, úmido); muito 
argiloso; moderada grande prismática que se quebra 
facilmente em forte média a grande blocos 
subangulares e angulares; cerosidade abundante e 
forte; duro, firme, plástico e pegajoso; transição plana e 

822t 

83t 

C1 

C2 

difusa. 
74-154 cm; vermelho-escuro (10R 3/6, úmido); muito 
argiloso; moderada grande prismática que se quebra 
facilmente em forte média a grande blocos 
subangulares e angulares; cerosidade abundante e 
forte; duro, firme, plástico e pegajoso; transição plana e 
difusa. 
154-227 cm; vennelho-acinzentado (10R 4/4, úmido), 
mosqueado pouco, pequeno e proeminente, vermelho 
(10R 4/8), bruno-amarelado-escuro (10YR 4/4) e preto 
(N 21); muito argiloso; moderada média a grande blocos 
subangulares e angulares; cerosidade comum e forte; 
ligeiramente duro a duro, friável, plástico e pegajoso; 
transição plana e difusa. 
227-317 cm; coloração variegada constituída de preto 
(N 2/ ), bruno-amarelado (10YR 5/6), bruno-
avermelhado (5YR 5/4) e vermelho (2,5YR 4/5); muito 
argiloso; saprólito misturado pelo trado; plástico e 
pegajoso. 
317-370 cm+; coloração variegada constituída de preto 
(N 2/), bruno-amarelado (1 OYR 5/6), bruno-
avermelhado (5YR 5/4) e vermelho (2,5YR 4/6); argila; 
saprólito consistente e misturado pelo trado; plástico e 
pegajoso. 

Raízes: Abundantes no Ap, muitas no B1t, comuns no B21t e B22t 
e poucas no horizonte B3t. 

Obs.:1) Trincheira com 1,80 m; a partir dessa profundidade, as 
amostras foram coletadas com o auxílio do trado; 
2) Muitos poros muito pequenos a médios e alguns grandes no 
Ap, poros comuns muito pequenos e alguns grandes no B1t, poros 
comuns muito pequenos a pequenos no B21t e B22t e muitos 
poros muito pequenos no B3t. 

Análises físicas e químicas Lab.: SNLCS (77.0706/12) 

Horizonte Frações da amostra 
total% 

Comp. Granulométrica (tfsa %) 

Terra Areia Areia Silte 
Calh. Case fina gros- fina 0,05-

Símb Prof. >20 20-2 <2 sa 2- 0,20- 0,002 mm om mm mm mm 0,20 0,05 mm 



mm mm 

Ap 0-15 o X 100 3 4 34 59 
B1t 15-32 o X 100 2 3 25 70 

B21t 32-74 o X 100 1 2 14 B3 
B22t 74-154 o X 100 1 2 1B 79 

B3t 154-227 o X 100 1 2 26 71 
C1 227-317 o X 100 1 4 29 66 
C2 317-370+ o X 100 4 6 31 59 

Grau Argila 
Disper- de fio- % S1lte 

pH (12,5) Complexo sortivo mE/100g 

saem cuia- --
água ção 

% Argila 

H201 KCIN Ca++ 1 Mg++ 1 
1 % % 

.. Na 
52 12 0,58 6,1 5,1 11,6 2,8 0,38 0,09 
63 10 0,36 6,0 5,2 9,4 2,4 0,39 0,08 
o 100 0,12 5,5 4,5 7,5 2,1 0,15 0,05 
o 100 0,23 5,6 4,9 6,9 2,6 0,28 0,06 
o 100 0,37 5,4 4,2 8,3 3,9 0,62 0,10 
1 98 0,44 5,2 3,9 7,2 5,8 0,62 0,10 
2 97 0,53 5,2 3,8 9,0 10,6 0,51 0,10 

Complexo sortivo m E/1 OOg Valor V e N e 
(sat.de (orgâ- % --

Valoc S 1 +++ 1 + 1 Valor T bases) nico)% N 
(soma) AI H (soma) % 

14,9 o 4,3 19,2 78 2,49 0,32 8 
12,3 o 4,1 16,4 75 1,08 0,16 7 
9,8 0,2 4,2 14,2 69 0,78 0,14 5 
9,8 o 3,7 13,5 73 0,41 0,08 5 
12,9 0,5 3,6 17,0 76 0,28 0,05 6 
13,7 1,7 3,2 18,6 74 0,22 0,04 6 
20,2 2,7 3,2 26,1 77 0,12 0,04 3 

Ataque por H2S04(d=1,47) 
So< 
e/sódio 

e Na2C03 (5%) S102 S102 Al203 
Equ1v 17;,d,:,, -- --

Al203 R203 Fe203 De 
cável no CaC03 

S102 Al203 Fe203 T102 P20s % 
valorT) 

(K1) (Kr) 100 
Na•!T 

23,0 16,5 26,1 6,90 2,37 1,18 0,99 
25,8 18,9 26,3 6,28 2,32 1,23 1,13 
29,3 22,0 23,9 4,43 2,26 1,34 1,44 
30,2 22,5 23,9 4,38 3,28 1,36 1,48 
34,8 21,9 22,6 4,04 2,70 1,63 1,52 
35,4 21,2 22,7 4,23 2,84 1,69 1,46 
37,8 19,7 22,7 4,05 3,26 1,88 1,36 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 5) p 

e E do Ass1- Equ1v 

* 1 * 1 • I • 
... de 

extrato 
Á~~º 

Ca Mg K Na 
HCO~ 'º' 

o 100AI m1lá-
mmhos/ ----+++ cel um1d % 

cm 
~ mE/1 OOg ~ 

co, S +AI 
a 25°C 

ppm 

o 1 
o 1 
2 2 
o 2 
4 2 
11 2 
12 2 

3.4.2.6 - Terra Roxa Estruturada Latossólica eutrófica 

São solos minerais, não hidromórficos, caracterizados por 
apresentar um horizonte B textura!, com teor de Fe20 3 superior a 
15%), sobreposto a um horizonte B latossólico dentro da 
profundidade de 1,25 m. 

São solos profundos, bem drenados, argilosos e muito 
argilosos, com baixo gradiente textura!, argila de atividade baixa e 
sequência de horizonte do tipo A, Bt, B e C. O horizonte A 
chernozêmico, com transição difusa ou gradual e o horizonte Bt 
com estrutura moderada ou forte, pequena e média em blocos 
subangulares, recoberta por cerosidade comum ou abundante e 
moderada ou forte, está sobreposto ao horizonte B com estrutura 
fraca muito pequena e pequena granular, apresentando aspecto 
maciça porosa in situ. A profundidade de ocorrência do horizonte 
B latossólico é variável, desde 0,60 m a 1,80 m, havendo grande 
frequência entre 0,50 e 1,10 m. 

Constatou-se que a interação deste fenômeno está 
relacionada à condição de relevo, obedecendo à seguinte 
topossequência: nível mais alto, relevo plano, com Latossolo 
Roxo; nível intermediário, relevo suave ondulado, com Terra Roxa 
Estruturada Latossólica e nível mais baixo, relevo suave ondulado 

e ondulado, com Terra Roxa Estruturada ou então com presença 
de afloramentos de basalto. 

A topossequência indica ser um solo intermediário entre a 
Terra Roxa Estruturada e o Latossolo Roxo. 

Adotou-se, então, para separá-los, a profundidade de 1,25 m, 
já usada na classificação americana (SOIL. .. , 1975). Quando a 
sobreposição dos horizontes Bt/B latossólico ocorre a 
profundidade superior a 1,25 m, são classificados como Terra 
Roxa Estruturada. 

Possuem boa fertilidade natural, tendo médios e altos teores 
de soma e saturação de bases. O alumínio trocável e a saturação 
com alumínio são iguais a zero. 

Apresentam grande potencialidade agrícola, tanto pelas boas 
propriedades físicas e químicas, como pela forma de relevo suave 
ondulado, possibilitando o emprego de qualquer implemento 
agrícola, sem grandes riscos de erosão. 

Ocorrem apenas como componente subdominante na unidade 
de mapeamento LRd1 O, ao norte da área, proveniente da Folha 
SE.22 Goiânia. 

Na classificação tentativa dos solos, segundo Soil. .. (1975), os 
perfis amostrados correspondem ao grande grupo Argiustoll. 

3.4.2.7 - Terra Vermelho-Brunada Estruturada álica 

Esta classe de solos foi reconhecida recentemente pelo SNLCS e 
compreende solos minerais argilosos e muito argilosos, não 
hidromórficos, medianamente profundos (1,50 a 2,00 m) e com 
sequência de horizontes A, Bt, C. 

São de coloração brunada ou bruno-avermelhada, bem 
drenados e com elevados teores de matéria orgânica nos 
horizontes superficiais. 

São desenvolvidos de rochas sedimentares de granulação 
fina, notadamente argilitos e folhelhos, estando localizados nos 
planaltos de altitude do Paraná (850 e 950 m), com regime 
climático térmico e údico. 

O horizonte A, com espessura variando de 20 a 60 cm, 
apresenta coloração bruno-acinzentado-escura, bruno
avermelhado-escura, bruna muito escura e bruno-escura, 
predominando as cores de valores e cromas baixos, nos matizes 
5YR, 7,5YR e 10YR, a textura é argilosa ou muito argilosa, 
estrutura granular moderada e fortemente desenvolvida, a 
transição do horizonte A para o Bt é clara, apresentando um 
contraste de cor bem nítido. 

O horizonte B textura! é normalmente bruno, bruno-escuro, 
bruno forte, bruno-avermelhado e vermelho-amarelado nos 
matizes 5YR e 7,5YR e menos comumente 2,5YR. É muito 
argiloso, com maior concentração de argila em relação ao A, mas 
não suficiente para que se tenha um gradiente textura! expressivo, 
mantendo assim uma distribuição de argila uniforme ao longo do 
perfil. 

A estrutura é normalmente em blocos subangulares de 
tamanho médio e grau de desenvolvimento moderado, com os 
elementos de estrutura apresentando cerosidade moderada e 
comum, embora esta nem sempre possa ser positivada como tal. 

A consistência é bastante uniforme ao longo do perfil, 
variando de ligeiramente duro a duro quando o solo está seco, 
friável e firme com o solo úmido, e, quando molhado, variando de 
plástico a muito plástico e de pegajoso a muito pegajoso. 

Essa classe é constituída predominantemente por solos 
álicos, com teores absolutos de AI+++ bastante elevados e 
saturação de bases muito baixa (V%) < 10) e altos teores de 
carbono orgânico nos horizontes superficiais. 

São solos com baixo gradiente textura!, e a única evidência de 
translocação de argila no perfil é a presença de cerosidade no 
horizonte Bt. 

Ocorrem em áreas de relevo suave ondulado e ondulado 
relacionados a argilitos e fdhelhos do Segundo Planalto 
Paranaense. 

A vegetação natural a que os solos desta classe estão 
relacionados é Floresta Ombrófila Mista. 

Quanto ao aproveitamento agrícola, são bastante favoráveis. 
Têm como principal limitação o caráter fertilidade, que é muito 
baixa e com teores elevados de alumínio trocável, o que exigirá 
como primeira providência para seu uso o procedimento de 
calagem. Como também possuem baixa reserva de nutrientes 
minerais, adubações serão imprescindíveis. Em geral, apresentam 
valores elevados para alumínio, médio para potássio, médios a 
baixos para cálcio mais magnésio e muito baixos para fósforo. 



Fisicamente, o mais grave empecilho é a textura, 
principalmente nos muito argilosos, que condiciona uma menor 
aeração e dificulta o movimento das raízes e por outro lado 
aumenta a capacidade de retenção de umidade e dificulta o 
processo erosivo. As demais características físicas são bastante 
favoráveis. 

Têm sido utilizados com diversos tipos de culturas e 
pastagens e são capazes de suportar qualquer tipo de cultura 
climaticamente adaptada. 

Ocorrem nesta área apenas em caráter de subdominância na 
unidade de mapeamento Ca2, ao sul da localidade de Sapopema 
(PR). 

3.4.2.8 - Podzólico Bruno-Acinzentado álico 

Essa classe compreende solos minerais, não hidranórficos, 
argilosos e muito argilosos de coloração brunada, moderadamente 
drenados, com sequência de horizontes A, Bt e C e profundidade 
média da ordem de 100 cm. 

O horizonte A eluvial, podendo apresentar A2, é moderado, 
com a particularidade de ser bastante claro quando seco, mesmo 
quando sejam relativamente altos os teores de matéria orgânica, 
tornando-se porém escuro quando úmido, o que o leva a ser 
confundido com horizonte A proeminente, ou chernozêmico, 
quando é alta a saturação de bases. Não chega a ser nenhum 
desses, devido à insuficiência de espessura e ao fato de a 
tonalidade não ser suficientemente escura quando seco, podendo 
em alguns casos satisfazer ao requisito tonalidade para A 
proeminente e, nessas circunstâncias, são tidos como 
intermediários. 

O horizonte A, que poderá ter sequência A1, A2 e /:\3, 
apresenta um A1 de coloração, quando úmido, variando entre 
bruna muito escura e bruno-escura e, quando seco, sua cor é 
variável entre bruno-acinzentada e cinzento-brunado-clara, com 
textura variável desde franco-arenosa e franco-argilo-arenosa até 
argila siltosa, porém sensivelmente menos argilosa que o Bt. 

O horizonte A2, que nem sempre existe, apresenta espessura 
entre 12 e 20 cm, de coloração, quando úmido, variando entre 
bruna muito escura e bruno-amarelado-escura, quando seco tem 
cor entre bruna e cinzento-brunado-clara. A textura varia de 
franco-argilo-arenosa até argila, sendo distintamente menos 
argilosa do que o Bt. 

A mudança do A1 e A2 para o Bt é perceptivelmente 
contrastante ao se secar o solo. 

O horizonte Bt tem sua porção superior geralmente mais 
escura, bruno-escura ou bruno-amarelado-escura, sendo que 
esse escurecimento torna-se confundível com o horizonte A se o 
solo estiver úmido ou molhado. 

No restante, o horizonte Bt é usualmente policrômico, bruno 
muito escuro, bruno, bruno-amarelado-escuro, bruno-amarelado e 
bruno-avermelhado, havendo uma certa tendência a algum 
avermelhamento na porção inferior. A textura é argilosa ou muito 
argilosa. 

A estrutura é normalmente forte, em blocos subangulares e 
angulares. 

Apresenta cerosidade moderada até forte, geralmente 
abundante (Est. 3.1 A). 

Mineralogicamente as argilas do horizonte Bt têm acusado 
coexistência dos tipos 1 :1 e 2:1, com prováveis argilo-minerais de 
camada mista e pequenas quantidades de gibbsita. 

Os valores de Si02/Al20 3 do horizonte Bt variam de 3,09 a 
2,37. 

A capacidade de troca de cátions (a pH 7,0) da argila do 
horizonte Bt, descontada a contribuição da matéria orgânica, varia 
de 24 a 36 mE/100 g, verificando-se valores intermediários não 
inferiores a 17mE/100 g em solos intermediários. 

Na conceituação para Podzólico Bruno-Acinzentado, conforme 
exposto por Thorp, Cady e Gamble (1959), Winters e Simonson 
(1951), Cline (1949b) e outros trabalhos, o modal desta classe é 
representado por solos com A moderado, horizonte A2, B textura!, 
argila de atividade alta, saturação de bases alta, com uma certa 
movimentação de matéria orgânica afetando a parte superior do 
Bt, escurecendo-o. 

Na conceituação preliminar desses solos no país, são 
admitidas variedades com argila de atividade alta ou baixa, com 
saturação de bases alta ou baixa, com horizonte A moderado ou 
mais raramente A proeminente, tidos como intermediários para 
Terra Bruna Estruturada ou Cambissolo Húmico (OLMOS; 
CAMARGO, 1982). 

Têm sido reconhecidos solos intermediários para Planossolo, 
Brunizém, Podzólico Vermelho-Amarelo, Terra Bruna Estruturada 
e Cambissolo Húmico. 

Sua ocorrência mais expressiva é no Patamar do Tibagi (Fig. 
3. 12), próximo às localidades de Joaquim Távora e Siqueira 
Campos, no Paraná, onde são dominantes e perfazem um total de 
aproximadamente 72,8 km2

, equivalente a 0,03%) da área total. 
Ocorrem também em caráter de subdominância em outras 

unidades de mapeamento, nessa mesma região, como Re4, PVa8 
e PVa20. 

Sobre o aproveitamento agrícola, têm sido muito utilizados 
com pastagem, principalmente pelo fato de estarem 
constantemente associados a solos muito rasos e por serem 
normalmente de pouca profundidade. São álicos e por 
conseguinte necessitam de práticas como calagem e adubação 
para um aproveitamento melhor. 

Fisicamente, têm o inconveniente da textura, no caso dos 
argilosos ou siltosos na superfície, por motivos já comentados 
para outras classes de solos com essa mesma característica. 

Apesar de ocorrerem em relevo predominantemente suave 
ondulado, apresentam relativamente alta suscetibilidade à erosão, 
assim como os Solos Litólicos a eles associados, o que é devido à 
diferença acentuada de textura entre os horizontes A e Bt ou C 
para o caso dos Solos Litólicos. 

Os perfis amostrados correlacionam-se, em Soil.. (1975), ao 
grande grupo Pa/eudult. 

PERFIL Nº 125 

Descrição geral: 

Data - 11/09179. 

Fonte-(LEVANTAMENTO . .,1984). Pertil nº PRl-109. 

Classificação anterior - Podzólico Bruno-Acinzentado Distrófico 
(Epieutrófico) A proeminente textura siltosa/muito argilosa. 

Classificação atual - Podzólico Bruno-Acinzentado distrófico argila 
de atividade alta abrúptico A moderado textura siltosa/muito 
argilosa relevo ondulado. Paleudult. 

Unidade de mapeamento PBa. 

Localização, município, estado e coordenadas - Estrada Santo 
Antônio da Platina-Quati?Juá, a 20 ,km de Santo Antônio da Platina. 
Joaquim Távora, PR. 23 29'S e 50 01'WGr. Folha SF.22-Z-C. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Terço inferior 
de elevação com 12%) de declive e sob cobertura de gramínea. 

Altitude - 540 m. 

Litologia - Siltitos cinza-esverdeados com intercalações de níveis 
mais arenosos, algumas vezes com carvão e folhelhos 
carbonosos. 

Formação geológica - Grupo Guatá Indiviso. Supergrupo 
Tubarão. 

Período - Permiano médio a superior. 

Material originário - lntemperização das rochas supracitadas. 

Relevo local - Ondulado. 

Relevo regional - Ondulado e forte ondulado. 

Erosão - Não aparente. 

Drenagem - Bem drenado. 

Vegetação primária - Floresta Estacionai Semidecidual. 

Uso atual - Pastagem. 

Descrição morfológica: 

A1 0-15 cm; cinzento muito escuro (10YR 3/1,5, úmido), 
bruno-acinzentado muito escuro (10YR 3/2, seco); 
franco; ligeiramente duro, friável, ligeiramente plástico e 
ligeiramente pegajoso; transição plana e clara. 

A2 15-30 cm; bruno (10YR 4/3), franco-argilo-siltoso; 
maciça porosa; ligeiramente duro, muito friável, 
ligeiramente plástico e pegajoso; transição plana e 



abrupta. 
B2t 30-70 cm; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/3); argila 

siltosa; forte média e pequena blocos angulares e 
subangulares; cerosidade comum e forte; duro a muito 
duro, firme, muito plástico e pegajoso. 

e 90-110cm. 

Raízes: Muitas e finas no A1, poucas e finas no A2 e raras no B2t. 

Obs.: Trincheira com 70 cm de profundidade. 

Análises físicas e químicas Lab : SNLCS (79.1308/11) 

Horizonte Frações da amostra 
total% 

Comp. Granulométrica (tfsa %) 

Terra Areia 
Calh. Case fina gros-

Símb Prof. >20 20-2 <2 sa 2-
om mm mm mm 0,20 

mm 

A1 0-15 O O 100 3 
A2 15-30 7 3 90 3 
B2t 30-70 O O 100 1 
c 90-110 15 3 02 2 

Grau 

Areia 

'"" 0,20-
0,05 
mm 

3 
3 
1 
4 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

70 
71 
34 
40 

mm 

24 
23 
64 
64 

Argila 
Disper- de fio- % S1lte 

pH (12,5) Complexo sortivo mE/100g 

saem cuia- --
água ção 

% Argila 

H201 KCIN Ca++ 1 Mg++ 1 
% % 

14 42 2,92 5,7 4,8 10,3 
18 22 3,09 5,6 4,1 5,0 
53 17 0,53 5,3 4,2 6,2 

1 98 0,74 4,2 3,2 1,4 

Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V 
(sat.de 

Valoc S 1 +++ 1 + 1 ValorT bases) 
(soma) AI H (soma) % 

12,5 o 5,0 17,5 71 
6,4 0,2 3,0 9,6 67 
10,2 6,8 4,7 21,7 47 
2,5 18,5 3,3 24,3 10 

Ataque por H2S04(d=1,47) 
e Na2C03 (5%) S102 S102 

Al203 R203 

S102 Al203 Fe203 T102 P20s (K1) (Kr) 

10,2 4,4 3,1 0,31 3,94 2,72 
8,2 4,5 2,4 0,31 3,10 2,31 

22,6 13,3 5,9 0,54 2,89 2,25 
26,2 14,6 4,2 0,31 3,05 2,58 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 5) 

e E do 
* 1 * 1 • I • extrato 

Á~~· 
Ca Mg K Na 

HCO~ so, 
o 

mmhos/ 
cm ~ mE/1 OOg ~ 

COs 

a 25°C 

1,7 
1,1 
2,9 
0,6 

e 
(orgâ-

nico)% 

2,33 
0,57 
0,48 
0,42 

Al203 

Fe203 

2,22 
2,94 
3,53 
5,44 

... 
100AI 

----+++ 
S +AI 

o 
3 

40 
88 

.. 
0,44 
0,16 
0,27 
0,41 

N 
% 

0,32 
0,13 
0,09 
0,11 

Equ1v 
Os 

CaC03 
% 

p 
Ass1-
m1lá-
csl 
ppm 

5 
1 
1 
7 

1 
Na 
0,08 
0,15 
0,82 
0,11 

e 
--

N 

7 
4 
5 
4 

So< 
dsód10 

Equ1v 
ds 
um1d % 

26,9 
20,5 
32,4 
31,0 

3.4.2.9 - Podzólico Vermelho-Escuro álico, distrófico e eutrófico 

Esta classe de solos está estabelecida pelo Serviço Nacional de 
Levantamento e Conservação de Solos - EMBRAPA (CAMARGO 
et ai, 1982) em caráter tentativo, motivada pela necessidade da 
formulação de soluções para atendimento de questões de vários 
solos que ultimamente vêm sendo identificados como Terras 
Roxas Estruturadas Similares e parte dos Podzólicos Vermelho
Amarelos integrada pelas modalidades de coloração avermelhada 
mais escura e alguns raros casos de Terras Roxas Estruturadas, 
impropriamente caracterizadas como tal. 

Nessa área, os dois primeiros casos foram constatados, ou 
seja, os denominados anteriormente Podzólico Vermelho-Amarelo 
e Terra Roxa Estruturada Similar. 

De uma maneira geral, compreendem solos minerais, não 
hidromórficos, com sequência de horizontes A, Bt e C, can 

horizonte B textura! subjacente a um horizonte A dos tipos 
moderado, proeminente ou chernozêmico, porém, no caso desses 
últimos, com atividade de argila baixa. 

Parte dos solos dessa classe apresenta aumento considerável 
no teor de argila do A para o Bt, chegando a ter solos abrúpticos, 
com ou sem decréscimo de argila para o C, como é o caso dos 
Podzólicos Vermelho-Escuros do noroeste do Paraná, 
relacionados aos arenitos da Formação Caiuá. Contudo, outros 
que foram anteriormente denominados Terra Roxa Estruturada 
Similar têm pequena diferenciação textura! de A para B, sobretudo 
quando argilosos desde a superfície, satisfazendo, porém, aos 
requisitos de cerosidade para caracterização de B textura!. 

Apresentam grande variação nos valores do complexo sortivo, 
ocorrendo tanto solos álicos, como distróficos e eutróficos. 

Nessa área, os solos assim caracterizados apresentam 
frequentemente cores no matiz 2,5YR e mais esporadicamente 
3,5YR, 9R e 10R, com valores 3 em sua maioria, ocorrendo 
também 3,5 e 4 e cromas entre 4 e 6, mais frequentemente 6 no 
horizonte Bt. 

Porém, como se trata de uma classe nova, que ainda carece 
de vários estudos que visem ao estabelecimento de parâmetros 
mais precisos para sua caracterização, utilizou-se primeiramente 
uma avaliação coletiva do conjunto de cores dos diversos sub
horizontes componentes do horizonte B do perfil. Quando da 
coincidência de cores para distribuição entre essa classe e as 
Terras Roxas Estruturadas, procedeu-se à distinção, 
considerando o teor de Fe20 3 pelo ataque sulfúrico 1 :1, atribuindo 
para os Podzólicos Vermelho-Escuros valores inferiores a 15%) e 
Ti02 inferior a 1,36%). 

No caso da distinção com os Podzólicos Vermelho-Amarelos, 
quando houve coincidência de cores, utilizaram-se também os 
teores de Fe203 através da expressão: teor de Fe203 <::: 3,75 + 
(0,0625 x ºlo de argila), para os Podzólicos Vermelho-Escuros. 
Importante observar que as distinções entre Podzólico Vennelho
Escuro, Terra Roxa Estruturada e Podzólico Vermelho-Amarelo 
vieram a ser admitidas em analogia com distinção de Latossolo 
Vermelho-Escuro, Latossolo Roxo e Latossolo Vermelho-Amarelo. 

Originaram-se na área em questão de litologias diversas, 
destacando-se pela sua maior expressividade os derivados dos 
arenitos do Grupo Bauru, com grande ocorrência a sudoeste da 
área, abrangendo parte do noroeste do Paraná (Fig. 3.6) e 
sudoeste de São Paulo, onde são eutróficos e distróficos e 
perfazem um total de aproximadamente 14.514,2 km2, 
equivalentes a 5,40% da área total do bloco; algumas manchas 
isoladas em Mato Grosso do Sul, municípios de Brasilândia e Três 
Lagoas, onde são álicos e ocupam uma superfície de 
aproximadamente 1.235 km2, equivalentes a 0,46% do total da 
área; uma boa concentração a noroeste de São Paulo, municípios 
de Jales, Santa Fé do Sul, Urânia e Palmeira d'Oeste, onde são 
eutróficos e totalizam aproximadamente 2.062,5 km2, 
correspondentes a 0,77% da área total; e ocorrem também em 
caráter de subdominância associados aos Podzólicos Vermelho
Amarelos não abrúpticos da Formação Adamantina. 

Originados de sedimentos paleozoicos, têm grande expressão 
no Patamar do Tibagi, a sudeste da área e, finalmente, 
relacionados às efusivas ácidas (riodacitos pórfiros) da Formação 
Serra Geral, ocorrem expressivamente na região da represa de 
Xavantes, entre esta e o rio Paranapanema. Relacionados a 
essas litologias, formaram-se solos álicos e distróficos que 
ocupam 2.027,4 km2, correspondentes a 0,75% da área total e 
267 ,8 km2 correspondentes a O, 10% do total da área, 
respectivamente. 

Esses últimos, na região da represa de Xavantes, 
correspondem às antigas Terras Roxas Estruturadas Similares, e 
os demais, em sua maioria, a antigos Podzólicos Vermelho
Amarelos. 

Em relação às possibilidades de uso e potencialidade 
agrícola, há que se distinguir os correspondentes às Terras Roxas 
Estruturadas Similares dos demais. Estes têm suas características 
físicas favoráveis, principalmente no tocante à boa estruturação, 
textura argilosa, boa aeração, boa capacidade de retenção de 
umidade, e ocorrem em relevo ondulado, logo corrigidas ou 
minimizadas suas limitações de ordem química, visto que os solos 
desse material são normalmente álicos e se constituem em ótima 
opção para uso com agricultura. 

Dentre os demais solos, os derivados de arenitos (Est. 3.IB) 
têm textura arenosa/média em sua maioria e no geral apresentam 
grandes restrições, à exceção do aspecto químico para o caso 
dos distróficos e álicos, nos quais práticas de calagem e/ ou 



adubação deverão ser processadas. Deve-se salientar, no 
entanto, que aqueles derivados da Formação Adamantina, no 
Mato Grosso do Sul, em virtude de se situarem em região com um 
período seco relativamente prolongado e de apresentarem perfis 
com acentuada drenagem, para determinados tipos de cultura, 
certamente requererão a prática da irrigação, visando a um 
aproveitamento integral durante todo o ano. Adubação verde e 
incorporação de restos de cultura são práticas recomendáveis 
para esses solos. 

Finalmente, os derivados dos sedimentos paleozoicos no 
Patamar do Tibagi (Fig. 3.12) em sua maioria, para um 
aproveitamento racional, exigirão a correção de suas limitações de 
ordem química, mediante adubação e calagem. 

É importante mencionar que, em virtude do recente 
estabelecimento dessa classe de solos, alguns casos de unidades 
de mapeamento comuns à área em questão e a outras áreas 
vizinhas, como, por exemplo, a unidade PEe3, que foi identificada 
na Folha SE.22 Goiânia, e a unidade PEe8, na Folha SF.21 
Campo Grande, foram classificadas nas respectivas Folhas, antes 
do estabelecimento dessa classe, como Podzólicos Vermelho
Amarelos. 

Correlacionam-se tentativamente, em Soil.. (1975), aos 
grandes grupos Paleudult, Paleudalfe Paleustalf. 

AMOSTRA EXTRA Nº 22 

Descrição geral: 

Data - 21/10/81. 

Classificação - Podzólico Vermelho-Escuro álico argila de 
atividade baixa A moderado textura arenosa/média relevo plano. 
Paleudult. 

Unidade de mapeamento- PEa1. 

Localização, município, estado e coordenadas 
Xavantina-Brasilândia, a 55 km de Xavantina e 
entroncamento para Arapuá. Brasilândia, MS. 
52°22'WGr. Folha SF.22-V-D. 

- Estrada 
a 2 km do 

21°12'S e 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Local can 1 
a 2%) de declive e sob cobertura de Savana. 

Altitude - 420 m. 

Litologia - Arenitos de granulação fina, podendo conter fósseis, 
cimento ou nódulos calcíticos. 

Formação geológica - Formação Adamantina. Grupo Bauru. 

Período - Cretáceo. 

Material originário- Arenito. 

Relevo local - Plano. 

Relevo regional - Suave ondulado. 

Erosão - Ligeira. 

Drenagem - Bem a acentuadamente drenado. 

Vegetação primária - Savana Arbórea Aberta. 

Uso atual - Pastagem de capim-colonião. 

Descrição morfológica: 

A 0-15 cm; bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3/4); areia 
franca; fraca pequena granular e grão simples; friável, 
não plástico e não pegajoso. 

B 80-120 cm; vermelho a vermelho-escuro (2,5YR 3,5/6); 
franco-arenoso; friável, ligeiramente plástico e 
ligeiramente pegajoso. 

Obs : Amostras coletadas com trado de caneco. 

Análises físicas e químicas Lab.: SNLCS (82.0308/09) 

Horizonte Frações da amostra Comp. Granulométrica (tfsa %) 
total% 

Calh. Case 
Terra 
fina 

Areia 
gros-

Areia 

'"" 
Silte 
0,05-

Símb Prof. >20 20-2 <2 sa 2- 0,20- 0,002 mm 

om mm mm mm 0,20 0,05 mm 
mm mm 

A 0-15 O tr 100 18 65 8 9 
B 80-120 O O 100 16 58 8 18 

Grau Argila 
Disper- de flo- % S1lte 

pH (12,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 

saem cuia- --
% Argila 

H201 KCIN Ca++ 1 Mg++ 1 
1 

água ção .. Na 
% % 

9 o 0,89 5,3 4,7 2,2 0,2 0,10 0,01 
17 6 0,44 5,3 4,1 0,4 0,01 0,01 

Complexo sortivo mE/100g Valor V e N e 
(sat.de (orgâ- % --

Valoc S 1 +++ 1 H+ 1 Valor T bases) nico)% N 
(soma) AI (soma) % 

2,5 o 1,6 4,1 61 0,86 0,09 10 
0,4 0,7 0,7 1,8 22 0,19 0,04 5 

Ataque por H2S04(d=1,47) 
e Na2C03 (5%) S102 S102 Al203 

Equ1v -- --
Al203 R203 Fe203 Os 

CaC03 
S102 Al203 Fe203 T102 P20s (K1) (Kr) % 

4,0 2,8 2,3 0,77 2,43 1,59 1,91 
7,2 5,4 3,8 1,01 2,27 1,56 2,22 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 5) p 

e E do 
* 1 * 1 • I • extrato 

Á~~· 
Ca Mg K Na 

mmhos/ 
cm mE/100g 

a 25°C 
~ ~ 

PERFIL Nº 109 

Descrição geral: 

Data - 05!09f75. 

o 

HCO~ so, 
COs 

... Ass1-
100 AI m1lá-

----+++ csl 
S +AI ppm 

o <1 
64 

Fonte - (LEVANTAMENTO .. , 1984). Pertil nº 62. 

So< 
e/sódio 

~;.' 
cável no 
valorT) 
100 

Na•!T 

<1 
1 

Equ1v 
ds 
um1d % 

8,9 
8,8 

Classificação anterior - Podzólico Vermelho-Amarelo Distrófico 
argila de atividade baixa A moderado textura arenosa/média fase 
floresta tropical subperenifólia relevo suave ondulado. 

Classificação atual - Podzólico Vermelho-Escuro distrófico argila 
de atividade baixa A moderado textura arenosa/média relevo 
suave ondulado. Pa/eudult. 

Unidade de mapeamento - PEd3. 

Localização, município, estado e coordenadas - A 12 km de 
Paranavaí, na estrada para Tamboara, entrar 2 km à direita. 
Tamboara, PR. 23°10'S e 52°28'WGr. Folha SF.22-Y-D. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Terço médio 
de elevação com 6 a 7°/o de declive e sob cobertura de cafezal. 

Altitude - 500 m. 

Litologia Arenitos, siltitos, siltitos argilosos, arenitos 
conglomeráticos e conglomerados. 

Formação geológica - Formação Caiuá. Grupo Bauru. 

Período - Cretáceo. 

Material originário -Arenitos de granulação fina a média. 

Relevo local - Suave ondulado. 

Relevo regional - Suave ondulado. 

Erosão - Ligeira. 

Drenagem - Acentuadamente drenado. 

Vegetação primária - Floresta Estacionai Semidecidual. 

Uso atual - Cultura de milho, soja e café. 

Descrição morfológica: 



Ap 

811 

8211 

8221 

0-28 cm; bruno-avermelhado-escuro (4YR 3/4,5, 
úmido) e vermelho amarelado (4YR3/5, seco); areia 
franca; forte muito pequena granular com aspecto de 
maciça porosa e grãos simples ; ligeiramente duro, 
muito friável não plástico e não pegajoso; transição 
plana e gradual. 
28-60 cm; vermelho-escuro (3YR 3/5); franco-arenoso; 
fraca pequena e média blocos subangulares e grãos 
simples; muito friável, ligeiramente plástico e 
ligeiramente pegajoso; transição plana e difusa. 
60-120 cm; vermelho-escuro (2,5YR 3/5); franco-argilo
arenoso; fraca pequena blocos subangulares e grãos 
simples; friável, ligeiramente plástico e ligeiramente 
pegajoso; transição plana e difusa. 
120-190 cm+; vermelho-escuro (2,5YR 3/5); franco
argilo-arenoso; forte muito pequena granular com 
aspecto de maciça porosa; friável, ligeiramente plástico 
e ligeiramente pegajoso. 

Obs.: 1) Acima do Ap existe uma camada de 8 a 10 cm de areia 
lavada que tanto pode ser devida à retirada de café e posterior 
aração, como à deposição. Essa camada foi somada ao horizonte 
Ap e apresenta uma coloração 5YR 4/4, seco e 4YR 3/4, úmido; 
2) O B1t, apesar de estar incluído na mesma classe de 
consistência que o B21t e B22t, quando molhado, é menos 
plástico e menos pegajoso do que os horizontes citados; 
3) Existem pontuações de carvão ao longo de todo o perfil. 

Análises físicas e químicas Lab.: SNLCS (11.158/61) 

Horizonte Frações da amostra 
total% 

Comp. Granulométrica (tfsa %) 

Símb 

Ap 
B1t 

B21t 
B22t 

Calh. 
Prof. >20 
om mm 

0-28 o 
28-60 o 

60-120 o 
120-190+ o 

Grau 

Terra 
Case 

'"" 20-2 <2 
mm mm 

o 100 
o 100 
o 100 
o 100 

Areia Areia 
gros- '"" sa 2- 0,20-
0,20 0,05 
mm mm 

25 60 
23 57 
19 48 
20 51 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

4 
4 
5 
6 

mm 

11 
16 
28 
23 

Argila 
Disper- de fio- % S1lte 

pH (12,5) Complexo sortivo mE/100g 

saem cuia- --
% Argila 

água 
% 

8 
12 
o 
o 

ção 
% 

27 0,36 
25 0,25 

100 0,18 
100 0,26 

H201 KCIN Ca++ 1 Mg++ 1 

5,8 4,7 1,0 0,2 
5,9 4,6 1,3 0,2 
4,8 3,8 1,0 0,2 
4,6 3,7 0,7 

Complexo sortivo m E/1 OOg Valor V e 
(sat.de (orgâ-

Valor S 1 +++ 1 + 1 Valor T bases) nico)% 
(soma) AI H (soma) % 

1,3 
1,6 
1,3 
0,8 

o 1,0 
o 1,1 

0,9 1,5 
1,1 1,5 

2,3 
2,7 
3,7 
3,4 

57 0,30 
59 0,24 
35 0,24 
24 0,19 

Ataque por H1S04(d=1,47) 
e Na2C03 (5%) S102 S102 Al203 

S102 Al203 

6,5 3,0 
7,8 5,1 

13,1 9,2 
10,2 7,5 

Pasta saturada 

e E do 
extrato 

Á~~· mmhos/ 
cm 

a 25°C 

-- --
Al203 R203 Fe203 

Fe203 T102 P20s (K1) (Kr) 

2,2 0,50 0,04 3,68 2,51 2, 13 
2,8 0,58 0,05 2,60 1,93 2,86 
4,0 0,68 0,05 2,42 1,89 3,61 
2,6 0,57 0,05 2,31 1,89 4,51 

Sais solúveis (extrato 1 5) 

* 1 * 1 • I • Ca Mg K Na 
HCO~ 

~ mE/1 OOg ~ 
COs 

o 

so, 
... 

100AI 

----+++ 
S +AI 

o 
o 

41 

.. 
0,05 
0,04 
0,03 
0,03 

N 
% 

0,04 
0,04 
0,04 
0,03 

Equ1v 
Os 

CaC03 
% 

p 
Ass1-
m1lá-
csl 
ppm 

3 
1 
1 

1 
Na 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 

e 
--

N 

8 
6 
6 
6 

So< 
e/sódio 

IJ';.d,:,, 
cável no 
valorT) 
100 

Na•!T 

Equ1v 
ds 
um1d % 

5 
9 

13 

58 2 11 

PERFIL Nº 3 

Descrição geral: 

Data - 30/04/82. 

Classificação - Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico argila de 
atividade baixa abrúptico A moderado textura média relevo suave 
ondulado. Paleustaff. 

Unidade de mapeamento - PEe6. 

Localização, município, estado e coordenadas - A 6 km de Urânia 
em direção a Aspásia. Urânia, SP. 20°28'S e 49°34'WGr. Folha 
SF.22-X-A. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Terço 
superior de elevação com 8 a 10%) de declive e sob cobertura de 
gramínea. 

Altitude -410 m. 

Litologia - Arenitos de granulação fina, podendo conter fósseis, 
cimentos e nódulos calcíticos. 

Formação geológica - Formação Adamantina. Grupo Bauru. 

Período - Cretáceo. 

Material originário -Arenito com influência calcítica. 

Relevo local - Suave ondulado. 

Relevo regional - Suave ondulado a ondulado. 

Erosão - Moderada a forte. 

Drenagem - Acentuadamente drenado. 

Vegetação primária - Floresta Estacionai Semidecidual. 

Uso atual - Pastagem com Brachiaria sp. e culturas de café e 
milho. 

Descrição morfológica: 

Ap 0-20 cm; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/4); franco
arenoso; fraca pequena granular e pequena blocos 
subangulares; macio a ligeiramente duro, muito friável, 
não plástico e não pegajoso; transição plana e gradual. 

A2 20-30 cm; bruno (7,5YR 4/4); franco-arenoso; fraca 
pequena granular; macio a ligeiramente duro, muito 
friável, não plástico e não pegajoso; transição plana e 
abrupta. 

81 30-60 cm; vermelho-escuro (2,5YR 3/6); franco-argilo
arenoso; moderada pequena a média blocos 
subangulares; duro, firme, plástico e pegajoso; 
transição plana e gradual. 

B2t 60-120 cm+; vermelho-escuro (2,5YR 3/6); franco
argilo-arenoso; moderada média blocos subangulares; 
duro, firme, plástico e pegajoso. 

Raízes: Finas e comuns no Ap e A2 e poucas nos demais; intensa 
atividade biológica (térmitas). 

Análises físicas e químicas Lab.: SNLCS (82.1127/30) 

Horizonte Frações da amostra 
total% 

Comp. Granulométrica (tfsa %) 

Terra Areia Areia Silte 
Calh. Case 

'"" gros- fina 0,05-
Símb Prof. >20 20-2 <2 sa 2- 0,20- 0,002 mm om mm mm mm 0,20 0,05 mm 

mm mm 

Ap 0-20 o o 100 9 64 13 14 
A2 20-30 o o 100 10 67 11 12 
B1 30-60 o o 100 8 56 12 24 
B2t 60-120+ o o 100 6 52 11 31 

Argila Grau 
Disper- de flo- % S1lte 

pH (12,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 



saem cuia- % Argila 
água ção H,O KCIN Ca ++ 

% % 

10 29 0,93 6,2 5,0 4,1 
8 33 0,92 6,4 5,3 2,9 

20 17 0,50 6,4 5,1 3,4 
22 29 0,35 5,6 4,4 2,2 

Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V 
(sat.de 

Valor S 1 +++ 1 + 1 ValorT bases) 
(soma) AI H (soma) % 

4,6 o 2,0 6,6 70 
3,2 o 0,7 3,9 82 
4,1 o 1,0 5,1 80 
3,1 o 1,5 4,6 67 

Ataque por H2S04(d=1,47) 
e Na2C03 (5%) S102 S102 

Al203 R203 

S102 Al203 Fe203 T102 P20s (K1) (Kr) 

5,5 3,8 4,4 1,76 2,46 1,42 
4,0 3,5 4,5 1,83 1,94 1,07 
8,9 6,6 5,7 2,24 2,29 1,48 

10,9 9,0 6,3 2,24 2,06 1,42 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 5) 

e E do 
* 1 * 1 • I • extrato 

Á~~· 
Ca Mg K Na 

HCO~ so, 
o 

mmhos/ 
cm ~ mE/1 OOg ~ 

cos 
a 25°C 

PERFIL Nº 106 

Descrição geral: 

Mg++ 

0,4 
0,2 
0,6 
0,8 

e 
(orgâ-

nico)% 

1,05 
0,55 
0,52 
0,33 

Al203 

Fe203 

1,36 
1,22 
1,82 
2,24 

... 
100AI 

-----+++ 
S +AI 

o 
o 
o 
o 

Fonte -(LEVANTAMENTO .. , 1984). Perfil nº 57. 

.. 
0,12 
0,08 
0,07 
0,06 

N 
% 

0,10 
0,07 
0,06 
0,05 

Equ1v 
Os 

CaC03 
% 

p 
Ass1-
m1lá-
csl 
ppm 

<0,5 

Na 

0,01 
0,01 
0,01 
0,02 

e 
--

N 

11 
8 
9 
7 

So< 
dsód10 

<1 
<1 
<1 
<1 

Equ1v 
ds 
um1d % 

10,4 
7,2 

13,9 
16,5 

Classificação anterior - Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico 
argila de atividade baixa A moderado textura média fase floresta 
tropical subperenifólia relevo suave ondulado. 

Classificação atual - Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico argila 
de atividade baixa A moderado textura arenosa/média relevo 
suave ondulado. Paleudalf. 

Unidade de mapeamento- PEd3. 

Localização, município, estado e coordenadas - A 4 km de Nova 
Aliança do lvaí, em direção a Paranavaí. Nova Aliança do lvaí, 
PR. 23°10'8 e 52°31WGr. Folha SF.22-Y-C. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Trincheira 
aberta à direita da estrada, no terço médio de uma elevação com 
8 a 12%) de declive e sem cobertura vegetal na ocasião. 

Altitude - 510 m. 

Litologia Arenitos, siltitos, siltitos argilosos, arenitos 
conglomeráticos e conglomerados. 

Formação geológica - Formação Caiuá. Grupo Bauru. 

Período - Cretáceo. 

Material originário - Saprólito proveniente da decomposição das 
rochas acima citadas. 

Relevo local - Suave ondulado. 

Relevo regional - Suave ondulado. 

Drenagem - Bem a acentuadamente drenado. 

Vegetação primária - Floresta Estacionai Semidecidual. 

Uso atual - Café e capim-colonião. 

Descrição morfológica: 

A1 0-43 cm; vermelho-acinzentado a vermelho-escuro-

acinzentado (2,5YR 3,512, úmido), vermelho
acinzentado (2,5YR 412, seco); areia; fraca muito 
pequena granular e grãos simples; muito poroso; 
macio, muito friável, não plástico e não pegajoso; 
transição plana e clara. 

811 43-65 cm; bruno-avermelhado a bruno-avermelhado
escuro (2,5YR 3,5/4, úmido), bruno-avermelhado 
(2,5YR 4/4, seco); areia franca; fraca pequena média 
blocos subangulares e grãos simples; muito poroso; 
macio, muito friável, não plástico e não pegajoso; 
transição plana e difusa. 

B21t 65-138 cm; bruno-avermelhado-escuro a vermelho
escuro (2,5YR 3/5, úmido), bruno-avermelhado (2,5YR 
414, seco); areia franca a franco-arenoso; fraca 
pequena média blocos subangulares com aspecto de 
maciça porosa; macio, muito friável, não plástico a 
ligeiramente plástico e não pegajoso a ligeiramente 
pegajoso; transição plana e difusa. 

B22t 138-213 cm; bruno-avermelhado-escuro a vermelho
escuro (2,5YR 3/5, úmido), bruno-avermelhado (2,5YR 
414, seco); areia franca a franco-arenoso; fraca 
pequena média blocos subangulares com aspecto de 
maciça porosa; muito poroso; macio, muito friável, não 
plástico a ligeiramente plástico e não pegajoso a 
ligeiramente pegajoso. 

Raízes: Comuns no A e raras no B. 

Obs.: 1) Grande quantidade de areia lavada principalmente no A e 
B1, dificultando a tomada de cor desses horizontes; 
2) Ao longo do perfil, alguns pontos de acumulação dessa areia 
lavada; 
3) O perfil foi descrito em local anteriormente ocupado pelo café, 
mas não muito recentemente. 

Análises físicas e químicas Lab.: SNLCS (5.545148) 

Horizonte Frações da amostra 
total% 

Comp. Granulométrica (tfsa %) 

Terra 
Calh. Case 

'"" Símb Prof. >20 20-2 <2 
om mm mm mm 

A1 0-43 
B1t 43-65 

B21t 65-138 
B22t 138-213 

Grau 

Areia 
gros-
sa 2-
0,20 
mm 

55 
48 
53 
47 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

34 
38 
31 
37 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

2 
1 
2 
2 

mm 

9 
13 
14 
14 

Argila 
Disper- de flo- % S1lte 

pH (12,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 

saem cuia- --
água ção 

% Argila 

H201 KCIN Ca++ 1 Mg++ 1 
% % 

0,19 5,4 4,3 
0,08 5,5 4,7 
0,15 5,6 4,4 
0,11 5,8 5,1 

0,8 
1,2 
1,4 
1,5 

Complexo sortivo mE/100g Valor V 
(sat.de 

Valor S 1 +++ 1 H+ 1 Valor T bases) 
(soma) AI (soma) % 

1,3 
1,4 
1,6 
1,6 

o 
o 
o 
o 

1,3 
1,3 
1,3 
1,2 

2,6 
2,7 
2,8 
2,6 

50 
58 
55 
61 

Ataque poOr H2S04(d=1,47) 
e Na2C03 (5%) S102 S102 

--
Al203 R203 

S102 Al203 Fe203 T102 P20s (K1) (Kr) 

4,1 2,8 1,4 0,27 0,02 2,52 1,89 
11,6 4,1 2,0 0,28 0,02 4,75 3,65 
13,6 5,2 2,2 0,35 0,02 4,50 3,54 
12,1 4,5 2,0 0,30 0,02 4,54 3,57 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 5) 

e E do 

0,4 
0,2 
0,2 
0,1 

e 
(orgâ-

nico)% 

0,25 
0,17 
0,09 
0,07 

Al203 

--
Fe203 

.. 
0,07 
0,08 
0,02 
0,02 

N 
% 

1 
Na 
0,09 
0,02 
0,01 
0,02 

e 
--

N 

0,04 6 
0,03 6 
0,03 3 
0,02 3 

Equ1v 
Os 

CaC03 
% 

p 
Ass1-

Soe 
e/sódio 

IJ';: 
cável no 
valorT) 
100 

Na•!T 

Equ1v 
ds 



extrato 
mmhos/ 

cm 
a 25°C 

f- mE/1 OOg 
... 

100AI 

o 
o 
o 
o 

um1d % 

PERFIL Nº 108 

Descrição geral: 

Data -10/06175. 

Fonte - (LEVANTAMENTO .. , 1984). Perfil nº 60. 

Classificação anterior - Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico 
argila de atividade baixa A moderado textura arenosa/média fase 
floresta tropical subperenifólia relevo ondulado. 

Classificação atual - Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico argila 
de atividade baixa A moderado textura arenosa/média relevo 
ondulado. Hapludalf. 

Unidade de mapeamento- PEd3. 

Localização, município, estado e coordenadas - A 10 km de 
Paranavaí na estrada para Tamboara, entrar 5,5 km à direita. 
Tamboara, PR. 23°10'S e 52°30'WGr. Folha SF.22-Y-C. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Trincheira 
aberta na meia encosta de uma elevação com 9%) de declive. 

Altitude - 450 m. 

Litologia Arenitos, siltitos, siltitos argilosos, arenitos 
conglomeráticos e conglomerados. 

Formação geológica - Formação Caiuá. Grupo São Bento. 

Período - Cretáceo. 

Material originário- Arenito. 

Relevo local - Ondulado formado por outeiros de topos 
arredondados, pendentes ligeiramente convexas. 

Relevo regional - Suave ondulado. 

Erosão - Moderada. 

Drenagem - Bem drenado. 

Vegetação primária - Floresta Estacionai Semidecidual. 

Uso atual - Café e milho. 

Descrição morfológica: 

A21p 

A22 

A23 

8211 

822t 

83t 

0-12 cm; bruno-avermelhado-escuro a vermelho
amarelado (5YR 3/5, úmido e 4YR 3/5, úmido 
amassado); areia; grãos simples; solto, muito friável, 
não plástico e não pegajoso; transição plana e gradual. 
12-50 cm; bruno-avermelhado a vermelho-amarelado 
(5YR 4/5, úmido); areia; grãos simples; solto, muito 
friável, não plástico e não pegajoso; transição plana e 
gradual. 
50-65 cm; bruno-avermelhado-escuro a vermelho
escuro (4YR 3/6, úmido e 3,5 YR 3/6, úmido 
amassado); areia; grãos simples de areia lavada; solto, 
muito friável, não plástico e não pegajoso; transição 
plana e abrupta. 
65-100 cm; vermelho-escuro (3,5YR 3/6, úmido e 
2,5YR 3/6, úmido amassado); franco-argilo-arenoso; 
fraca pequena a média blocos subangulares e grãos 
simples; macio, muito friável, plástico e ligeiramente 
pegajoso; transição plana e difusa. 
100-135 cm; vermelho-escuro (3,5YR 3/6, úmido 
amassado); franco-argilo-arenoso; fraca pequena a 
média blocos subangulares e grãos simples; macio, 
muito friável, plástico e ligeiramente pegajoso; 
transição plana e difusa. 
135-190 cm+; vermelho-escuro (3,5YR 3/6, úmido e 
2,5YR 3/6, úmido amassado); franco-argilo-arenoso; 
fraca pequena a média blocos subangulares e grãos 

simples; macio, muito friável, ligeiramente plástico e 
ligeiramente pegajoso. 

Raízes: Comuns no A21p, A22 e A 23; poucas no B21t e raras no 
822t e 831. 

Obs.: Tanto o horizonte A como o horizonte B possuem muitos 
poros, sendo que no primeiro os poros são pequenos, médios e 
grandes e no segundo, pequenos e muito pequenos. 

Análises físicas e químicas Lab.: SNLCS (10.989/94) 

Horizonte Frações da amostra 
total% 

Comp. Granulométrica (tfsa %) 

Terra Areia Areia Silte 
Calh. Case fina gros- fina 0,05-

Símb Prof. >20 20-2 <2 sa 2- 0,20- 0,002 mm om mm mm mm 0,20 0,05 mm 
mm mm 

A21p 0-12 o o 100 40 46 7 7 
A22 12-50 o o 100 39 52 5 4 
A23 50-65 o o 100 37 51 4 8 
B21t 65-100 o o 100 30 39 6 25 
B22t 100-135 o o 100 30 39 5 26 

831 135-190+ o o 100 34 42 6 18 

Grau Argila 
Disper- de flo- % S1lte 

pH (12,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 

--saem cuia-
água ção 

% Argila 
H201 KCIN Ca++ 1 Mg++ 1 

% % 

4 43 1,00 6,4 6,1 6,8 
3 25 1,25 6,8 6,2 1,3 
7 13 0,50 6,8 6,2 1,2 
24 4 0,24 6,8 6,0 2,1 
1 96 0,19 6,7 5,8 1,7 
o 100 0,33 6,3 5,4 1,0 

Complexo sortivo mE/100g Valor V 
(sat.de 

Valor S 1 +++ 1 H+ 1 ValorT bases) 
(soma) AI (soma) % 

8,2 o o 8,2 100 
1,8 o 0,2 2,0 90 
1,6 o 0,3 1,9 84 
3,9 o 0,7 4,6 85 
3,6 o 0,6 4,2 86 
2,4 o 0,5 2,9 83 

Ataque por H2S04(d=1,47) 
e Na2C03 (5%) S102 S102 

--
Al203 R203 

S102 Al203 Fe203 T102 P20s (K1) (Kr) 

3,4 2,3 2,2 0,54 0,04 2,52 1,56 
2,5 1,7 2,0 0,56 0,02 2,50 1,43 
3,7 2,4 3,1 0,79 0,02 2,63 1,44 
10,3 8,1 5,1 0,85 0,03 2,16 1,54 
11,0 8,5 5,1 0,80 0,03 2,20 1,59 
8,0 6,0 4,2 0,77 0,03 2,27 1,57 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 5) 

e E do 
* 1 * 1 • I • extrato 

Á~~· 
Ca Mg K Na 

HCO~ so, 
o 

mmhos/ 
cm ~ mE/100g ~ 

cos 
a 25°C 

AMOSTRA EXTRA Nº 15 

Descrição geral: 

Data - 21/07/82. 

1,1 
0,4 
0,3 
1,3 
1,3 
1,2 

e 
(orgâ-

nico)% 

1,46 
0,23 
0,14 
0,26 
0,17 
0,08 

Al203 
--

Fe203 

1,63 
1,34 
1,21 
2,49 
2,61 
2,24 

... 
100 AI 
----+++ S +AI 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

.. 
0,23 
0,07 
0,12 
0,46 
0,57 
0,23 

N 
% 

0,17 
0,04 
0,03 
0,04 
0,04 
0,02 

Equ1v 
Os 

CaC03 
% 

p 
Ass1-
m1lá-
csl 
ppm 

19 
2 
1 
1 
2 
2 

1 
Na 
0,03 
0,01 
0,01 
0,02 
0,01 
0,01 

e 
--

N 

9 
6 
5 
7 
4 
4 

So< 
e/sódio 

~;.e 
cável no 
valor T) 
100 

Na•/T 

<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 

Equ1v 
ds 
um1d % 

8 
3 
5 
14 
15 
11 

Classificação - Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico argila de 
atividade baixa A moderado textura média relevo suave ondulado. 
Paleudaff. 



Unidade de mapeamento- PVe7. 

Localização, município, estado e coordenadas - Estrada 
Andradina-Três Lagoas, 2,8 km ao norte de Paranápolis. 
Andradina, SP. 20°51'S e 51°26'WGr. Folha SF.22-V-B. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Terço médio 
de elevação com 4 a 5%) de declive e sob cobertura de gramínea. 

Altitude - 400 m. 

Litologia - Arenitos de granulação fina, podendo conter fósseis, 
cimentos ou nódulos calcíticos. 

Formação geológica - Formação Adamantina. Grupo Bauru. 

Período - Cretáceo. 

Material originário- Arenito com cimentação calcítica. 

Relevo local - Suave ondulado. 

Relevo regional - Suave ondulado. 

Erosão- Forte. 

Drenagem - Bem drenado. 

Vegetação primária - Floresta Estacionai Semidecidual. 

Uso atual - Pastagem de capim colonião. 

Descrição morfológica: 

A 0-20 cm; bruno-avermelhado-escuro a bruno
avermelhado (5YR 3,5/4); franco-arenoso; grãos 
simples e fraca pequena granular; solto, solto, não 
plástico e não pegajoso. 

Bt 60-80 cm; vermelho-escuro (2,5YR 3/6); franco-argilo
arenoso; aspecto de maciça que se desfaz em fraca 
pequena blocos subangulares e média granular; macio, 
friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso. 

Análises físicas e químicas Lab.: SNLCS (82.1589/90) 

Horizonte Frações da amostra 
total% 

Comp. Granulométrica (tfsa %) 

Símb 

A 
Bt 

Terra 
Calh. Case fina 

Prof. >20 20-2 <2 
om mm mm mm 

0-20 o o 100 
60-80 O tr 100 

Grau 

Areia 
gros-
sa 2-
0,20 
mm 

12 
11 

Areia 

'"" 0,20-
0,05 
mm 

67 
60 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

11 
7 

mm 

10 
22 

Argila 
Disper- de fio- % S1lte 

pH (12,5) Complexo sortivo mE/100g 
--saem cuia-

água ção 
% Argila 

H201 KCIN Ca++ 1 Mg++ 1 
% % 

8 
18 

20 1,10 5,8 4,9 1,7 
1,5 18 0,32 6,4 4,9 

Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V 
(sat.de 

Valoc S 1 +++ 1 + 1 ValorT bases) 
(soma) AI H (soma) % 

2,4 o 0,9 3,3 73 
1,9 o 0,3 2,2 86 

Ataque por H2S04(d=1,47) 
e Na2C03 (5%) S102 S102 

Al203 R203 

S102 Al203 Fe203 T102 P20s (K1) (Kr) 

3,5 2,8 2,5 0,86 2,12 1,35 
8,2 6,8 4,3 1,04 2,05 1,46 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 5) 

e E do 
* 1 * 1 • I • extrato 

Á~~· 
Ca Mg K Na 

HCO~ so, 
o 

mmhos/ 
cm ~ mE/1 OOg ~ 

cos 
a 25°C 

0,5 
0,3 

e 
(orgâ-

nico)% 

0,73 
0,24 

0,09 

Al200, 

~ 

Fe203 

1,76 
2,48 

... 
100AI 

-----+++ 
S +AI 

o 

.. 
0,19 
0,07 

N 
% 

0,09 
0,06 

Equ1v 
Os 

CaC03 
% 

p 
Ass1-
m1lá-
csl 
ppm 

1 
Na 
0,01 
0,01 

e 
--

N 

8 
4 

So< 
dsód10 

<1 
<1 

Equ1v 
ds 
um1d % 

6,8 

o 11,5 

3.4.2.10- Podzólico Vermelho-Amarelo álico, distrófico e eutrófico 

Esta classe ocupa uma superfície de aproximadamente 79.822,8 
km2

, equivalentes a 29,45%) da área total mapeada, e compreende 
solos minerais, profundos em sua maioria, bem a acentuadamente 
drenados, exceção feita para alguns que ocorrem em terraços 
quaternários. Caracterizam-se fundamentalmente por apresentar 
um horizonte B textura! subjacente a um A frequentemente do tipo 
moderado, sendo que a transição entre os mesmos varia de 
gradual a abrupta e comumente plana. Têm sequência de 
horizontes A, Bt e C, geralmente subdivididos e o valor T após 
correção para carbono é, a exceção de pequena mancha no 
município de Brasilândia (MS), região de Xavantina, inferior a 24 
mE/100 g de solo, sendo variáveis os valores do complexo sortivo. 

Os solos eutróficos são mais expressivos, ocupando 25,16%) 
da área total mapeada, e originaram-se na área em questão em 
sua maioria dos arenitos calcíferos do Grupo Bauru (vide 1 -
Geologia) e em menor escala de sedimentos quaternários em 
terraços de natureza alúvio-coluvionar. Tem textura 
invariavelmente arenosa/média e média, sendo que os dos 
terraços apresentam cores mais claras que os demais em 
consequência da drenagem mais restrita desses locais, 
geralmente na classe moderadamente drenado, e têm no 
gradiente textura! e na variação de cor as maiores evidências de 
horizonte B de iluviação de argila, visto que não foi detectada 
presença de cerosidade em campo. A estrutura quando formada é 
em blocos subangulares. 

Os eutróficos dos arenitos ocupam uma área de 66.521,3 km2
, 

sendo que 504 km2 ocorrem na parte relativa a Mato Grosso do 
Sul e o restante em São Paulo, distribuídos na parte central dos 
amplos interflúvios dos rios Grande, Tietê e Paranapanema, 
relacionados principalmente às formações Adamantina e Marília 
do Grupo Bauru. 

O Serviço Nacional de Pesquisas Agronômicas 
(LEVANTAMENTO ... , 1960) os denominou Solos Podzolizados de 
Lins e Marília, devido principalmente ao fato de que a 
classificação de solos utilizada então excluía do Grande Grupo 
Podzólico Vermelho-Amarelo os solos que apresentavam 
saturação de bases alta, assim como, por outras razões, não 
podiam ser enquadrados em outros Grandes Grupos e tampouco 
existia alguma literatura que fizesse qualquer referência a solos 
desse tipo, da maneira específica. 

Entretanto, nos dias atuais, já se admite qualquer variação da 
saturação de bases para a classe Podzólico Vermelho-Amarelo, e, 
considerando o Sistema Brasileiro de Classificação vigente, foram 
classificados como Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico os 
Podzolizados - variação Lins, e Podzólico Vermelho-Amarelo 
eutrófico abrúptico os Podzolizados - variação Marília, sendo 
ambos A moderado, argila de atividade baixa, textura 
arenosa/média. Logo, a principal característica diferencial entre os 
dois é o caráter abrúptico. 

Devido talvez ao fato de que por ocasião da separação das 
variações Lins e Marília tenha sido dada mais ênfase ao maior ou 
menor contraste morfológico entre os diversos horizontes do perfil, 
sem haver uma preocupação com parâmetros analíticos, 
observou-se que dentro das unidades separadas como variação 
Lins ocorrem solos com mudança textura! abrúptica, porém com 
pequena diferenciação morfológica entre os horizontes, 
principalmente no tocante à cor e à estrutura. Já nas áreas 
mapeadas como variação Marília (Est. 3.111 A), invariavelmente, os 
solos apresentaram o caráter abrúptico. 

De uma maneira geral, os Podzólicos abrúpticos estão 
relacionados a áreas de declives mais fortes e por conseguinte às 
partes mais altas, geralmente correspondendo às cabeceiras de 
drenagem, que por sua vez se alinham no centro dos interflúvios, 
paralelamente aos grandes rios, em relevo dominantemente 
ondulado e em menor proporção suave ondulado (Fig. 3.7 e 3.8). 
Onde as superfícies são mais dissecadas (Fig. 3.8), chegando o 
relevo a ser forte ondulado em algumas situações, possuem 
menor profundidade e têm algumas vezes textura argilosa no 
horizonte Bt, associados a Solos Litólicos e Cambissolos. 

Os Podzólicos não abrúpticos situam-se numa posição 
intermediária entre as partes mais centrais dos interflúvios e as 
partes mais rebaixadas próximas aos rios. Ocorrem em relevo 
suave ondulado, associados ou não a Podzólicos abrúpticos ou 
Latossolos, em função principalmente da intensidade de 
dissecação das superfícies. 



Apresentam sequência de horizontes A1, A2 ou A3 no caso de 
alguns não abrúpticos, B1t, B2t geralmente subdividido em B21t, 
B22t e B23t, B3 e C. É comum nos solos abrúpticos a ocorrência 
de "lamelas", ou seja, camadas finas mais argilosas com 
espessura de até 3 cm nos horizontes A e Bt, mais 
frequentemente no A2 (Est. 311 A). Apresentam argila de atividade 
baixa, valores de soma de bases geralmente entre 2 e 5 mE/100 g 
no horizonte Bt e valores elevados de saturação com bases 
geralmente entre 50 e 90%. 

Na parte superior do horizonte Bt, ocorre estrutura em blocos 
subangulares com grau de desenvolvimento moderado e fraco, 
tamanho pequeno a médio, e apresenta nos abrúpticos 
cerosidade fraca a moderada e, nos não abrúpticos, quando 
presente, é fraca. O grau de consistência de um modo geral varia 
de macio a muito duro, quando secos, friável a firme, quando 
úmido, e ligeiramente plástico a plástico e ligeiramente pegajoso a 
pegajoso, quando molhados, sendo que, para o caso de alguns 
abrúpticos, chegou a muito plástico e muito pegajoso. 

Ambos os casos apresentam a parte inferior do perfil muito 
friável, sem estrutura desenvolvida, tendo aspecto maciço in situe 
com alto grau de floculação, porém os não abrúpticos apresentam 
essas características mais próximas da superfície, além de serem 
mais profundos. 

Quanto à utilização, os dos terraços são utilizados tanto com 
lavouras como milho, feijão e trigo, como com pastagens. Os 
derivados de arenitos em Mato Grosso do Sul (Fig. 3.19), apesar 
de algumas lavouras de ciclo curto, têm como seu principal uso as 
pastagens formadas (Est. 3.Vlll B), enquanto nos de São Paulo o 
uso com lavouras é bastante acentuado, sendo os principais tipos 
o café, seguido por citrus, milho, feijão, algodão, mandioca, 
amendoim e sorgo, além da pecuária. 

Fig. 3.19 - Padrões de imagens das unidades de mapaeamento dos Planaltos 
Rebaixados próximo a Xavantina no municiipio de Brasilêndia (MS). 

Folha SF.22-V-C. 

Recomendam-se cuidados especiais quanto à erosão, 
adubações de manutenção e práticas visando a melhorar as 
condições físicas, tais como adubação verde, incorporação de 
restos vegetais e rotação de culturas. 

Os solos distróficos têm sua ocorrência como dominantes 
restrita a poucas manchas ao norte da área, nos municípios 
paulistas de Santa Albertina, Parapuã e Urânia e de Aparecida do 
Taboado e Três Lagoas em Mato Grosso do Sul, totalizando 
1.480,5 km 2

. Originam-se das litologias da Formação Adamantina 
do Grupo Bauru. São pouco utilizados com lavouras, sendo a 
pecuária o principal tipo de utilização. 

Apresentam como maiores limitações à utilização agrícola a 
fertilidade natural e o fato de ocorrerem ao norte da área onde os 
períodos secos são mais prolongados, o que pode acarretar um 
déficit hídrico acentuado, principalmente por terem textura média 
com acentuada drenagem dos perfis. 

Os solos álicos têm também grande expressividade em 
termos de ocorrência, totalizando aproximadamente 10.714,8 km 2

. 

Originam-se na área em questão, desde depósitos aluvionares 
recentes relativos ao período quaternário, até sedimentos da era 
paleozoica. 

Suas maiores ocorrências são nos terraços alúvio
coluvionares que margeiam o rio Paraná no Estado de Mato 
Grosso do Sul (Fig. 3.14), formados a partir de sedimentos 
quaternários, onde totalizam 1.235 km 2

; nos municípios sul-mato-

grossenses de Aparecida do Taboado e Três Lagoas, originados 
dos arenitos da Formação Adamantina, num total de 1.030 km 2

; 

na Depressão Rio Tietê - Rio Piracicaba (Fig. 3.10) e Patamares 
Cuestiformes, mais exatamente nos municípios paulistas de Santa 
Maria da Serra, Anhembi, Bofete, Botucatu, São Manuel, Dois 
Córregos e outros, originados dos arenitos da Formação Botucatu, 
totalizando 2.012,2 km 2

; e, finalmente, nos Patamares do Tibagi e 
de ltapetininga, sobre sedimentos paleozoicos, onde totalizam 
6.437,6 km 2

. 

Os derivados dos sedimentos quaternários, bem como dos 
arenitos tanto do Grupo Bauru quanto da Formação Botucatu, têm 
textura média e apresentam como mais grave empecilho à 
utilização agrícola a fertilidade natural. Quanto às demais 
características e considerações, são similares aos eutróficos 
desses mesmos materiais geológicos. 

Quanto aos originados dos sedimentos finos da era 
paleozoica, vale mencionar os que ocorrem no Patamar de 
ltapetininga, mais exatamente nos municípios de Conchas, 
Porangaba e Guareí, no Estado de São Paulo, que têm textura 
argilosa e muito argilosa, pouca diferenciação de horizontes, são 
bem estruturados, têm cores claras, ocorrem em relevo suave 
ondulado e estão relacionados aos folhelhos e siltitos da 
Formação Corumbataí-Subgrupo Estrada Nova. 

Relacionados às litologias do Grupo Itararé Indiviso, 
distribuídos principalmente nas proximidades de ltapetininga, Buri, 
Riversul e ltaporanga, no Estado de São Paulo (Fig. 3.11 ), 
formaram-se solos de textura média, frequentemente abrúpticos, 
com teores consideráveis de silte e cores claras, em relevo 
ondulado e forte ondulado. 

Esses mesmos solos ocorrem na parte referente ao Estado do 
Paraná, nos municípios de Santana do Itararé, São João da Boa 
Vista, Venceslau Braz e Salto do Itararé, além de outros. Um 
pouco mais para oeste, abrangendo parte dos municípios de lbaiti, 
Sapopema, Pinhalão e Jaboti, no Paraná, os Podzólicos são mais 
argilosos, bem drenados, medianamente profundos e ocorrem em 
relevo ondulado e forte ondulado. 

Têm sido os solos desses sedimentos muito utilizados com 
agricultura, porém o relevo um tanto movimentado dificulta os 
tratos culturais mecanizados, causa principal de prevalecerem as 
pequenas lavouras. 

Quanto às possibilidades de utilização, são muito favoráveis, 
pois comumente apresentam a fertilidade natural mais elevada na 
parte superficial, o que, decerto, diminuirá um pouco os gastos 
com fertilizantes, apesar de os mesmos serem necessários, visto 
que os solos não têm reservas nutricionais nas camadas internas. 
A calagem deve ser executada, visando à neutralização da acidez 
por parte do alumínio trocável. 

Os perfis coletados correlacionam-se, em Soil.. (1975), aos 
grandes grupos Paleudult, Paleudalf, Paleustalf, Paleustult e 
Hapluda/f 

PERFIL Nº 128 

Descrição geral: 

Data - 18/04/82. 

Classificação - Podzólico Vermelho-Amarelo álico argila de 
atividade baixa A moderado textura argilosa/muito argilosa relevo 
ondulado. Paleudult. 

Unidade de mapeamento - PVa10. 

Localização, município, estado e coordenadas - Estrada antiga 
ltapetininga-Tatuí a O, 7 km do rio Tatuí, SP. 23°25'S e 48°03'WGr. 
Folha SF.22-Z-D. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Corte de 
estrada no terço superior de elevação com 15% de declive e sob 
cobertura de capoeira. 

Altitude - 600m. 

Litologia - Argilitos, folhelhos e siltitos. 

Formação geológica - Formação lrati. Subgrupo Estrada Nova. 
Grupo Passa-Dois. 

Período - Permiano superior. 

Material originário - Meteorização das rochas locais. 

Relevo local - Ondulado. 



Relevo regional - Ondulado e suave ondulado. 

Erosão - Ligeira. 

Drenagem - Bem drenado. 

Vegetação primária - Floresta Estacionai Semidecidual. 

Uso atual - Cultura de feijão. 

Descrição morfológica: 

Ap 

811 

8211 

8221 

83 

0-20 cm; bruno-escuro (10YR 3/3, úmido) e bruno
acinzentado (1 OYR 5/2, seco); franco-argilo-siltoso; 
moderada pequena e média granular e pequena e 
média blocos subangulares; duro, friável, muito plástico 
e pegajoso; transição plana e gradual. 
20-35 cm; bruno a bruno-escuro (7,5YR 4/4); argila 
siltosa; forte pequena e média blocos subangulares e 
angulares; cerosidade abundante e forte; muito duro, 
firme, muito plástico e muito pegajoso; transição plana 
e difusa. 
35-60 cm; bruno-avermelhado (5YR 4/4); argila siltosa; 
forte pequena e média blocos subangulares e 
angulares; cerosidade abundante e forte; muito duro, 
firme, muito plástico e muito pegajoso; transição plana 
e difusa. 
60-95 cm; bruno-avermelhado (5YR 4/4); argila siltosa; 
forte pequena e média blocos subangulares e 
angulares; cerosidade abundante e forte; muito duro, 
firme, muito plástico e muito pegajoso; transição plana 
e difusa. 
95-110 cm; coloração variegada composta de bruno
avermelhado (5YR 4/4) e vermelho-amarelado (5YR 
4/6); muito argiloso; forte pequena e média blocos 
subangulares e angulares; cerosidade abundante e 
forte; muito duro, firme, muito plástico e muito 
pegajoso. 

Raízes: Comuns médias e grossas no B e abundantes finas e 
médias no Ap. 

Obs.: Presença de superfícies foscas em todos os sub-horizontes 
do B. 

Análises físicas e químicas 

Horizonte 

Símb 

Ap 
B1t 

B21t 
B22t 

B3 

Argila 
Disper-
saem 
água 

% 

30 
46 
50 
50 
59 

Prof. 
om 

0-20 
20-35 
35-60 
60-95 

95-110 

Grau 
de fio-
cuia-
ção 
% 

14 
8 
4 
4 
3 

Frações da amostra 

Calh. 
>20 
mm 

o 
o 
o 
o 
o 

% S1lte --
% Argila 

1,57 
0,88 
0,81 
0,79 
0,56 

total% 

Case 
20-2 
mm 

4 
Ir 
Ir 
Ir 
1 

Terra 
fina 
<2 

mm 

96 
100 
100 
100 
99 

pH (12,5) 

H201 KCIN 

5,6 4,2 
5,5 3,8 
5,2 3,6 
5,1 3,5 
5,0 3,5 

Lab.: SNLCS (82.1171/75) 

Comp. Granulométrica (tfsa %) 

Areia 
gros-
sa 2-
0,20 
mm 

4 
2 
2 
3 
2 

Areia 

'"" 0,20-
0,05 
mm 

6 
4 
4 
4 
3 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

55 
44 
42 
41 
34 

mm 

35 
50 
52 
52 
61 

Complexo sortivo mE/100g 

Ca++ 1 Mg++ 1 .. 
1 

Na 
10,4 3,1 0,58 0,04 
6,7 2,2 0,29 0,03 
4,1 1,7 0,20 0,04 
2,8 1,3 0,19 0,04 
3,3 1,8 0,19 0,05 

Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V e N e 
(sat.de (orgâ- % --

Valor S 1 +++ 1 + 1 ValorT bases) nico)% N 
(soma) AI H (soma) % 

14,1 o 4,1 18,2 77 2,09 0,24 9 
9,2 1,1 3,8 14,1 65 0,96 0,15 6 
6,0 4,6 3,1 13,7 44 0,89 0,13 7 
4,3 5,7 2,9 12,9 33 0,82 0,12 7 
5,3 7,2 2,7 15,2 35 0,85 0,12 7 

Ataque por H2S04(d=1,47) 
e Na2C03 (5%) S102 

Al203 

S102 Al203 Fe203 T102 P20s (K1) 

15,9 8,6 4,1 0,54 3,14 
18,3 11,0 5,2 0,51 2,83 
19,3 12,1 5,7 0,59 2,71 
20,2 12,7 5,7 0,55 2,70 
23,7 14,8 6,3 0,53 2,72 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 5) 

e E do # # e' . 
extrato Co Mg º' HCO~ mmhos/ 

cm 
a 25°C 

~ mE/100g ~ 
COs 

PERFIL Nº 142 

Descrição geral: 

S102 

--
R203 

(Kr) 

2,41 
2,14 
2,09 
2,10 
2,14 

so, 

Al203 

--
Fe203 

3,29 
3,32 
3,33 
3,50 
3,68 

... 
100 AI ... -
o 
11 
43 
57 
58 

Fonte-(LEVANTAMENTO .. ,1960). Pertil nº 10. 

Equ1v 
Os 

CaC03 
% 

p 
Ass1-
m1lá-
csl 
ppm 

<0,5 
<0,5 

So< 
e/sódio 

~;.' 
cável no 
valorT) 
100 

Na•!T 

<1 
<1 
<1 
<1 
<1 

Equ1v 
ds 
um1d % 

29,7 
28,5 
28,0 
30,5 
33,5 

Classificação anterior - Podzólico Vermelho-Amarelo-variação 
Laras. 

Classificação atual - Podzólico Vermelho-Amarelo álico argila de 
atividade baixa A moderado textura arenosa/média relevo forte 
ondulado. Paleudult. 

Unidade de mapeamento - PVa17. 

Localização, município, estado e coordenadas - Estrada 
ltapeva-ltaberá, a 25, 1 km de ltapeva. ltaberá, SP. 23°53'8 e 
48 52'WGr. Folha SF.22-Z-D. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Corte de 
estrada no topo de elevação com 40 a 50%) de declive e sob 
cobertura de gramíneas. 

Altitude - 710 m. 

Litologia - Arenitos, diamictitos e siltitos e, secundariamente, 
ritmitos e folhelhos. 

Formação geológica - Grupo Itararé Indiviso. Supergrupo 
Tubarão. 

Período - Permocarbonífero. 

Material originário - Produto da meteorização de rochas locais, 
provavelmente arenitos finos. 

Relevo local - Forte ondulado. 

Relevo regional - Ondulado. 

Drenagem - Moderadamente drenado. 

Vegetação primária - Fonnação Pioneira Fluvial de Contato. 

Uso atual - Pastagem. 

Descrição morfológica: 

A1 0-23 cm; bruno muito escuro (10YR 2/2); areia franca; 
fraca pequena granular; macio, muito friável, não 
plástico e não pegajoso; transição plana e abrupta. 

A2 23-59 cm; bruno-claro-acinzentado a bruno (10YR 
5,5/3); areia franca; maciça; ligeiramente duro, solto, 
não plástico e não pegajoso; transição ondulada e 
abrupta. 

81 59-77 cm; bruno-escuro a bruno (10YR 4,5/3), 
mosqueado comum, pequeno e difuso; franco-arenoso; 
maciça; ligeiramente duro, friável, não plástico e 
ligeiramente pegajoso; transição ondulada e clara. 

B22t 77-11 O cm; vermelho-amarelado (5YR 5/8), mosqueado 
abundante, pequeno e distinto, amarelo-brunado (10YR 



6/6); franco-argilo-arenoso; moderada pequena blocos 
subangulares; cerosidade forte de coloração bruno
avermelhada (5YR 4/3); duro, ligeiramente plástico e 
pegajoso; transição plana e clara. 

B23t 110-145 cm; amarelo-avermelhado (7,5YR 7/6), 
mosqueado comum, pequeno e difuso, amarelo (10YR 
8/8); franco-argilo-arenoso; maciça que se quebra em 
moderada média blocos subangulares; cerosidade forte 
de coloração bruna (7,5YR 5/4); ligeiramente duro, 
firme, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; 
transição ondulada e gradual. 

C 145 cm+; amarelo-avermelhado (5YR 7/6), mosqueado 
abundante e proeminente, bruno muito claro
acinzentado (10YR 8/3); franco-arenoso; maciça que se 
desfaz em fraca pequena blocos subangulares; 
cerosidade moderada; macio, friável, plástico e 
ligeiramente pegajoso. 

Raízes: Abundantes no A1, muitas no A2 e 81, raras no B22t e 
ausentes nos demais. 

Análise mineralógica: 

A2 

81 

8221 

8231 

e 

Areia grossa - 97%) de quartzo; traços de microclina e 
concreções ferruginosas. 3%) de detritos vegetais. 
Areia fina - 85%) de quartzo hialino; 14%) de fragmentos 
de argilito; traços de turmalina, magnetita, concreções 
ferruginosas e muscovita. 1%) de detritos vegetais. 

Areia grossa - 99%) de quartzo; traços de concreções 
ferruginosas e microclina. 1%) de detritos vegetais. 
Areia fina - 99%) de quartzo hialino; traços de 
turmalina, magnetita e biotita. 1%) de detritos vegetais. 
Areia grossa - 99%) de quartzo; traços de concreções 
ferruginosas, turmalina, magnetita, enstenita, biotita 
intemperizada. 1%) de detritos vegetais. 
Areia fina - 100%) de quartzo hialino; traços de 
magnetita, turmalina, biotita, muscovita e concreções 
ferruginosas. Traços de detritos vegetais. 
Areia grossa - 99%) de quartzo; 1 º/o de concreções 
ferruginosas; traços de concreções argilosas, biotita 
intemperizada e microclina. Traços de detritos vegetais. 
Areia fina - 100% de quartzo hialino; traços de 
magnetita, turmalina, biotita, muscovita, e concreções 
ferruginosas. Traços de detritos vegetais. 
Areia grossa - 99% de quartzo; 1 % de concreções 
ferruginosas; traços de concreções argilosas, biotita 
intemperizada e microclina. Traços de detritos vegetais. 
Areia fina - 100% de quartzo hialino; traços de 
magnetita, turmalina, biotita, muscovita e concreções 
ferruginosas. Traços de detritos vegetais. 
Areia grossa - 97% de quartzo; 3% de concreções 
ferruginosas; traços de concreções argilosas, magnetita 
e microclina. Traços de detritos vegetais. 
Areia fina - 100% de quartzo hialino; traços de 
magnetita, turmalina, biotita, muscovita e concreções 
ferruginosas. 

Obs.: Em todo o perfil, observa-se a presença de grãos de quartzo 
e turmalina rolados. 

Considerações sobre a análise mineralógica nas frações areia 
grossa e areia fina: 
- O quartzo é o mineral dominante ao longo do perfil, variando de 
85 a 100%; 
- Entre os demais minerais ocorrem, esparsamente, microclina, 
micas e enstenita, que são fontes de nutrientes para as plantas. 

Análises físicas e químicas Lab.: SNLCS (30.117/22) 

Horizonte Frações da amostra 
total% 

Comp. Granulométrica (tfsa %) 

Terra Areia Areia Silte 
Calh. Case fina gros- '"" 0,05-

Símb Prof. >20 20-2 <2 sa 2- 0,20- 0,002 mm om mm mm mm 0,20 0,05 mm 
mm mm 

A1 0-23 o o 100 11,1 73,1 6,2 9,6 
A2 23-59 o o 100 9,6 73,2 6,8 10,4 
81 59-77 o o 100 8,1 65,6 7,3 19,0 

B22t 77-110 o o 100 3,2 52,0 14,9 29,9 
B23t 110-145 o o 100 1,5 63,1 10,3 25,1 

e 145+ o o 100 1,6 71,9 14,4 12,1 

Grau Argila 
Disper- de flo- % S1lte 

pH (12,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 

saem cuia-
% Argila 

água ção H,O KCIN Ca ++ 
% % 

2,0 79 0,65 5,9 5,4 7,73 
4,0 62 0,65 5,0 4,0 0,88 
10,7 44 0,38 4,7 3,8 0,68 
19,0 36 0,50 4,6 3,7 1,07 
18,6 26 0,41 4,5 3,7 0,36 
7,7 36 1,19 4,5 3,7 0,42 

Complexo sortivo mE/100g Valor V 
(sat.de 

Valor S 1 +++ 1 H+ 1 Valor T bases) 
(soma) AI (soma) % 

9,37 2,19 11,56 81 
1,30 2,41 3,71 35 
1,10 3,26 4,36 25 
1,58 4,13 5,71 28 
0,78 3,53 4,31 18 
0,84 3,18 4,02 21 

Ataque por H1S04(d=1,47) 
e Na2C03 (5%) S102 S102 

Al203 R203 

S102 Al203 Fe203 T102 P20s (K1) (Kr) 

5,90 3,41 1,01 0,13 0,03 2,94 2,48 
5,02 2,57 0,91 0,13 0,02 3,32 2,71 
7,89 6,98 1,82 0,18 0,02 1,92 1,65 

13,71 11,47 2,45 0,19 0,03 2,03 1,79 
13,06 10,86 1,37 0,13 0,02 2,04 1,89 
10,83 8,54 1,12 0,10 0,02 2,16 1,99 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 5) 

e E do 
* 1 * 1 • I • o extrato 

Á~~· 
Ca Mg K Na 

mmhos/ 
HCO~ so, 

cm COs 

a 25°C 
~ mE/100g ~ 

AMOSTRA EXTRA Nº 42 

Descrição geral: 

Data - 04/09/82. 

Mg++ 

1,47 
0,34 
0,31 
0,38 
0,26 
0,30 

e 
(orgâ-

nico)% 

2,14 
0,47 
0,53 
0,28 
0,34 
0,17 

Al203 

Fe203 

4,80 
4,40 
5,33 
8,00 

10,67 
15,50 

... 
100 AI 

----+++ 
S +AI 

.. 
0,11 
0,04 
0,08 
0,10 
0,09 
0,06 

N 
% 

0,19 
0,04 
0,03 
0,02 
0,02 
0,02 

Equ1v 
Os 

CaC03 
% 

p 
Ass1-
m1lá-
csl 
ppm 

Na 
0,06 
0,04 
0,03 
0,03 
0,07 
0,06 

e 
--

N 

11 
12 
18 
14 
17 
9 

So< 
dsód10 

Equ1v 
ds 
um1d 
% 

15,0 
11,0 
15,5 
22,3 
22,3 
17,3 

Classificação - Podzólico Vermelho-Amarelo álico argila de 
atividade baixa A moderado textura média relevo suave ondulado. 
Paleudult. 

Unidade de mapeamento - PVa24. 

Localização, município, estado e coordenadas - A 4,8 km da Vila 
São João em direção à confluência dos rios lvinhema e Baía. 
Taquarussu, MS. 22°34'S e 53°26'WGr. Folha SF.22-Y-A. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Terço médio 
de elevação com 3 a 4% de declive e sob cobertura de gramínea. 

Altitude - 260 m. 

Litologia - Areias, argilas e cascalhos inconsolidados. 

Formação geológica - Depósitos Aluvionares Recentes. 

Período - Quaternário. 

Material originário - Sedimentos de natureza colúvio-aluvionar. 

Relevo local - Plano. 

Relevo regional - Suave ondulado e plano. 



Erosão - Ligeira. 

Drenagem - Moderadamente a bem drenado. 

Vegetação primária - Formação Pioneira Fluvial de Contato. 

Uso atual - Pastagem de Brachiaria sp. 

Descrição morfológica: 

Ap 0-30 cm; bruno-escuro (10YR %); franco-arenoso; fraca 
pequena granular e grãos simples; muito friável, não 
plástico e ligeiramente pegajoso; transição plana e 
gradual. 

81 60-80 cm; bruno-amarelado-escuro (10YR 4/4); franco
arenoso; fraca pequena granular; friável, ligeiramente 
plástico a plástico e ligeiramente pegajoso a pegajoso; 
transição plana e gradual a difusa. 

821 80-120 cm+; bruno-amarelado-escuro (10 YR 4,5/6); 
franco-argilo-arenoso; fraca pequena granular e blocos 
subangulares; friável, plástico e pegajoso. 

Análises físicas e químicas Lab.: SNLCS (82.1807/09) 

Horizonte Frações da amostra 
total% 

Comp. Granulométrica (tfsa %) 

Símb 

A 
B1 

Prof. 
om 

0-30 
60-80 

Calh. 
>20 
mm 

o 
o 

Case 
20-2 
mm 

Ir 
Ir 

Terra 
fina 
<2 

mm 

100 
100 

B2t 80-120+ O tr 100 

Grau 

Areia 
grossa 
2-0,20 

mm 

57 
47 

Areia 

'"" 0,20-
0,05 
mm 

24 
25 

46 23 

Silte 
0,05 

0,00 
2m 

6 
9 

9 

m 

2 mm 

13 
19 

22 

Argila 
Disper- de fio- % S1lte 

pH (12,5) Complexo sortivo mE/100g 

--saem cuia-
% Argila 

H201 KCIN Ca++ 1 Mg++ 1 água ção 
% % 

9 31 0,46 6,2 5, 1 2,0 0,6 
16 16 0,47 5,4 3,9 1,0 0,1 

20 9 0,41 4,6 3,7 0,2 

Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V 
(sat.de 

Valor S 1 +++ 1 + 1 ValorT bases) 
(soma) AI H (soma) % 

3,0 o 1,4 4,4 68 
1,5 0,3 1,7 3,5 43 

0,4 1,2 1,7 3,3 12 

Ataque por H2S04(d=1,47) 
e Na2C03 (5%) S102 S102 

Al203 R203 

S102 Al203 Fe203 T102 P20s (K1) (Kr) 

4,4 3,7 1,3 0,40 2,02 1,65 
8,1 7,0 2,3 0,67 1,97 1,63 

9,7 8,2 2,6 0,75 2,01 1,67 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 5) 

e E do 
* 1 * 1 • I • extrato 

Á~~· 
Ca Mg K Na 

HCO~ so, 
o 

mmhos/ 
cm ~ mE/1 OOg ~ 

cos 
a 25°C 

PERFIL Nº 14 

Descrição geral: 

e 
(orgâ-

nico)% 

0,66 
0,36 

0,21 

Al203 

Fe203 

4,48 
4,76 

4,93 

... 
100AI 

----+++ 
S +AI 

o 
17 

75 

Fonte - (LEVANTAMENTO .. , 1960). Perfil nº 18. 

.. 
0,37 
0,34 

0,17 

N 
% 

0,07 
0,04 

0,03 

Equ1v 
Os 

CaC03 
% 

p 
Ass1-
m1lá-
csl 
ppm 

1 
Na 
0,01 
0,01 

0,01 

e 
--

N 

9 
9 

7 

So< 
dsód10 

<1 
<1 

<1 

Equ1v 
ds 
um1d % 

8,7 
11,0 

12,1 

Classificação anterior - Solos Podzolizados de Lins e Marília -
variação Lins. 

Classificação atual - Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico argila 
de atividade baixa A moderado textura arenosa/média relevo 
ondulado. Hapludaff. 

Unidade de mapeamento - PVe5. 

Localização, município, estado e coordenadas - Estrada São José 
do Rio Preto-Pereira Barreto, 18 km após Mirassol. Mirassol, SP. 
20°46'8 e 49°47'WGr. Folha SF.22-X-A 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Corte de 
estrada no topo de uma elevação com 5 a 10%) de declive, sob 
cobertura de mata secundária (capoeira). 

Altitude - 420 m. 

Litologia - Arenitos de granulação fina, podendo conter fósseis, 
cimentos e nódulos calcíticos. 

Formação geológica - Formação Adamantina. Grupo Bauru. 

Período - Cretáceo. 

Material originário - Arenito contendo nódulos ou cimento 
calcíticos. 

Relevo local - Ondulado. 

Relevo regional - Ondulado e suave ondulado. 

Drenagem - Moderadamente drenado. 

Vegetação primária - Floresta Estacionai Semidecidual. 

Uso atual - Mata de formação secundária. 

Descrição morfológica: 

A1 

A2 

8211 

8221 

83 

C1 

C2 

R 

0-15 cm; bruno-escuro (7,5YR 3/2); areia franca; fraca 
pequena a média granular e grãos simples; macio, 
friável, não plástico e não pegajoso; transição plana e 
clara. 
15-30 cm; bruno-escuro (7,5YR 4/4); areia franca; fraca 
pequena a média granular e grãos simples; macio, 
friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; 
transição plana e gradual. 
30-50 cm; vermelho-amarelado (5YR 4/6); franco
arenoso; moderada média blocos subangulares; 
cerosidade pouca e fraca; pouco poroso; duro, friável, 
ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição 
plana e gradual. 
50-70 cm; vermelho-amarelado (5YR 4/8); franco
arenoso a franco-argilo-arenoso; fraca média blocos 
subangulares; cerosidade pouca e fraca; pouco poroso; 
ligeiramente duro, friável, ligeiramente plástico e 
ligeiramente pegajoso; transição plana e gradual. 
70-200 cm; vermelho-amarelado (5YR 4/8); franco
argilo-arenoso; maciça porosa que se desfaz em fraca 
muito pequena granular; muito poroso; macio, friável, 
não plástico e ligeiramente pegajoso; transição 
ondulada e abrupta. 
200-290 cm; vermelho-amarelado (5YR 4/8); franco
arenoso; maciça porosa, apresentando fragmentos de 
rocha que dão a impressão de mosqueado; macio, 
friável, não plástico e ligeiramente pegajoso; transição 
plana e gradual. 
290-330 cm; vermelho-amarelado (5YR 4/8); 
mosqueado abundante, médio e difuso, vermelho 
(2,5YR 4/8); franco-arenoso; maciça, apresentando 
fragmentos de arenito em decomposição. 
330 cm+; arenito. 

Raízes: Abundantes noA1; escassas noA2, B21t, B22t e B3. 

Obs.: A parte superior do B21t mostra intensa atividade biológica 
caracterizada por canais formados por pequenos animais com 
coatings de matéria orgânica dentro dos canais e entre alguns dos 
agregados que compõem as unidades estruturais. Entre o B3 e o 
C1 observa-se pequena camada de concreções ferruginosas, 
apresentando concreções até de 3 cm de diâmetro. 

Análise mineralógica: 



A1 

A2 

8211 

8221 

83 

C1 

C2 

Areia grossa - 96%) de quartzo; 1 º/o de concreções 
ferruginosas; traços de magnetita, turmalina, 
calcedônia, apatita, cianita, ilmenita magnética. 3%) de 
detritos vegetais. 
Areia fina - 97%) de quartzo (alguns rolados); 3%) de 
ilmenita; traços de turmalina, apatita, magnetita, cianita, 
epídoto, estaurolita, concreções argilosas com inclusão 
de mica. Traços de detritos vegetais. 
Areia grossa - 95%) de quartzo; 1 º/o de concreções 
ferruginosas; traços de magnetita, turmalina, ilmenita 
magnética, biotita, epídoto. 4%) de detritos vegetais. 
Areia fina - 98%) de quartzo (alguns grãos rolados); 2%) 
de ilmenita; traços de turmalina, cianita, epídoto, 
estaurolita. Traços de detritos vegetais. 
Areia grossa - 90%) de quartzo; 4%) de concreções 
ferruginosas; 1%) de concreções areníticas silicificadas; 
traços de magnetita, turmalina, ilmenita magnética. 5%) 
de detritos vegetais. 
Areia fina - 98%) de quartzo (alguns rolados); 2%) de 
ilmenita; traços de turmalina, cianita, apatita, epídoto, 
estaurolita, concreções ferruginosas. Traços de detritos 
vegetais. 
Areia grossa - 95%) de quartzo; 1 º/o de concreções 
ferruginosas; 1% de concreções areníticas silicificadas; 
traços de concreções argilosas, magnetita, turmalina, 
cianita, ilmenita magnética, rutilo. 3% de detritos 
vegetais. 
Areia fina - 98% de quartzo (alguns grãos rolados); 2% 
de ilmenita; traços de turmalina, concreções 
ferruginosas. Traços de detritos vegetais. 
Areia grossa - 91% de quartzo; 2% de concreções 
ferruginosas; 2% de concreções areníticas silicificadas; 
traços de concreções argilosas, magnetita. 5% de 
detritos vegetais. 
Areia fina - 98% de quartzo (alguns grãos rolados); 2% 
de ilmenita; traços de turmalina, concreções 
ferruginosas. Traços de detritos vegetais. 
Calhaus e cascalho magnetita em maior 
percentagem; concreções ferruginosas; fragmentos de 
arenito com cimento ferruginoso. 
Areia grossa - 93% de arenito silicificado; 3% de 
concreções ferruginosas; 2% de quartzo; 1% de 
muscovita; traços de concreções argilosas, magnetita, 
biotita. 1% de detritos vegetais. 
Areia fina - 68% de quartzo (aparecendo grãos 
rolados); 19% de arenito; 7% de muscovita; 5% de 
concreções ferruginosas; 1% de ilmenita; traços de 
magnetita, turmalina, cianita, epídoto, biotita, 
estaurolita. Traços de detritos vegetais. 
Areia grossa - 83% de concreções areníticas 
silicificadas; 10% de concreções ferruginosas; 4% de 
quartzo; 2% de muscovita; 1% de concreções 
manganosas. Traços de detritos vegetais. 
Areia fina - 57% de quartzo (alguns grãos rolados); 
31% de arenito; 10% de muscovita e biotita 
intemperizadas; 2% de ilmenita; traços de turmalina, 
concreções ferruginosas, epídoto, magnetita e 
concreções argilosas. 

Obs.: Os grãos de quartzo se apresentam rolados. 

Considerações sobre a análise mineralógica nas frações areia 
grossa e areia fina: 
- O quartzo, na areia grossa, é o mineral dominante desde o A1 
até o 83, caindo bruscamente no C1 e C2, variando de 96 até 2%. 
Nos dois últimos sub-horizontes, o quartzo é substituído por 
fragmentos de arenito silicificado. Na fração areia fina, o quartzo é 
o mineral dominante em todos os sub-horizontes, variando de 98 a 
57%; 
- as micas ocorrem em maior percentagem nos dois últimos sub
horizontes, variando de 1 a 10%, aparecendo como traços no A 1 e 
A2; as concreções ocorrem regularmente nas duas frações do 
solo ao longo do perfil; 
- a presença de maior percentagem de arenito (provavelmente 
com cimento calcário) na fração areia fina do sub-horizonte C2 
parece ser responsável pelos teores mais elevados de cálcio e 
magnésio nesse sub-horizonte; 
- este perfil apresenta traços de alguns minerais responsáveis 
pela reserva de nutrientes para as plantas. 

Considerações sobre a análise mineralógica da fração argila: 
- Na fração argila, por difração dos raios X, observa-se no A1 
dominância de quartzo, seguindo-se, em menores proporções, 
gibbsita e óxidos de ferro. No C2 ocorrem, em maiores 
proporções, os minerais de argila do tipo 1 :1 e o quartzo e 
também, em menores proporções, os óxidos de ferro. 

Análises físicas e químicas Lab.: 1.0.A. (30.599/605) 

Horizonte Frações da amostra 
total% 

Comp. Granulométrica (tfsa %) 

Terra Areia Areia Silte 
Calh. Case 

'"" gros- '"" 0,05-
Símb Prof. >20 20-2 <2 sa 2- 0,20- 0,002 mm om mm mm mm 0,20 0,05 mm 

mm mm 

A1 0-15 o o 100,0 3,5 83,7 1,2 11,6 
A2 15-30 o o 100,0 2,5 84,7 3,0 9,8 
B21t 30-50 o o 100,0 2,5 76,0 2,9 18,6 
B22t 50-70 o o 100,0 1,6 76,5 1,9 20,0 
83 70-200 o o 100,0 1,3 74,5 1,7 22,5 
C1 200-290 o o 100,0 2,3 76,3 6,9 14,5 
C2 290-330 o o 100,0 1,0 77,5 7,8 13,7 
R 330+ 

Grau Argila 
Disper- de flo- % S1lte 

pH (12,5) Complexo sortivo mE/100g 

saem cuia- --
água ção 

%Argila 

H201 KCIN Ca++ 1 Mg++ 1 
% % 

1,5 87 0,10 5,6 
3,3 66 0,31 5,7 
6,5 65 0,16 5,5 
6,8 66 0,09 5,4 
1,4 84 0,08 4,7 
0,9 84 0,48 4,8 
2,0 85 0,57 5,0 

Complexo sortivo mE/100g 

5,0 

5,1 
4,9 
4,9 
4,1 
3,9 
4,1 

3,48 
2,01 
2,27 
1,49 
0,33 
0,38 
2,40 

Valor V 
(sat.de 

Valoc S 1 +++ 1 H+ 1 Valor T bases) 
(soma) AI (soma) % 

4,67 X 2,82 7,49 62 
2,73 X 0,55 3,28 83 
3,46 X 0,59 4,05 85 
2,82 X 0,67 3,49 81 
0,85 0,42 0,42 2,53 34 
0,96 1,85 1,85 5,59 17 
5,92 1,90 1,90 8,33 71 

Ataque por H1S04(d=1,47) 
e Na2C03 (5%) S102 S102 

Al203 R203 

S102 Al203 Fe203 T102 P20s (K1) (Kr) 

4,57 4,34 3,65 1,10 0,05 1,79 1,17 
3,81 3,82 3,53 1,15 0,05 1,69 1,07 
6,74 6,32 4,76 1,34 0,06 1,81 1,22 
6,86 6,53 4,61 1,34 0,06 1,79 1,23 
7,39 7,21 5,43 1,42 0,06 1,74 1,18 

10,49 7,69 6,01 1,65 0,05 2,32 1,55 
11,36 6,96 5,61 1,32 0,05 2,78 1,82 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 5) 

e E do 
* 1 * 1 • I • extrato 

Á~~· 
Ca Mg K Na 

HCO~ so, 
o 

mmhos/ 
cm ~ mE/100g ~ 

cos 
a 25°C 

PERFIL Nº 60 

1,04 
0,60 
0,95 
1,05 
0,40 
0,30 
3,26 

e 
(orgâ-

nico)% 

1,43 
0,44 
0,48 
0,31 
0,24 
0,15 
0,09 

Al203 

Fe203 

1,84 
1,69 
2,06 
2,20 
2,06 
1,99 
1,94 

... 
100 AI 

----+++ 
S +AI 

.. 1 

0,13 
0,10 
0,21 
0,24 
0,09 
0,20 
0,19 

N 
% 

0,13 
0,04 
0,04 
0,03 
0,03 
0,02 
0,02 

Equ1v 
Os 

CaC03 
% 

p 
Ass1-
m1lá-
csl 
ppm 

Na 
0,02 
0,02 
0,03 
0,04 
0,03 
0,08 
0,07 

e 
--

N 

11,0 
11,0 
12,0 
10,3 
8,0 
7,5 
4,5 

So< 
dsód10 

Equ1v 
ds 
um1d % 

13,6 
10,8 
15,3 
13,0 
13,7 
18,6 
19,9 



Descrição geral: 

Fonte -(LEVANTAMENTO .. , 1960). Perfil nº 22. 

Classificação anterior - Solos Podzolizados de Lins e Marília -
variação Marília. 

Classificação atual - Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico argila 
de atividade baixa abrúptico A moderado textura arenosa/média 
relevo ondulado. Paleudalf. 

Unidade de mapeamento- PVe8. 

Localização, município, estado e coordenadas - Estrada Marília
Echaporã, a 9 km de Marília. Marília, SP. 22°18'S e 50°02'WGr. 
Folha SF.22-Z-A 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Corte de 
estrada no terço médio de elevação com 6 a 10%) de declive e sob 
cobertura de cafezal. 

Altitude - 620 m. 

Litologia - Arenitos de granulação fina, podendo conter fósseis, 
cimentos e nódulos calcíferos. 

Formação geológica - Formação Adamantina. Grupo Bauru. 

Período - Cretáceo. 

Material originário- Arenito com nódulos ou cimento calcíticos. 

Relevo local - Suave ondulado e ondulado. 

Relevo regional - Ondulado. 

Drenagem - Moderadamente drenado. 

Vegetação primária - Floresta Estacionai Semidecidual. 

Uso atual - Cultura de café. 

Descrição morfológica: 

Ap 0-20 cm; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/3); areia; 
grãos simples; macio, friável, não plástico e não 
pegajoso; transição plana e abrupta. 

A2 20-42 cm; bruno-amarelado (5YR 4/3); areia; grãos 
simples; macio, friável, não plástico e não pegajoso; 
transição plana e abrupta. 

B22t 42-77 cm; bruno-avermelhado (2,5YR 4/4); mosqueado 
comum, médio e proeminente, bruno-avermelhado
escuro (5YR 2/2); franco-argilo-arenoso; fraca pequena 
blocos subangulares; cerosidade fraca e pouca; muito 
poroso; muito duro, friável, muito plástico e pegajoso; 
transição plana e gradual. 

B23t 77-97 cm; vermelho-escuro (2,5YR 3/6); mosqueado 
pouco médio e proeminente, bruno-avermelhado
escuro (5YR 2/2); franco-argilo-arenoso; maciça porosa 
que se desfaz em fraca pequena granular; muito duro, 
friável, plástico e pegajoso; transição plana e gradual. 

83 97-209 cm; vermelho-amarelado (5YR 4/6); franco
arenoso; maciça porosa que se desfaz em fraca muito 
pequena granular; ligeiramente duro, muito friável, 
plástico e pegajoso. 

Raízes: Abundantes no Ap, A2 e B22t; escassas nos demais. 

Análise mineralógica: 

Ap 

A3 

822t 

823t 

83 

Areia fina - 98%) de quartzo; 2%) de ilmenita magnética; 
traços de muscovita, turmalina, epídoto, estaurolita, 
cianita, sillimanita. Traços de detritos vegetais. 
Areia fina - 99%) de quartzo; 1 %) de ilmenita, turmalina; 
traços de estaurolita, epídoto, sillimanita. Traços de 
detritos vegetais. 
Areia fina - 100%) de quartzo; traços de ilmenita, 
turmalina, cianita, epídoto, sillimanita, muscovita. 
Traços de detritos vegetais. 
Areia fina - 98%) de quartzo; 2%) de ilmenita; traços de 
turmalina, sillimanita, cianita, muscovita, estaurolita, 
epídoto. 
Areia fina - 99%) de quartzo; 1 %) de ilmenita; traços de 

turmalina, concreções ferruginosas, sillimanita, epídoto, 
estaurolita, cianita. 

Considerações sobre a análise mineralógica na fração areia fina: 
- O quartzo é o mineral dominante em todo o perfil, variando de 
98 a 100%). A mica ocorre como traços no Ap, B22t e B23t; 
- Este perfil, praticamente, não apresenta fonte de reserva em 
nutrientes para as plantas. 

Análises físicas e químicas Lab.: 1.0.A. (30.317/21) 

Horizonte Frações da amostra 
total% 

Comp. Granulométrica (tfsa %) 

Terra Areia Areia Silte 
Calh. Case fina gros- fina 0,05-

Símb Prof. >20 20-2 <2 sa 2- 0,20- 0,002 mm om mm mm mm 0,20 0,05 mm 
mm mm 

Ap 0-20 o o 100,0 23,6 66,7 3,5 6,2 
A2 20-42 o o 100,0 20,4 73,0 2,2 4,4 
B22t 42-77 o o 100,0 15,5 57,2 2,0 25,3 
B23t 77-97 o o 100,0 14,4 59,8 2,0 23,8 
B3 97-209 o o 100,0 18,5 60,7 2,4 18,4 

Grau Argila 
Disper- de flo- % S1lte 

pH (12,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 

saem cuia- --
água ção 

% Argila 

H201 KCIN Ca++ 1 Mg++ 1 
1 % % 

.. Na 
2,9 53 0,56 6,3 
2,9 34 0,50 6,6 

12,6 50 0,08 6,4 
10,8 55 0,08 6,2 

7,1 61 0,13 6,4 

Complexo sortivo mE/100g Valor V e N e 
(sat.de (orgâ- % 

Valor S 1 +++ 1 H+ 1 ValorT bases) nico)% N 
(soma) AI (soma) % 

Ataque por H1S04(d=1,47) 
S•< 
e/sódio 

e Na2C03 (5%) S102 S102 Al203 
Equ1v :r;.d,:, -- --

Al203 R203 Fe203 Os 
CaC03 

cável no 
valor T) 

S102 Al203 Fe203 T102 P20s (K1) (Kr) % 100 
Na•/T 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 5) p 

e E do Ass1- Equ1v 

* 1 * 1 • I • 
... ds 

extrato 
Á~~· 

Ca Mg K Na 
HCO~ so, 

o 100 AI m1lá-
mmhos/ -----+++ csl um1d % 

cm ~ mE/100g ~ 
cos S +AI 

a 25°C 
ppm 

PERFIL Nº 47 

Descrição geral: 

Data - 05/05/82. 

Classificação - Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico argila de 
atividade baixa abrúptico A moderado textura arenosa/média 
relevo suave ondulado. Paleudalf. 

Unidade de mapeamento - PVe8. 

Localização, município, estado e coordenadas - Estrada 
Lins-Getulina, 1 km após o rio Feio. Getulina, SP. 21°45'S e 
49°52'WGr. Folha SF.22-X-C. 



Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Terço médio 
de elevação com 6 a 7°/o de declive e sob cobertura de capim
colonião. 

Altitude - 430 m. 

Litologia - Arenitos de granulação fina, podendo apresentar 
fósseis, cimento ou nódulos calcíticos. 

Formação geológica - Formação Adamantina. Grupo Bauru. 

Período - Cretáceo. 

Material originário- Arenitos com nódulos ou cimento calcíticos. 

Relevo local - Suave ondulado. 

Relevo regional - Suave ondulado e ondulado. 

Erosão - Moderada. 

Drenagem - Bem drenada. 

Vegetação primária - Floresta Estacionai Semidecidual. 

Uso atual - Pastagem com Brachiaria sp. e colonião e culturas de 
citrus e café. 

Descrição morfológica: 

Ap 

A2 

811 

821 

0-26 cm; bruno forte (7,5YR 4/4); areia franca; grãos 
simples e fraca pequena granular e blocos 
subangulares; solto a ligeiramente duro, muito friável, 
não plástico e não pegajoso; transição ondulada e 
gradual. 
26-47 cm; bruno forte (7,5YR 5/5); areia franca; grãos 
simples; solto a ligeiramente duro, muito friável, não 
plástico e não pegajoso; transição ondulada e abrupta. 
47-85 cm; vermelho-amarelado (5YR 4!7); franco
arenoso a franco argilo-arenoso; fraca a moderada 
blocos subangulares; duro a muito duro, firme, 
ligeiramente plástico a plástico e pegajoso; transição 
plana e difusa. 
85-140cm+; vermelho (2,5YR 4/5); franco-argilo
arenoso; moderada média blocos subangulares; 
cerosidade pouca a comum e moderada; muito duro a 
extremamente duro, firme, plástico e pegajoso. 

Análises físicas e químicas Lab.: SNLCS (82.1143/46) 

Horizonte Frações da amostra 
total% 

Comp. Granulométrica (tfsa %) 

Terra Areia Areia Silte 

Símb 

Ap 
A2 
B1t 
B2t 

Argila 
Disper-
saem 
água 

% 

5 
5 

18 
22 

Prof. 
om 

0-26 
26-47 
47-85 

85-140+ 

Grau 
de fio-
cuia-
ção 
% 

29 
29 
10 
8 

Calh. 
>20 
mm 

o 
o 
o 
o 

% S1lte --% Argila 

Case 
20-2 
mm 

o 
o 
o 
o 

fina 
<2 

mm 

100 
100 
100 
100 

pH (12,5) 

H201 KCIN 

1, 14 5,7 4,4 
1,57 5,7 4,3 
0,55 6,3 4,7 
0,42 6,2 4,5 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Valor S 1 +++ 1 
(soma) AI 

+ 1 ValorT 
H (soma) 

1,3 0,1 1,3 2,7 
1,1 0,1 0,8 2,0 
2,9 o 1,3 4,2 
3,0 o 1,2 4,2 

Ataque por H2S04(d=1,47) 

gros-
sa 2-
0,20 
mm 

8 
7 
6 
5 

'"" 0,20-
0,05 
mm 

77 
75 
63 
61 

0,05-
0,002 
mm 

8 
11 
11 
10 

mm 

7 
7 
20 
24 

Complexo sortivo mE/100g 

Ca++ 1 Mg++ 1 

1,0 
0,9 
2,5 
1,5 

Valor V 
(sat.de 
bases) 

% 

48 
55 
69 
71 

0,2 
0,1 
0,1 
0,1 

e 
(orgâ-

nico)% 

0,41 
0,38 
0,35 
0,26 

.. 
0,06 
0,05 
0,27 
0,33 

N 
% 

0,04 
0,04 
0,04 
0,03 

1 
Na 
0,01 
0,01 
0,02 
0,02 

e 
--

N 

10 
10 
9 
9 

Soe 
e/sódio 

e Na2C03 (5%) S102 S102 Al203 Equ1v (%de 

S102 

3,6 
3,6 
8,6 
9,8 

Al203 

2,3 
2,0 
6,4 
7,8 

Pasta saturada 

e E do 
extrato 

Á~~· mmhos/ 
cm 

a 25°C 

Fe203 

1,3 
1,7 
2,7 
3,3 

T102 

0,52 
0,70 
0,88 
0,97 

P20s 
Al203 

(K1) 

*2,67 
*3,06 
2,29 
2,13 

Sais solúveis (extrato 1 5) 

* 1 * 1 • I • Ca Mg K Na 
HCO~ 

~ mE/100g ~ 
co, 

R203 Fe203 

(Kr) 

1,96 2,78 
1,99 1,85 
1,80 3,71 
1,68 3,78 

o 

so, 
... 

100 AI 
----+++ S +AI 

7 
8 
o 
o 

De 
CaC03 

% 

p 
Ass1-
m1lá-
cel 
ppm 

Na• Iro-
cável no 
valorT) 

N•'rr 

Equ1v 
de 
um1d % 

5,6 
5,5 

14,2 
16,1 

*Valores de argila muito baixos conduzem a valores de ki e kr pouco significativos. 

AMOSTRA EXTRA Nº 27 

Descrição geral: 

Data - 10/08/81. 

Classificação - Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico argila de 
atividade alta abrúptico A moderado textura arenosa/média relevo 
suave ondulado. Pa/eudalf. 

Unidade de mapeamento - PVe4. 

Localização, município, estado e coordenadas - Estrada 
Xavantina-Brasilândia, a 6 km de Xavantina. Brasilândia, MS. 
21°18'8 e 52°46'WGr. Folha SF.22-V-C. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Trincheira no 
terço médio de elevação com 5 a 8% de declive e sob cobertura 
de gramíneas nativas. 

Altitude - 460 m. 

Litologia - Arenitos de granulação fina, podendo conter fósseis, 
cimento e nódulos calcíticos. 

Formação geológica - Formação Adamantina. Grupo Bauru. 

Período - Cretáceo. 

Material originário -Arenitos com cimentação calcítica. 

Relevo local - Suave ondulado. 

Relevo regional - Ondulado e suave ondulado. 

Erosão - Ligeira. 

Drenagem - Bem drenado. 

Vegetação primária - Contato Savana/Floresta Estacionai. 

Uso atual - Pastagem de capim-colonião e culturas de feijão e 
algodão. 

Descrição morfológica: 

A11 

A12 

811 

821 

0-30 cm; cinzento-avermelhado-escuro (5YR 4/2); areia 
franca; fraca pequena e muito pequena blocos 
subangulares; macio, friável, não plástico e não 
pegajoso; transição plana e difusa. 
30-50 cm; vermelho-amarelado (5YR 4/6); areia franca; 
fraca a moderada pequena a média blocos 
subangulares; macio a ligeiramente duro, não plástico e 
não pegajoso; transição plana e abrupta. 
50-86 cm; vennelho-amarelado (5YR 5!7); franco
arenoso; moderada média a grande blocos angulares e 
subangulares; cerosidade comum e moderada; muito 
duro, friável, plástico e pegajoso; transição plana e 
difusa. 
86-139 cm+; vermelho-amarelado (5YR 4/8); franco
arenoso; moderada pequena a média blocos angulares 
e subangulares; cerosidade comum e fraca a 
moderada; muito duro, firme, plástico e pegajoso. 



Obs.: Coletados horizontes A11 e B1t, somente. 

Análises físicas e químicas Lab.: SNLCS (82.0342143) 

Horizonte Frações da amostra 
total% 

Comp. Granulométrica (tfsa %) 

Terra Areia Areia Silte 
Calh. Case fina gros- '"" 0,05-

Símb Prof. >20 20-2 <2 sa 2- 0,20- 0,002 mm 
om mm mm mm 0,20 0,05 mm 

mm mm 

Grau Argila 
Disper- de fio- % S1lte 

pH (12,5) Complexo sortivo mE/100g 

saem cuia- ---
água ção 

% Argila 

H201 KCIN Ca++ 1 Mg++ 1 
1 % % 

.. Na 

Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V e N e 
(sat.de (orgâ- % --

Valoc S 1 +++ 1 + 1 ValorT bases) nico)% N 
(soma) AI H (soma) % 

Ataque por H2S04(d=1,47) 
So< 
dsód10 

e Na2C03 (5%) S102 S102 Al203 
Equ1v 

Al203 R203 Fe203 Os 
CaC03 

S102 Al203 Fe203 T102 P20s (K1) (Kr) % 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 5) p 

e E do Ass1- Equ1v 

* 1 * 1 • I • 
... ds 

extrato 
Á~~· 

Ca Mg K Na 
HCO~ so, 

o 100AI m1lá-
mmhos/ -----+++ csl um1d % 

cm ~ mE/1 OOg ~ 
COs S +AI 

a 25°C 
ppm 

AMOSTRA EXTRA Nº 16 

Descrição geral: 

Data - 29/04/82. 

Classificação - Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico argila de 
atividade baixa A moderada textura média relevo plano. Paleudalf. 

Unidade de mapeamento- PVe11. 

Localização, município, estado e coordenadas - A 2 km de Nova 
Luzitânia, em direção a Vicentinópolis. Nova Luzitânia, SP. 
20°52'8 e 50°18'WGr. Folha SF.22-X-A 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Local can O 
a 1%) de declive e sob cobertura de gramíneas. 

Altitude - 420 m. 

Litologia - Arenitos de granulação fina, podendo conter fósseis, 
cimento e nódulos calcíticos. 

Formação geológica - Formação Adamantina. Grupo Bauru. 

Período - Cretáceo. 

Material originário- Arenito com cimento ou nódulos calcíticos. 

Relevo local - Plano. 

Relevo regional - Plano. 

Erosão - Não aparente. 

Drenagem - Moderadamente drenado. 

Vegetação primária - Floresta Estacionai Semidecidual. 

Uso atual - Reflorestamento de Eucalyptus sp. 

Descrição morfológica: 

A 0-25 cm; bruno-acinzentado-escuro (1 OYR 4/2); franco
arenoso; moderada pequena e média blocos 
subangulares; duro, friável a firme, não plástico e 
ligeiramente pegajoso. 

821 65-85 cm; bruno forte (7,5YR 5,5/6); franco-argilo
arenoso; fraca a moderada pequena a média blocos 
subangulares; ligeiramente duro, friável, ligeiramente 
plástico e ligeiramente pegajoso a pegajoso. 

Análises físicas e químicas Lab.: SNLCS (82.1168/69) 

Horizonte Frações da amostra 
total% 

Comp. Granulométrica (tfsa %) 

Terra 
Calh. Case 

'"" Símb Prof. >20 20-2 <2 
om mm mm mm 

A 0-25 O tr 100 
B2t 65-85 O tr 100 

Grau 

Areia 
gros-
sa 2-
0,20 
mm 

25 
20 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

47 
46 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

12 
10 

mm 

16 
24 

Argila 
Disper- de flo- % S1lte 

pH (12,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 

saem cuia- ---
água ção 

% Argila 

H201 KCIN Ca++ 1 Mg++ 1 
% % 

12 25 0,75 
22 8 0,42 

5,4 4,1 
5,7 4,4 

1,5 
1,3 

Complexo sortivo mE/100g Valor V 

Valor S 1 +++ 1 
(soma) AI 

1,9 
1,5 

0,3 
o 

H+ 

2,8 
1,3 

1 Valor T 
(soma) 

5,0 
2,8 

Ataque por H2S04(d=1,47) 
e Na2C03 (5%) 

S102 Al203 Fe203 T102 P20s 

(sat.de 
bases) 

S102 

Al203 

(K1) 

% 

38 
54 

S102 

--
R203 

(Kr) 

0,3 
0,2 

e 
(orgâ-

nico)% 

0,95 
0,37 

Al203 

--
Fe203 

6,9 5,9 1,7 
2,4 

0,76 
0,97 

1,99 1,68 5,45 
10,5 9,0 1,98 1,70 5,88 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 5) 

e E do 
* 1 * 1 • I • extrato 

Á~~· 
Ca Mg K Na 

mmhos/ 
cm 

~ mE/100g ~ 
a 25°C 

3.4.2.11 - Planossolo álico 

o 

HCO~ so, 
COs 

... 
100 AI 

-----+++ 
S +AI 

14 
o 

.. 
0,11 
0,03 

N 
% 

0,10 
0,05 

Equ1v 
Os 

CaC03 
% 

p 
Ass1-
m1lá-
csl 
ppm 

1 
Na 
0,01 
0,01 

e 
--

N 

10 
7 

soe 
e/sódio 

~;.d,:c 
cável no 
valorT) 
100 

Na•!T 

<1 
<1 

Equ1v 
ds 
um1d % 

10,5 
11,9 

Sob esta denominação foram agrupados solos hidromórficos, 
minerais, profundos, tendo como característica principal a 
ocorrência de uma mudança textura! abrúptica do horizonte A para 
o Btg. 

Neste trabalho, essa classe assume importância considerável 
por ter sido constatada amiúde, nas várzeas e/ou nos terraços do 
rio Paraná e seus afluentes pela margem direita. 

Têm sequência de horizontes A1, A2, B1tg, B2tg, 83 e C, que 
podem estar mais subdivididos ou não. O A1 é moderado ou mais 
comumente proeminente, estes últimos de cor preta, textura areia 
franca e areia, estrutura de tamanho pequeno e médio, tipo 
granular e em blocos subangulares e profundidade inferior a 30 
cm. O ft2. é do tipo "areia lavada", com profundidades variáveis, 
chegando a 100 cm, cores claras, de consistência solto, sem 
plasticidade e pegajosidade, e estrutura em grãos simples, o que 
contrasta abruptamente com o Btg, de cores gleizadas, textura 
franco-argilo-arenosa, chegando a argila em alguns casos, 
estrutura tipo blocos subangulares com aspecto maciça in situ e 
consistência extremamente duro, firme, muito plástico e muito 
pegajoso (Est. 3111 B). 

Os que têm horizonte A do tipo moderado apresentam o 
horizonte A2 menos profundo e com textura um pouco mais 



pesada, sendo que as demais características são semelhantes 
aos primeiros. 

Do ponto de vista químico, são extremamente pobres, ácidos, 
com valores de soma de bases sempre inferiores à unidade e 
saturação com alumínio entre 65 e 98%), normalmente em torno 
de 90%), o que lhes confere o caráter álico. O horizonte A, no caso 
daqueles com A proeminente, tem cores pretas, e em todas as 
amostras analisadas, com valores de carbono orgânico sempre 
inferiores a 3,5%). 

Aqueles com horizonte A moderado estão normalmente 
associados a Podzólicos Vermelho-Amarelos moderadamente 
drenados e Gleis Pouco Húmicos, geralmente nos terraços mais 
elevados, em região de lagoas, como nas unidades PVa24 e 
PVa26, próximo a Bataiporã (MS). 

Encontram-se normalmente em terraços de natureza 
presumivelmente aluvial e em planícies de inundação (Fig. 3.14 e 
3.15), como nas margens dos afluentes do Paraná pela margem 
direita. São locais planos, de cotas baixas, sujeitos a inundações, 
constituídos de sedimentos areno-argilosos, referidos ao período 
quaternário. 

Um dos poucos usos que se tem verificado sobre os mesmos 
é com pastagem natural (Est. 3.IV A) e, para uma utilização mais 
sólida com agricultura racional, se faz necessária a abertura de 
canais de drenagem além das práticas de fertilização e correção 
de acidez pelos métodos convencionais (calagem e adubação). 
Práticas para melhoria das condições físicas, como incorporação 
de restos vegetais, adubação verde, etc. são recomendadas, 
principalmente para os que têm A moderado. Arroz irrigado, 
horticultura e pastagens com espécies adaptadas são opções de 
uso, que merecem ter sua viabilidade estudada. 

Encontram-se cobertos normalmente por vegetação 
graminosa, tendo esporadicamente algumas espécies, geralmente 
palmáceas, de porte mais elevado. 

É importante observar que em áreas de Planossolo com A 
proeminente a presença de formigueiros pretos é uma constante 
(Est. 3.IV A), o que dá à primeira vista a impressão de se tratar de 
solos muito mal drenados, com elevados teores de matéria 
orgânica. Por outro lado, quando os exames são feitos através de 
tradagem e o horizonte A2 é profundo, este oferece grande 
resistência à penetração do trado, devido ao "desbarrancamento" 
da areia do A2. 

Ocupam um total de 3.752,3 km2
, que correspondem a 

aproximadamente 1,40%) da área total, e se distribuem, como já 
foi dito, nas várzeas e terraços dos rios e seus afluentes que 
drenam a parte de Mato Grosso do Sul (Fig. 3.16), além de 
pequenas manchas nas várzeas dos rios Jacaré-Guaçu e Jacaré
Pepira, ambos afluentes do Tietê, onde estão associados a Solos 
Orgânicos e Gleis Pouco Húmicos textura argilosa. 

Os perfis coletados foram correlacionados tentativamente, em 
Soil. .. (1975), ao grande grupoA/baquults. 

PERFIL Nº 19 

Descrição geral: 

Data - 23/10/81. 

Classificação - Planossolo álico argila de atividade baixa A 
moderado textura média relevo plano. Albaquult. 

Unidade de mapeamento- PLa3. 

Localização, município, estado e coordenadas - Estrada Três 
Lagoas-Brasilândia, a 23 km de Três Lagoas e a 0,2 km do 
córrego Moeda. Três Lagoas, MS. 20°57'S e 51°22'WGr. Folha 
SF.22-V-B. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Trincheira 
em várzeas com O a 1%) de declive e sob cobertura de gramíneas. 

Altitude - 200 m. 

Litologia -Areias, argilas e cascalhos inconsolidados. 

Formação geológica - Depósitos Aluvionares Recentes. 

Período- Quaternário. 

Material originário- Sedimentos areno-argilosos. 

Relevo local - Plano. 

Relevo regional - Plano. 

Erosão - Não aparente. 

Drenagem - Mal drenado. 

Vegetação primária - Fonnação Pioneira Fluvial Herbácea. 

Uso atual - Pastagem natural. 

Descrição morfológica: 

A11 0-10 cm; bruno muito escuro (10YR 2/2), mosqueado 
comum, pequeno e distinto, bruno-oliváceo-claro (2,5Y 
5/6); franco-argiloso; fraca pequena a média blocos 
subangulares; macio, friável, ligeiramente plástico e 
não pegajoso; transição plana e clara. 

A12 10-19 cm; bruno-acinzentado-escuro (10YR 4/2), 
mosqueado comum, pequeno e distinto, bruno
oliváceo-claro (2,5Y 5/6); franco-argilo-arenoso a 
franco-arenoso; fraca pequena granular e grãos 
simples; macio, muito friável, ligeiramente plástico e 
ligeiramente pegajoso; transição ondulada e abrupta. 

A2 19-31 cm; bruno-acinzentado (2,5YR 5,512), 
mosqueado comum, pequeno e distinto, bruno
oliváceo-claro (2,5Y 5/6); franco-arenoso; grãos 
simples e fraca muito pequena granular; macio, friável, 
ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição 
ondulada e abrupta. 

B1t 31-44 cm; cinzento (2,5Y N 5/), mosqueado comum, 
médio a grande e distinto, bruno-oliváceo-claro (2,5Y 
5/6); franco-argilo-arenoso; fraca pequena blocos 
subangulares; ligeiramente duro a duro, friável a firme, 
muito plástico e pegajoso; transição plana e gradual. 

B2t 44-87 cm+; cinzento (2,5Y N 5/), mosqueado comum, 
médio a grande e distinto, bruno-oliváceo-claro (2,5Y 
6/6); franco-argiloso; fraca pequena e média blocos 
subangulares com aspecto de maciça in situ; muito 
plástico e pegajoso. 

Raízes: Abundantes, finas no A11 e A 12; muitas, finas no A2, B1t 
e 821. 

Obs.:1) Não foi constatada cerosidade em campo; 
2) Lençol freático a± 90 cm; 
3) Os mosqueados verificados encontram-se localizados ao longo 
dos canais formados pelas raízes e ocorrem em todo perfil. 

Análises físicas e químicas 

Horizonte 

Símb Prof. 
om 

A11 0-10 
A12 10-19 
A2 19-31 
B1t 31-44 
B2t 44-87+ 

Argila Grau 
Disper- de flo-
saem cuia-
água ção 

% % 

1 97 
17 15 
12 14 
28 7 
30 6 

Frações da amostra 

Calh. 
>20 
mm 

o 
o 
o 
o 
o 

% S1lte --
% Argila 

0,97 
1,15 
1,43 
0,63 
0,75 

total% 

Case 
20-2 
mm 

o 
o 
o 
o 
o 

Terra 

'"" <2 
mm 

100 
100 
100 
100 
100 

pH (12,5) 

H201 KCIN 

4,3 4,0 
4,3 3,9 
4,5 4,0 
4,8 3,8 
5,0 3,8 

Lab.: SNLCS (82.0319/323) 

Comp. Granulométrica (tfsa %) 

Areia 
gros-
sa 2-
0,20 
mm 

5 
15 
21 
14 
10 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

24 
42 
45 
37 
34 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

35 
23 
20 
19 
24 

mm 

36 
20 
14 
30 
32 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Ca++ 1 Mg++ 1 .. 
1 

Na 
0,8 0,08 0,06 
0,3 0,02 0,03 
0,1 0,01 0,01 
0,6 0,02 0,03 
0,8 0,03 0,03 

Complexo sortivo mE/100g Valor V e N C3 
(sat.de (orgâ- % --

Valoc S 1 +++ 1 H+ 1 Valor T bases) nico)% N 
(soma) AI (soma) % 

0,9 4,3 10,4 15,6 6 2,72 0,29 9 
0,4 1,8 1,9 4,1 10 0,44 0,07 6 
0,1 1,1 0,8 2,0 5 0,15 0,05 3 
0,7 2,0 0,9 2,6 19 0,22 0,05 4 
0,9 1,8 1,1 3,8 24 0,10 0,03 3 



Ataque por H2S04(d=1,47) 
e Na2C03 (5%) S102 

Al203 

S102 Al203 Fe203 T102 P20s (K1) 

17,6 9,2 1,9 0,97 3,02 
8,8 5,3 1,0 0,95 2,82 
5,3 3,5 0,9 0,81 2,57 

12,9 9,6 1,2 1,20 2,28 
13,3 10,2 1,1 1,29 2,22 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 5) 

e E do 
* 1 * 1 • I • extrato 

Á~~· 
Ca Mg K Na 

HCO~ mmhos/ 
cm mE/1 OOg COs 

a 25°C ~ ~ 

PERFIL Nº 37 

Descrição geral: 

Data - 30/07//82. 

S102 

R203 

(Kr) 

2,68 
2,52 
2,21 
2,12 
2,07 

o 

so, 

Al203 

Fe203 

7,58 
8,25 
6,13 

12,55 
14,49 

... 
100AI 
----+++ 
S +AI 

83 
82 
92 
74 
67 

Equ1v 
Os 

CaC03 
% 

p 
Ass1-
m1lá-
csl 
ppm 

<1 

So< 
dsód10 

<1 
1 
1 
1 
1 

Equ1v 
ds 
um1d % 

39,7 
17,0 
11,6 
18,5 
20,4 

Classificação - Planossolo álico argila de atividade baixa A 
proeminente textura arenosa/média relevo plano. Albaquult. 

Unidade de mapeamento- Pla3. 

Localização, município, estado e coordenadas - Várzea do rio 
Anhanduí, a 14 km da estrada Presidente Epitácio-Campo 
Grande e próximo ao córrego Douradinho. Nova Andradina, MS. 
21°36'8 e 53°18'WGr. Folha SF.22-V.C. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Várzea com 
0,5%) de declive e sob cobertura de gramínea. 

Altitude - 320 m. 

Litologia -Areias, argilas e cascalhos inconsolidados. 

Formação geológica - Depósitos Aluvionares Recentes. 

Período- Quaternário. 

Material originário- Sedimentos areno-argilosos. 

Relevo local - Plano. 

Relevo regional - Plano. 

Erosão - Não aparente. 

Drenagem - Mal drenado. 

Vegetação primária - Formação Pioneira Fluvial Herbácea. 

Uso atual - Pastagem natural. 

Descrição morfológica; 
A1 0-25 cm; preto (10YR 2/1); franco-arenoso; fraca a 

moderada média blocos subangulares e granular; 
ligeiramente duro, friável, ligeiramente plástico e não 
pegajoso; transição plana e clara. 

A2 25-90 cm; cinzento-claro a cinzento (1 OYR 6/1 ), 
mosqueado pequeno, abundante e difuso, bruno
acinzentado (1 OYR 5/2); areia; grãos simples; solto, 
solto, não plástico e não pegajoso; transição plana e 
abrupta. 

Bt 90-120 cm+; cinzento (7,5YR 5/, úmido amassado); 
franco-argilo-arenoso; maciça que se desfaz em fraca 
média blocos subangulares; extremamente duro, 
muito firme, muito plástico e muito pegajoso. 

Obs.: Trincheira com 55 cm de profundidade. A partir daí usou-se 
o trado holandês. 

Análises físicas e químicas Lab.: SNLCS (82.1591/93) 

Horizonte Frações da amostra 
total% 

Comp. Granulométrica (tfsa %) 

Símb 

A1 
A2 
81 

Prof. 
om 

0-25 
25-90 

90-120+ 

Grau 

Calh. 
>20 
mm 

o 
o 
o 

Case 
20-2 
mm 

o ,, ,, 

Terra 

'"" <2 
mm 

100 
100 
100 

Areia 
gros-
sa 2-
0,20 
mm 

33 
42 
26 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

41 
48 
32 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

18 
8 

11 

mm 

8 
2 

31 

Argila 
Disper- de flo- % S1lte 

pH (12,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 

saem cuia- --
água ção 

% Argila 
H201 KCIN Ca++ 1 Mg++ 1 

% % 

4 
1 

29 

50 
50 
6 

2,25 4,1 3,3 
4,00 4,5 3,8 
0,35 4,7 3,4 

Complexo sortivo mE/100g Valor V 
(sat.de 

0,6 
0,1 
0,8 

e 
(orgâ-

Valor S 1 +++ 1 
(soma) AI H+ 1 Valor T bases) nico)% 

0,8 
0,1 
0,8 

2,5 
0,2 
2,5 

12,1 
0,4 
1,8 

(soma) 

15,4 
0,7 
5,1 

Ataque por H2S04(d=1,47) 
e Na2C03 (5%) 

S102 Al203 

3,4 1,3 
1,0 0,3 

13,5 10,3 

Fe203 

0,3 
0,3 
1,1 

T102 

0,28 
0,22 
0,71 

P20s 

S102 

Al203 

(K1) 

% 

5 
14 
16 

S102 
--

R203 

(Kr) 

*4,46 3,88 
*5,76 3,48 
2,23 2,09 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 5) 

e E do 
extrato 
mmhos/ 

cm 
a 25°C 

<1 
1 
<1 

Á~~· 
* 1 * 1 • I • Ca Mg K Na HC03 so, 

o 

~ mE/100g ~ 
COs 

3,19 
0,13 
0,35 

Al203 
--

Fe203 

6,68 
1,53 

14,64 

... 
100 AI 
----+++ 
S +AI 

76 
67 
76 

.. 
0,17 
0,02 
0,02 

N 
% 

1 
Na 
0,01 
0,01 
0,01 

e 
--

N 

0,29 11 
0,03 4 
0,06 6 

Equ1v 
Os 

CaC03 
% 

p 
Ass1-
m1lá-
csl 
ppm 

<0,5 

Soe 
e/sódio 

IJ';.d,:, 
cável no 
valorT) 
100 

Na•!T 

Equ1v 
ds 
um1d % 

15,8 
2,6 

17,8 

*Amostras com baixos teores de argila não apresentam valores de ki e kr 
representativos. 

3.4.2.12- Cambissolo álico, distrófico e eutrófico 

Esta classe é constituída por solos minerais, não hidromórficos, 
em sua maioria rasos, cuja característica principal é a presença de 
um horizonte B incipiente (câmbio), com sequência de horizontes 
do tipo A, (B) e C. 

O horizonte A, geralmente do tipo moderado, raramente 
proeminente e chernozêmico, apresenta-se, como o B incipiente, 
muito diversificado em suas características morfológicas, físicas e 
químicas, em função principalmente do material de origem, 
também muito variado. 
O horizonte B incipiente possui estrutura fraca ou moderadamente 
desenvolvida, textura variando de média a muito argilosa, porém 
com teores de silte relativamente elevados. 

Em nível de dominância, ocorrem em apenas três pequenas 
manchas localizadas no centro-sul da Folha, nos municípios de 
Curiúva, Sapopema e Tibagi, no Paraná, onde têm caráter álico, 
em relevo que varia de suave ondulado a forte ondulado. 

São originados a partir das rochas dos Grupos Passa-Dois 
(Formação Serra Alta), Guatá (Formação Palermo) e Itararé 
Indiviso, ocupando em caráter de dominância uma área de 133,1 
km2

, correspondentes a 0,05%) do total do mapa, onde são 
utilizados com lavouras de milho e feijão, principalmente. 

Em nível de subdominância, associados a Podzólicos 
Vermelho-Amarelos álicos e Solos Litólicos distróficos e 
eutróficos, tem-se solos álicos, distróficos e eutróficos, e estes 
últimos com maior expressividade em termos de ocorrência e de 
utilização. 

Os Cambissolos eutróficos constituem-se nos de maior 
potencialidade agrícola, já que não necessitam de adubação e/ou 
correção da acidez como os demais, o que se evidencia pelo forte 
uso verificado sobre os mesmos, entre os mais comuns, lavouras 



de soja, algodão e milho. Porém, o relevo ondulado e forte 
ondulado que é comum a todos estes solos na área constitui-se 
na mais forte limitação ao uso com agricultura desenvolvida, 
devido às dificuldades de utilização de máquinas e implementes 
agrícolas, tornando-os ainda muito sujeitos aos processos 
erosivos, exigindo práticas de conservação e manejo do solo 
eficazes. 

Pelo exposto, são mais indicados à utilização com pastagem e 
silvicultura nas áreas mais declivosas, ou mesmo para a 
preservação da vegetação nativa, nas áreas não desmatadas. 

Vale mencionar, em caráter especial, os Cambissolos 
eutróficos que ocorrem associados a solos hidromórficos, na 
planície de inundação do rio Paraná, em relevo plano e têm uma 
boa disponibilidade de água, sendo, por conseguinte, amplamente 
favoráveis à agricultura, pois, embora estejam associados a solos 
hidromórficos, se situam em locais ligeiramente mais elevados, 
sendo pois pouco sujeitos a inundação. 

PERFIL Nº 126 

Descrição geral: 

Data - 31/05178. 

Fonte - (LEVANTAMENTO .. , 1984). Perfil nº 84. 

Classificação anterior - Solo Litólico Eutrófico A moderado textura 
argilosa fase floresta subtropical perenifólia relevo forte ondulado 
substrato siltitos e folhelhos. 

Classificação atual - Cambissolo eutrófico argila de atividade 
baixa A moderado textura argilosa relevo ondulado. Eutrochrept. 

Unidade de mapeamento- PBa. 

Localização, município, estado e coordenadas - Estrada Santo 
Antônio da Platina-Quatiguá, a 21,5 km de Santo Antônio da 
Platina. Joaquim Távora, PR. 23°29'S e 50°00'WGr. Folha SF.22-
Z-C. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Trincheira no 
terço superior de elevação com 15%) de declive e sob cobertura de 
capim-colonião. 

Altitude - 650 cm. 

Litologia - Siltitos com intercalações de níveis mais arenosos, 
algumas vezes com carvão e folhelhos carbonosos. 

Formação geológica - Grupo Guatá Indiviso. Supergrupo 
Tubarão. 

Período- Permiano médio a superior. 

Material originário - Alteração das rochas supracitadas. 

Relevo local - Ondulado. 

Relevo regional - Ondulado a forte ondulado. 

Erosão- Forte. 

Drenagem - Imperfeitamente drenado. 

Vegetação primária - Floresta Estacionai Semidecidual. 

Uso atual - Pastagem de capim-colonião. 

Descrição morfológica: 
Ap 0-12 cm; bruno-escuro (8YR 3/2); argila siltosa; forte 

pequena a média granular e moderada a forte média 
blocos angulares e subangulares; friável a firme, muito 
plástico e pegajoso; transição plana e clara. 

(B) 12-22 cm; bruno-acinzentado muito escuro a bruno
escuro (10YR 3/2,5); argila siltosa; forte média granular 
e moderada a forte pequena e média blocos angulares 
e subangulares; friável a firme, muito plástico e muito 
pegajoso. 

BC 22-35 cm; variegado. 
R 35-75 cm+; rocha não intemperizada. 

Raízes: Abundantes no Ap e (B) e comuns no BC. 

Obs.: Poros comuns pequenos e médios no Ap e comuns 
pequenos no (B). 

Análises físicas e químicas Lab.: SNLCS (78.1027/29) 

Horizonte Frações da amostra 
total% 

Comp. Granulométrica (tfsa %) 

Símb 

Ap 
(B) 
BC 

Prof. 
om 

0-12 
12-22 
22-35 

Grau 

Calh. 
>20 
mm 

o 
o 
o 

Case 
20-2 
mm 

3 
11 
41 

Terra 

'"" <2 
mm 

97 
B9 
59 

Areia 
gros-
sa 2-
0,20 
mm 

4 
9 
13 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

3 
3 
6 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

48 
43 
36 

mm 

45 
45 
45 

Argila 
Disper- de flo- % S1lte 

pH (12,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 

--saem cuia-
água ção 

% Argila 

H201 KCIN Ca++ 1 Mg++ 1 
% % 

33 
36 
30 

27 
20 
33 

1,07 6,6 5,6 18,7 
17,2 
20,4 

0,96 6,7 5,4 
0,80 6,7 5,1 

Complexo sortivo mE/100g 

Valor S 1 +++ 1 
(soma) AI 

23,9 
21,2 
24,0 

o 
o 
o 

H+ 

1,4 
0,7 
0,5 

1 Valor T 
(soma) 

25,3 
21,9 
24,5 

Ataque por H2S04(d=1,47) 
e Na2C03 (5%) 

S102 Al203 Fe203 T102 P20s 

Valor V 
(sat.de 
bases) 

S102 

Al203 

(K1) 

% 

94 
97 
98 

S102 

--
R203 

(Kr) 

4,1 
3,6 
3,1 

e 
(orgâ-

nico)% 

2,55 
1,06 
0,60 

Al203 

--
Fe203 

17,7 9,1 4,2 0,36 3,31 2,55 3,39 
17,4 9,1 4,6 0,47 3,25 2,46 3, 1 o 
20,6 10,0 6,0 0,44 3,50 2,53 2,61 

Pasta saturada 0,4 7Sais solúveis (extrato 1 5) 

e E do 
* 1 º'"' 1 • I • extrato 

Á~~· 
Ca Mg K Na 

mmhos/ 
cm ~ mE/100g ~ 

a 25°C 

o 

HCO~ so, 
COs 

... 
100 AI 

-----+++ 
S +AI 

o 
o 
o 

3.4.2.13- Plintossolo álico, distrófico e eutrófico 

.. 
1,05 
0,32 
0,44 

N 
% 

0,30 
0,17 
0,11 

Equ1v 
Os 

CaC03 
% 

p 
Ass1-
m1lá-
csl 
ppm 

72 
6 
4 

1 
Na 
0,06 
0,08 
0,09 

e 
--

So< 

N 

9 
6 
5 

e/sódio 

IJ';.' 
cável no 
valorT) 
100 

Na•!T 

<1 
<1 
<1 

Equ1v 
ds 
um1d % 

33 
30 
29 

A conceituação desta classe é de caráter tentativo e está sendo 
proposta pelo SNLCS (JACOMINE et ai., 1982) para os diversos 
solos portadores de plintita em vários graus de expressão. Dentro 
desta classe estão incluídas grande parte das Lateritas 
Hidromórficas e parte dos Podzólicos plínticos. 

São solos minerais, formados em várzeas, áreas deprimidas e 
superfícies planas e suaves de zonas de baixadas. São típicos de 
regiões quentes e úmidas, com estação seca bem definida ou pelo 
menos com um período onde há um decréscimo acentuado de 
chuvas. 

Quanto à quantidade de plintita no horizonte plíntico, o 
requisito tentativo é que ocupe no mínimo 20%) da área do 
horizonte ou sub-horizonte e tenha 15 cm ou mais de espessura. 

A profundidade de ocorrência do horizonte plíntico é variável, 
caracterizando-se fundamentalmente por se apresentar: dentro de 
40 cm da superfície; ou dentro de 60 cm da superfície, 
imediatamente abaixo de ft2. ou de outro horizonte subjacente ao 
A1, de cores pálidas, com ou sem mosqueados. 

São solos cuja profundidade na área em estudo varia de 50 a 
200 cm, imperfeitamente a mal drenados, predominantemente 
com A moderado e B textura! sobre ou coincidindo com o 
horizonte plíntico, ocorrendo também em solos com horizontes 
glei. 

Apresentam coloração bastante variável, verificando-se o 
predomínio de cores pálidas, can ou sem mosqueados ou 
coloração variegada acima do horizonte plíntico. O horizonte 
plíntico apresenta cores acinzentadas ou esbranquiçadas até 
amarelado-claras, com mosqueados predominantemente 
vermelhos. 



A textura desses solos varia de arenosa a argilosa, podendo 
alguns apresentar mudança textura! abrupta de A para B. 

O horizonte plíntico apresenta-se compacto, duro e 
extremamente duro quando seco e, quando molhado, apresenta
se de ligeiramente pegajoso a muito pegajoso e de ligeiramente 
plástico a muito plástico. 

São de argila de atividade baixa ou alta, extremamente a 
moderadamente ácidos e com saturação de bases variando de 
baixa a alta, podendo ser álicos, distróficos ou eutróficos. 

Esses solos são desenvolvidos a partir de sedimentos 
recentes do holoceno, sob a influência de oscilações do lençol 
freático, devido a alagamentos ou encharcamentos periódicos ou 
por restrição à percolação da água do solo. 

Ocorrem nas várzeas dos grandes rios associados a 
Planossolos, Solos Gleizados e Solos Aluviais. Têm pequena 
expressividade em termos de ocorrência na área levantada, tendo 
sido constatados apenas como componentes subdominantes de 
algumas unidades de mapeamento, tendo porém ocorrência mais 
significativa naquelas situadas mais ao norte da área, 
provavelmente devido ao período seco mais acentuado. 

Suas principais ocorrências são nas unidades de mapeamento 
que compõem as planícies de inundação do rio Paraná e as dos 
baixos cursos de seus afluentes pela margem esquerda, 
compreendidos na porção referente ao Estado de São Paulo, 
entre elas, o HGPd1, HGPd4, HGPe1, HGPe3, Pla6 e Ae. 

Deve-se salientar o fato de que, em virtude da criação recente 
desta classe, em casos em que ela foi constatada em unidades de 
mapeamento comuns a esta Folha e outras vizinhas, aparecerá 
neste mapa como Plintossolo e nos vizinhos com sua antiga 
classificação, ou seja, Laterita Hidromórfica. 

3.4.2.14 - Glei Húmico álico, distrófico e eutrófico 

Compreendem solos minerais, mal drenados, constituídos de um 
horizonte A tanto dos tipos proeminente como chernozêmico, 
sobrejacente a um horizonte Cg, fortemente gleizado. 

As características zonais determinadas pelo clima e 
vegetação não se desenvolvem integralmente em virtude da 
restrição imposta pela grande influência da água no solo, ficando 
condicionadas sempre pelo relevo e pela natureza do material de 
origem. 

O meio anaeróbico, formado pelas condições de constante 
encharcamento, é responsável pelo pequeno desenvolvimento do 
perfil e ao mesmo tempo induz à redução dos óxidos de ferro, 
principalmente nos horizontes subsuperficiais, dando ao solo uma 
coloração acinzentada com mosqueados, geralmente nos matizes 
1 OYR ou 2,5Y e cromas muito baixos. 

Originam-se de sedimentos holocênicos, de natureza muito 
variada, e têm ocorrência restrita às planícies de inundação dos 
rios, onde o lençol de água está sempre à superfície ou próximo a 
ela. 

Têm maior expressão a sudeste da área, na ilha Grande ou 
Sete Quedas no rio Paraná, onde são distróficos e perfazem um 
total de 209,7 km2

, correspondentes a 0,08%) da área total, 
ocorrendo também como componentes subdominantes em outras 
unidades de mapeamento, sempre associados a solos 
hidromórficos. 

A espessura dos horizontes é, da mesma forma que a textura, 
muito variável, e o horizonte Cg pode ou não se apresentar 
descontínuo litologicamente. A estrutura do horizonte A é em 
alguns casos granular ou em blocos subangulares, porém o Cg é 
normalmente maciço, sem desenvolvimento estrutural. 

Geralmente, distinguem-se dos Gleis Pouco Húmicos, 
descritos a seguir, por meio do horizonte A, que apresenta a 
seguinte combinação de características: espessura de 20 cm ou 
mais, cores pretas, cinzentas muito escuras ou cinzento-escuras, 
com valor 2 (raramente 3) e croma de 1 ou O, contendo 4%) de 
carbono orgânico pelo menos nos primeiros 20 cm (REUNIÃO DE 
CLASSIFICAÇÃO, CORRELAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE 
APTIDÃO AGRÍCOLA DE SOLOS, 1979). 

Quimicamente são muito variáveis, originando solos álicos, 
distróficos e eutróficos. 

Para uma utilização racional apresentam muitas limitações 
naturais, como pouca aeração, baixa permeabilidade, 
possibilidades de inundação, dificuldades de manejo e utilização 
de implementes agrícolas, em função de ocorrerem em locais com 
restrição de drenagem. 

Têm sido pouco utilizados, salvo com lavouras de 
subsistência, controlando-se os períodos de estiagem e de 

chuvas, e utilizando-se culturas de ciclo vegetativo curto, 
naturalmente. 

Para uma utilização com agricultura, a aplicação das práticas 
de fertilização e calagem deverá ser executada no caso dos solos 
distróficos e álicos, além das demais práticas convencionais. De 
uma maneira geral, para uma utilização racional desses solos, o 
manejo da água se constitui em meta prioritária. Portanto, a 
utilização de drenagem artificial deve ter suas viabilidades 
econômica e prática estudadas. 

Culturas mais adaptadas a esse regime de umidade do solo, 
tais cano arroz irrigado, horticultura e determinados tipos de 
pastagem podem apresentar bons resultados. 

Ocorrem em relevo plano, o que elimina em parte os 
problemas de erosão, e encontram-se normalmente cobertos por 
vegetação dos tipos Formações Pioneiras Arbustiva e Herbácea. 

Foram correlacionados tentativamente pela Soil (1975) ao 
grande grupo Humaquept. 

PERFIL Nº 75 

Descrição geral: 

Data - 19/09/68. 

Fonte - (LEVANTAMENTO . .,1971b). Perfil nº 37. 

Classificação anterior - Glei Pouco Húmico eutrófico argila de 
atividade baixa textura argilosa fase campo de várzea relevo 
plano. 

Classificação atual - Glei Húmico eutrófico argila de atividade 
baixa A proeminente textura muito argilosa relevo plano. 
Humaquept. 

Unidade de mapeamento - HGPe3. 

Localização, município, estado e coordenadas - Estrada Porto 
Primavera-Fazenda Primavera, a 4,6 km do rio Bataiporã, MS. 
22°31'S e 53°04'WGr. Folha SF.22-Y-A 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Trincheira na 
várzea do rio Paraná com 1%) de declive e sob cobertura de 
gramíneas. 

Altitude - 300 m. 

Litologia - Areias, argilas e cascalhos inconsolidados. 

Formação geológica - Depósitos Aluvionares Recentes. 

Período - Quaternário. 

Material originário - Sedimentos argilo-arenosos. 

Relevo local - Plano. 

Relevo regional - Plano. 

Erosão - Não aparente. 

Drenagem - Imperfeitamente drenado. 

Vegetação primária - Campo de várzea. 

Uso atual - Pastagem natural. 

Descrição morfológica: 

A 

C1g 

C2g 

C3g 

llC4g 

lllC5g 

0-20 cm; cinzento muito escuro (10YR 3/1); argila; 
fraca pequena a média granular; ligeiramente plástico 
e ligeiramente pegajoso; transição plana e clara. 
20-35 cm; cinzento (10YR 5/1), mosqueado 
abundante, médio e proeminente, bruno-avermelhado 
(5YR 5/4); muito argiloso; maciça coerente; plástico e 
pegajoso; transição plana e clara. 
35-55 cm; cinzento-escuro (10YR 4/1); muito 
argiloso; maciça coerente; plástico e pegajoso; 
transição plana e clara. 
55-150 cm; cinzento (10YR 5/1), mosqueado 
abundante, grande e proeminente, bruno forte (7,5YR 
5/6); muito argiloso; maciça coerente; plástico e 
pegajoso; transição plana e clara. 
150-180 cm; cinzento (N 5/); argila; maciça coerente; 
plástico e muito pegajoso. 
180-230 cm+; cinzento-escuro (10YR 4/1); franco-



arenoso; maciça coerente; ligeiramente plástico e 
ligeiramente pegajoso. 

Raízes: Poucas no A e C1g. 

Obs.: Trincheira de 125 cm de profundidade, daí em diante usou
se o trado de caneco. 

Análise mineralógica: 

A 

C1g 

C2g 

C3g 

llC4g 

lllC5g 

Areias - 100%) de detritos; traços de quartzo, grãos 
bem desarestados; concreções ferruginosas e 
carvão. 
Areias - 89%) de detritos; 5%) de mica muscovita; 3%) 
de quartzo hialino, alguns grãos levemente 
desarestados; 3%) de concreções argilosas. 
Areias - 35%) de quartzo hialino, grãos corroídos, 
alguns levemente desarestados, alguns bem 
desarestados; 35%) de concreções ferruginosas, 
poucas ferromanganosas, algumas roladas; 20%) de 
detritos; 10%) de mica muscovita; traços de 
concreções calcárias. 
Areias - 91 %) de concreções ferro-argilosas, uma ou 
outra argilo-manganosa com inclusões de mica 
muscovita, algumas roladas; 4%) de mica muscovita; 
3%) de quartzo hialino, grãos corroídos, triturados, 
alguns levemente desarestados; 2%) de detritos. 
Areias - 87%) de quartzo hialino, grãos corroídos; 
10%) de mica muscovita; 2%) de concreções 
ferruginosas; 1 %) de ilmenita; traços de turmalina e 
detritos. 
Cascalho e Calhaus - 100%) de concreções 
ferruginosas. 
Areias - 86%) de quartzo hialino, grãos corroídos; 
10%) de mica muscovita, pouco intemperizada e 
biotita; 3%) de detritos; 1 º/o de concreções 
ferruginosas; traços de carvão e turmalina. 
Cascalho - 100% de concreções ferruginosas e 
ferromanganosas. 

Análises físicas e químicas Lab.: SNLCS (4.436/41) 

Horizonte Frações da amostra 
total% 

Comp. Granulométrica (tfsa %) 

Terra Areia Areia Silte 
Calh. Case 

'"" gros- '"" 0,05-
Símb Prof. >20 20-2 <2 sa 2- 0,20- 0,002 mm om mm mm mm 0,20 0,05 mm 

mm mm 

A 0-20 o o 100 1 2 39 58 
C1g 20-35 o o 100 o o 34 66 
C2g 35-55 o o 100 1 o 17 82 
C3g 55-150 o o 100 2 1 33 64 

llC4g 150-180 3 3 94 1 19 36 44 
lllC5g 180-230+ o 1 99 1 68 15 16 

Argila Grau 
Disper- de fio- % S1lte 

pH (12,5) Complexo sortivo mE/100g 

saem cuia- --
água ção 

% Argila 

H201 KCIN Ca++ 1 Mg++ 1 
1 % % 

.. Na 
36 38 0,67 4,8 3,9 2,7 1,0 0,43 0,23 
57 14 0,52 5,1 3,6 2,8 1,1 0,27 0,19 
68 17 0,21 5,1 3,6 3,3 1,2 0,10 0,09 
3 95 0,52 5,6 4,4 4,3 1,8 0,06 0,06 

42 5 0,82 4,9 3,6 4,5 2,4 0,12 0,08 
12 25 0,94 5,2 3,8 2,9 1,2 0,04 0,05 

Complexo sortivo m E/1 OOg Valor V e N e 
(sat.de (orgâ- % --

Valor S 1 +++ 1 + 1 Valor T bases) nico)% N 
(soma) AI H (soma) % 

4,4 3,4 18,1 25,9 17 7,15 0,68 11 
4,4 4,4 5,7 14,5 30 1,52 0,15 10 
4,7 5,1 6,4 16,2 29 1,42 0,14 10 
6,2 0,6 3,1 0,9 63 0,43 0,06 7 
7,1 1,3 4,4 12,8 56 0,70 0,05 14 
4,2 0,8 3,4 8,4 50 0,66 0,03 22 

Ataque por H2S04(d=1,47) 
So< 
dsód10 

e Na2C03 (5%) S102 S102 Al203 
Equ1v (%de 

Al203 
S102 Al203 Fe203 T102 P20s 

(K1) 

31,9 21,9 3,7 0,97 0,29 2,48 
30,4 27,0 4,5 1,36 0,14 1,91 
33,3 29,4 5,6 1,26 0,19 1,93 
26,6 23,0 16,8 1,25 0,28 1,97 
21,7 15,9 6,5 1,37 0,18 2,32 
8,1 5,9 3,6 1,13 0,05 2,33 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 5) 

e E do 
* 1 * 1 • I • extrato 

Á~~· 
Ca Mg K Na 

HCO~ 
mmhos/ 

cm ~ mE/100g ~ 
cos 

a 25°C 

R203 

(Kr) 

2,24 
1,73 
1,72 
1,34 
1,84 
1,67 

o 

so, 

Fe203 

9,35 
9,40 
8,23 
2,14 
3,80 
2,52 

... 
100 AI 

----+++ 
S +AI 

44 
50 
52 
9 
16 
16 

Os 
CaC03 

% 

p 
Ass1-
m1lá-
csl 
ppm 

20 
18 
19 
5 

26 
16 

3.4.2.15- Glei Pouco Húmico álico, distrófico e eutrófico 

Na• Iro-
cável no 
valorT) 
mo 

Na•!T 

Equ1v 
ds 
um1d % 

61 
44 
44 
44 
30 
17 

Diferem dos Gleis Húmicos descritos anteriormente por 
apresentarem horizonte A menos espesso e de cores mais claras 
que estes, com teores de carbono orgânico um pouco mais baixos 
(< 4%). 

Quanto às demais características, são bastante semelhantes 
àqueles, salientando-se o fato de serem muito mais expressivos 
em termos de ocorrência. 

Os eutróficos perfazem um total de 2.183,1 km2 e ocorrem 
dominantemente nas planícies de inundação dos rios Paraná, 
Paranapanema e lvaí (Fig. 3.14), representando 0,81% da área 
total mapeada. 

Os distróficos e álicos, com menor expressão, ocupam 
aproximadamente 755 km2

, que correspondem a 0,28% da área 
mapeada, e localizam-se principalmente nas várzeas dos rios 
Aguapeí, do Peixe, Tietê, Turvo e Pardo (Fig. 3.7), estes dois 
últimos a nordeste da área, na bacia do rio Grande. 

Quanto às viabilidades de uso e fatores limitantes ou 
favoráveis, são semelhantes aos Gleis Húmicos já descritos. 

Os perfis amostrados correlacionam-se em Soil.. (1975) aos 
grandes grupos Haplaquent, Fluvaquent e Humaquept. 

PERFIL Nº 28 

Descrição geral: 

Data-23/10/81. 

Classificação - Glei Pouco Húmico eutrófico argila de atividade 
alta A moderado textura média relevo plano. Haplaquent. 

Unidade de mapeamento - PLa3. 

Localização, município, estado e coordenadas - Estrada 
Brasilândia-Três Lagoas, a 100 m do rio Verde. Brasilândia, MS. 
21°10'8 e 51°58'Wgr. Folha SF.22-V-D. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Local com O 
a 1% de declive e sob cobertura de gramíneas. 

Altitude - 220 m. 

Litologia - Areias, argilas e cascalhos inconsolidados. 

Formação geológica - Depósitos Aluvionares Recentes. 

Período - Quaternário. 

Material originário - Sedimentos areno-argilosos. 

Relevo local - Plano. 

Relevo regional - Plano. 

Erosão - Não aparente. 

Drenagem - Mal drenado. 

Vegetação primária - Fonnação Pioneira Fluvial Herbácea. 

Uso atual - Pasto nativo. 



Descrição morfológica: 

A 0-20 cm; cinzento-escuro (10YR 4/1); franco-arenoso; 
fraca pequena a média blocos subangulares; 
ligeiramente duro a duro, friável, plástico e pegajoso; 
transição plana e abrupta. 

llA 20-37 cm; cinzento muito escuro (10YR 3/1), 
mosqueado pouco, pequeno e proeminente, bruno
amarelado (1 OYR 5/8); franco-argilo-arenoso; forte 
grande prismática e secundariamente forte grande 
blocos angulares e subangulares; muito duro, muito 
firme, muito plástico e muito pegajoso; transição plana 
e clara a gradual. 

llCg 37-65 cm; cinzento a cinzento-escuro (2,5Y N 4,5/), 
mosqueado pouco, pequeno a médio e proeminente, 
bruno-amarelado (10YR 5/8); franco-argilo-arenoso; 
moderada a forte prismática e secundariamente 
moderada a forte blocos angulares e subangulares; 
duro, firme, plástico e pegajoso; transição ondulada e 
abrupta. 

lllCg 65-75 cm; cinzento (2,5Y N 51); areia franca; grãos 
simples; solto, não plástico e não pegajoso. 

Obs.: 1) O llA apresenta penetração de areia branca (lavada) 
entre as fendas das estruturas prismáticas; 
2) Perfil descrito e coletado em trincheira aberta até 75 cm; 
3) Lençol freático a 80 cm; 
4) O lllCg está assentado sobre uma camada de seixos rolados 
que constitui impedimento físico à penetração de trados. 

Análises físicas e químicas Lab.: SNLCS (82.0324/27) 

Horizonte Frações da amostra 
total% 

Comp. Granulométrica (tfsa %) 

Símb 

A 
llA 
llCg 
lllCg 

Prof. 
om 

0-20 
20-37 
37-65 
65-75 

Grau 

Calh. 
>20 
mm 

o 
o 
o 
o 

Case 
20-2 
mm 

o 
Ir 
Ir 
Ir 

Terra 
fina 
<2 

mm 

100 
100 
100 
100 

Areia 
gros-
sa 2-
0,20 
mm 

6 
10 
5 
3 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

48 
38 
55 
76 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

35 
23 
18 
17 

mm 

11 
29 
22 
4 

Argila 
Disper- de fio- % S1lte 

pH (12,5) Complexo sortivo mE/100g 

saem 
água 

% 

10 
29 
19 

3 

cuia-
ção 
% 

9 
15 
14 
25 

--
% Argila 

H201 KCIN Ca++ 1 Mg++ 1 

3,18 5,6 4,7 2,6 0,3 
O, 79 6,8 5,4 13,8 3,9 
0,82 6,8 5,3 6,2 1,3 
4,25 6,9 5,8 0,7 

Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V e 
(sat.de (orgâ-

Valor S 1 +++ 1 + 1 ValorT bases) nico)% 
(soma) AI H (soma) % 

3,1 o 1,8 4,9 63 0,98 
18,1 o 0,5 18,6 97 0,41 

7,7 o 0,4 8,1 95 0,18 
0,7 o 0,1 0,8 88 0,02 

Ataque por H2S04(d=1,47) 
e Na2C03 (5%) S102 S102 Al203 

Al203 R203 Fe203 

S102 Al203 Fe203 T102 P20s (K1) (Kr) 

6,0 1,0 0,9 0,67 
13,6 5,5 3,4 0,94 4,21 3,01 2,53 

8,1 4,7 1,7 1,00 2,93 *2,38 4,35 
1,2 0,5 0,8 0,88 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 5) 

e E do # # . . 
Co Mg " Co 

.. 
0,07 
0,08 
0,07 
0,02 

N 
% 

0,13 
0,07 
0,04 
0,02 

Equ1v 
Os 

CaC03 
% 

p 

1 
Na 
0,08 
0,32 
0,09 
0,01 

e 
--

N 

8 
6 
5 
1 

So< 
dsód10 

2 
2 
1 
1 

Equ1v 
ds 

extrato Á~~· so, 100 AI 
... 

As um1d % 
mmhos/ 

~ mE/100g ~ 
HC03 

cm COs ~ a 25°C si-
mil 
á-

csl 
cem 

o 21,0 
o 30,3 
o 19,7 
o 4,2 

*Resultados não calculados devido ao baixo teor de argila. 

3.4.2.16-Areias Quartzosas Hidromórficas álicas 

São solos arenosos, minerais, profundos, com sequência de 
horizontes A e C, subdivididos geralmente, ácidos com saturação 
de alumínio sempre superior a 50%) e textura nas classes areia e 
areia franca. São característicos de áreas baixas com drenagem 
restrita, estando o lençol freático próximo ou à superfície por 
grande parte do ano. 

Morfologicamente, se assemelham às Areias Quartzosas 
posteriormente descritas, diferindo das mesmas pela presença de 
mosqueados e/ou coloração variegada nas camadas inferiores do 
perfil, principalmente. 

De uma maneira geral, estão de acordo com a caracterização 
feita pela Divisão de Pesquisa Pedológica (LEVANTAMENTO ... , 
1971b). 

Têm horizonte A moderado ou proeminente com textura areia 
ou areia franca, que assenta sobre um horizonte C com textura 
também nas classes areia e areia franca, estrutura em grãos 
simples e consistência solto quando seco e úmido, sem 
apresentar plasticidade ou pegajosidade quando molhado. As 
cores são claras em todo o perfil, geralmente no matiz 10YR. A 
saturação com bases é sempre inferior a 35%) e decresce com a 
profundidade ao longo do perfil. 

Originam-se, nessa área, de sedimentos arenosos referidos 
ao período quaternário e ocorrem em relevo plano sob vegetação 
de campo de várzea, com mais expressividade ao longo do rio 
Paraná, principalmente na unidade AQa5 (Fig. 3.14 e 3.15), em 
caráter de associação complexa, como componente secundário. 

Não apresentam problemas de erosão pois ocorrem em relevo 
plano e não são utilizados com agricultura. A sua viabilidade de 
uso é idêntica à da classe Areias Quartzosas; com o agravante de 
ocorrerem em áreas sujeitas à inundação, o que fatalmente 
inviabiliza seu uso com agricultura. A única utilização observada 
sobre estes solos na área foi com pastagem, por meio do 
aproveitamento das espécies nativas. 

Os perfis coletados foram correlacionados tentativamente por 
Soil. .. (1975) aos grandes grupos Humaquept e Psammaquent. 

PERFIL Nº 102 

Descrição geral: 

Data - 23/10/68. 

Fonte - (LEVANTAMENTO . .,1971b). Perfil nº 44. 

Classificação anterior Areias Quartzosas Hidromórficas 
Distróficas A proeminente fase campo de várzea relevo plano. 

Classificação atual - Areia Quartzosa Hidromórfica álica A 
proeminente relevo plano. Psammaquent. 

Unidade de mapeamento - AQa5. 

Localização, município, estado e coordenadas - Estrada 
Naviraí-Porto Caiuá, a 15 km de Porto Caiuá. Naviraí, MS. 
23°10'8 e 53°46'WGr. Folha SF.22-Y-C. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Trincheira na 
várzea do rio Paraná com O a 1 %) de declive e sob cobertura 
graminoide. 

Altitude - 200 m. 

Litologia - Areias, argilas e cascalhos inconsolidados. 

Formação geológica - Depósitos Aluvionares Recentes. 



Período- Quaternário. 

Material originário- Sedimentos arenosos. 

Relevo local - Plano. 

Relevo regional - Plano. 

Erosão - Ligeira. 

Drenagem - Mal drenado. 

Vegetação primária - Campo de várzea. 

Uso atual - Pastagem natural. 

Descrição morfológica: 

A 0-25 cm; bruno-acinzentado muito escuro (10YR 3/2); 
areia; fraca pequena a média granular e grãos simples; 
macio, solto, não plástico e não pegajoso; transição 
plana e clara. 

C1 

C2 

C3 

25-55 cm; bruno (10YR 5/2,5); areia; maciça 
constituída de grãos simples; solto, solto, não plástico e 
não pegajoso; transição plana e clara. 
55-85 cm; bruno (1 OYR 5/3); areia; maciça constituída 
de grãos simples; solto, solto, não plástico e não 
pegajoso; transição plana e clara. 
85-120 cm+; coloração variegada constituída de bruno
amarelado (10YR 5/8) e cinzento-brunado-claro (10YR 
6/2); areia; maciça constituída de grãos simples; solto, 
solto, não plástico e não pegajoso. 

Raízes: Comuns no A e raras no C1, com diâmetros até 2 mm. 

Obs.: 1) Lençol freático a 120 cm de profundidade; 
2) Trincheira com 120 cm de profundidade. 

Análise mineralógica: 

A Areias - 100%) de quartzo vítreo incolor; traços de 
ilmenita, concreções argilo-humosas e turmalina. 

C1 Areias - 100%) de quartzo vítreo incolor rolado; traços 
de ilmenita, concreções ferruginosas, feldspato 
intemperizado e turmalina. 

C2 Areias - 100%) de quartzo vítreo incolor rolado; traços 
de feldspato semi-intemperizado, ilmenita, concreções 
ferruginosas e turmalina. 

C3 Areias - 100%) de quartzo vítreo incolor rolado; traços 
de feldspato semi-intemperizado, ilmenita, concreções 
ferruginosas, muscovita e turmalina. 

Análises físicas e químicas Lab.: SNLCS (4.541/44) 

Horizonte 

Símb 

A 
C1 
C2 
m 

Argila 
Disper-
saem 
água 

% 

1 
1 
1 
2 

Prof. 
om 

0-25 
25-55 
55-85 

85-120+ 

Grau 
de fio-
cuia-
ção 
% 

75 
75 
67 
o 

Frações da amostra Comp. Granulométrica (tfsa %) 

Calh. 
>20 
mm 

o 
o 
o 
o 

% S1lte --
% Argila 

0,75 
0,75 
1,33 
1,50 

total% 

Case 
20-2 
mm 

o 
o 
o 
o 

Terra 
fina 
<2 

mm 

100 
100 
100 
100 

Areia 
gros-
sa 2-
0,20 
mm 

42 
38 
38 
39 

Areia 

'"" 0,20-
0,05 
mm 

51 
55 
55 
56 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

3 
3 
4 
3 

mm 

4 
4 
3 
2 

pH (12,5) Complexo sortivo mE/100g 

H201 KCIN Ca++ 1 Mg++ 1 .. 
1 

Na 
5,1 4,1 0,3 0,06 0,02 
5,9 4,2 0,2 0,03 0,02 
5,8 4,2 0,1 0,05 0,02 
5,8 4,2 0,1 0,02 0,02 

Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V e N e 
Valoc S 1 +++ 1 
(soma) AI 

0,4 
0,3 

0,8 
0,4 

(sat.de (orgâ-
+ 1 ValorT bases) nico)% 

H (soma) % 

3,3 
1,6 

4,5 9 0,72 
2,3 13 0,18 

% --
N 

0,07 10 
0,03 6 

0,2 
0,1 

0,5 
0,3 

0,5 
0,9 

1,2 
1,3 

17 
8 

0,08 
0,06 

Ataque por H2S04(d=1,47) 
e Na2C03 (5%) S102 S102 Al203 

S102 Al203 

1,9 0,7 
1,4 0,7 
1,4 0,6 
1,3 0,5 

Pasta saturada 

e E do 
extrato 

Á~~· mmhos/ 
cm 

a 25°C 

-- --
Al203 R203 Fe203 

Fe203 T102 P20s (K1) (Kr) 

~6 ~45 ~03 ~61 Z91 1,75 
0,6 0,36 0,01 3,40 2,09 1,75 
0,6 0,48 0,01 3,97 2,30 1,50 
0,9 0,52 0,01 4,42 2,00 0,93 

Sais solúveis (extrato 1 5) 

* 1 * 1 • I • Ca Mg K Na 
HCO~ 

~ mE/100g ~ 
cos 

o 

so, 
... 

100 AI 

----+++ 
S +AI 

67 
57 
71 
75 

3.4.2.17 - Solos Orgânicos álicos e distróficos 

0,02 
0,01 

Equ1v 
Os 

CaC03 
% 

p 
Ass1-
m1lá-
csl 
ppm 

8 
3 
4 
3 

So< 

4 
6 

e/sódio 

~;.d,:, 
cável no 
valorT) 
100 

Na•!T 

Equ1v 
ds 
um1d % 

4 
3 
3 
2 

Sob essa denominação estão compreendidos solos hidromórficos, 
essencialmente orgânicos, pouco evoluídos, provenientes de 
depósitos de restos vegetais em graus variáveis de 
decomposição, acumulados em ambiente palustre, constituídos de 
um horizonte superficial de coloração preta, devido aos elevados 
teores de carbono orgânico, assente sobre camadas praticamente 
sem desenvolvimento pedogenético. 

O material de origem é composto por acumulações orgânicas 
residuais recentes, referidas ao Holoceno, cuja constituição 
depende do tipo de formação vegetal da qual deriva e das ações 
biológicas que nela se processam, podendo haver adições de 
materiais finos em proporções variáveis. 

Apresentam como sequência o horizonte A subdividido ou 
não, sobre camadas orgânicas sobrepostas a material mineral, 
sendo a textura e as características a elas relacionadas bastante 
variáveis. Como características marcantes deve-se registrar a 
reação fortemente ácida, a baixa saturação de bases, alta 
saturação com alumínio trocável, a alta capacidade de troca de 
cátions, além de uma série de outras características e 
propriedades relacionadas com a má drenagem, uma vez que 
estes solos são desenvolvidos sob condições de permanente 
encharcamento, com lençol freático próximo ou à superfície 
durante grande parte do ano. 

Como ocorrem em superfícies planas, ocupando as posições 
de cotas mais baixas, em áreas originalmente abaciadas que 
constituem pequenas depressões sedimentares próximas aos 
cursos de água, o relevo torna-se um dos fatores mais 
importantes na formação desses solos. 

O uso desses solos requer práticas de manejo de água; 
porém, quando são drenados, oxidam-se, ocorrendo um 
abaixamento (subsidência), ocasionando uma destruição 
gradativa dos mesmos, dificultando futuras drenagens. 

O ressecamento irreversível também pode ocorrer quando são 
"superdrenados", isto é, endurecimento irreversível de modo a 
restringir o movimento de água e a penetração de raízes. 

Para minimizar os problemas acima, o nível do lençol freático 
deve ser mantido o mais alto possível durante os períodos secos 
e, por conseguinte, culturas mais adaptadas a esse tipo de regime 
de umidade do solo são as recomendáveis, como, por exemplo, 
arroz irrigado, horticultura, alguns tipos de pastagem e outras, 
desde que corrigidas as deficiências de ordem química, de acordo 
com as exigências de cada cultura. 

Dominantemente, ocupam 104,3 km2
, correspondentes a 

0,01%) do total do mapa, e se localizam na várzea do rio Paraná 
pela margem esquerda nas proximidades da ilha Grande e na 
várzea do rio Laranjaí, afluente do Paraná pela margem direita. 

Ocorrem ainda em várias outras associações de solos, em 
caráter de subdominância ou simplesmente inclusão, como, por 
exemplo, na unidade AQa5, posicionada ao longo do rio Paraná, 
na unidade Pla5, que ocorre nas várzeas de alguns afluentes do 
rio Paraná pela margem direita, e dos rios Jacaré-Pepira e Jacaré
Guaçu, ambos afluentes do rio Tietê, e nas unidades HGPd4 e 
HGPa2, correspondentes às várzeas de alguns afluentes da 
margem esquerda do rio Paraná. 



Os perfis coletados correlacionam-se tentativamente, de 
acordo com Soil. .. (1975) ao grande grupo Humaquept. 

PERFIL Nº 103 

Descrição geral: 

Data - 21/10/68. 

Fonte - (LEVANTAMENTO .. , 1971b). Pertil nº 40. 

Classificação anterior - Solos Orgânicos Distróficos textura 
indiscriminada fase campo de várzea relevo plano. 

Classificação atual - Solo Orgânico álico textura indiscriminada 
relevo plano. Humaquept. 

Unidade de mapeamento- AQa5. 

Localização, município, estado e coordenadas - Estrada 
Naviraí-Porto Caiuá, na várzea dos rios Paraná e Laranjaí. 
Naviraí, MS. 23°09'S e 53°44WGr. Folha SF.22-Y-C. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Trincheira 
situada em várzea com O a 1%) de declive e sob cobertura de 
gramíneas. 

Altitude - 230 m. 

Litologia -Areias, argilas e cascalhos inconsolidados. 

Formação geológica - Depósitos Aluvionares Recentes. 

Período- Quaternário. 

Material originário - Acumulação de material orgânico sobre 
sedimentos arenosos. 

Relevo local - Plano. 

Relevo regional - Plano. 

Erosão - Não aparente. 

Drenagem - Muito mal drenado. 

Vegetação primária - Campo de várzea. 

Uso atual - Nenhum. 

Descrição morfológica: 

A1 0-11 cm; preto (N2/); franco (orgânico); maciça com 
evidência de estrutura granular fraca média; friável, 
ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição 
plana e clara. 

2ª camada11-20 cm; preto (10YR 2/1); franco (orgânico); maciça; 
orgânica friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; 

transição plana e clara. 
3ª camada20-32 cm; preto (N2/); franco-siltoso (orgânico); maciça; 
orgânica friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; 

transição plana e clara. 
llC1 32-50 cm; preto (N2/); franco; maciça; friável, plástico e 

pegajoso; transição plana e abrupta. 
llC2 50-120 cm+; cinzento-escuro (10YR 4/1); areia; grãos 

simples; solto, não plástico e não pegajoso. 

Raízes: Abundantes no A1 e 2ª camada orgânica e comuns na 3ª 
camada orgânica, apresentando diâmetro variável entre 1mm e 
1cm. 

Obs.: 1) Lençol freático a 50 cm de profundidade; 
2) As camadas orgânicas são do tipo peat e se acham 
intensamente entrelaçadas por raízes vivas, mortas e 
parcialmente decompostas, principalmente nas camadas 
superiores. 

Análise mineralógica: 

A1 Areias -100%) de concreções argilo-humosas e detritos 
orgânicos; traços de quartzo hialino, grãos levemente 
desarestados. 

2ª camadaAreias - 100%) de concreções argilo-humosas em 
orgânica maior percentagem e detritos orgânicos; traços de 

quartzo hialino, grãos levemente desarestados. 
3ª camadaAreias - 100%) de concreções humosas em maior 
orgânica percentagem e detritos orgânicos; traços de quartzo 

hialino, grãos levemente desarestados. 
llC1 Areias - 94%) de quartzo hialino, grãos levemente 

desarestados e bem desarestados, com leve aderência 
ferruginosa; 4%) de concreções argilo-humosas e 
detritos orgânicos; 2%) de ilmenita; traços de turmalina 
idiomoria. 
Os grãos de quartzo são brilhantes. 

llC2 Areias - 100%) de quartzo hialino, grãos levemente 
desarestados e bem desarestados; traços de ilmenita, 
turmalina e detritos. 
Os grãos de quartzo são brilhantes e sem aderência 
ferruginosa. 

Análises físicas e químicas Lab.: SNLCS (4.453157) 

Horizonte Frações da amostra 
total% 

Comp. Granulométrica (tfsa %) 

Terra Areia Areia Silte 
Calh. Case fina gros- '"" 0,05-

Símb Prof. >20 20-2 <2 sa 2- 0,20- 0,002 mm om mm mm mm 0,20 0,05 mm 
mm mm 

A1 0-11 o o 100 
2".ca- 11-20 o o 100 
ma da 
erg. 
3ª.ca- 20-32 o o 100 
ma da 
erg. 
llC1 32-50 o o 100 18 33 30 19 
llC2 50-120+ o o 100 40 50 9 1 

Grau Argila 
Disper- de flo- % S1lte 

pH (12,5) Complexo sortivo m E/1 OOg 

--saem cuia-
água ção 

% Argila 

H201 KCIN Ca++ 1 Mg++ 1 
% % 

4,6 3,8 2,1 1,0 
4,5 3,8 1,1 
4,7 3,9 0,8 

14 26 1,58 4,9 4,0 0,3 
1 o 9,00 5,2 4,1 0,2 

Complexo sortivo mE/100g Valor V e 
(sat.de (orgâ-

Valor S 1 +++ 1 
(soma) AI 

H+ 1 ValorT bases) nico)% 
(soma) % 

4,3 5,7 56,8 66,8 6 28,62 
1,7 6,2 59,7 67,6 3 27,81 
1,1 5,8 49,7 56,6 2 25,28 
0,4 2,7 16,1 19,2 2 5,18 
0,2 0,2 0,6 1,0 20 0,17 

Ataque por H2S04(d=1,47) 
e Na2C03 (5%) S102 S102 Al203 

S102 Al203 

12,4 5,9 
1,2 0,6 

Pasta saturada 

e E do 
extrato 

Á~~· mmhos/ 
cm 

a 25°C 

-- --
Al203 R203 Fe203 

Fe203 T102 P20s (K1) (Kr) 

0,9 0,48 0,12 3,06 2,80 11,33 
0,4 0,45 X 3,40 2,22 2,00 

Sais solúveis (extrato 1 5) 

* 1 * 1 • I • Ca Mg K Na 
HCO~ 

~ mE/100g ~ 
COs 

o 

so, 
... 

100 AI 

-----+++ 
S +AI 

57 
79 
84 
87 
50 

3.4.2.18-Areias Quartzosas álicas e distróficas 

.. 
0,63 
0,40 
0,17 
0,04 
0,01 

N 
% 

2,85 
3,02 
2,37 
0,41 
0,02 

Equ1v 
Os 

CaC03 
% 

p 
Ass1-
m1lá-
csl 
ppm 

19 
3 
4 
7 
2 

1 Na 
0,56 
0,23 
0,13 
0,04 
0,02 

e 
--

N 

10 
9 

11 
13 

9 

So< 
e/sódio 

~;.' 
cável no 
valorT) 
100 

Na•!T 

Equ1v 
ds 
um1d % 

115 
43 
4 

Assim foram denominados solos profundos, excessivamente 
drenados, pouco desenvolvidos, com sequência de horizontes do 



tipo A, C. Apresentam como característica marcante a textura nas 
classes areia e areia franca, ao longo de todo o perfil, sendo muito 
pequena a variação das demais características, à exceção da cor 
em alguns casos, que tende a ficar mais avermelhada com o 
aumento da profundidade. A estrutura é em grãos simples e mais 
raramente chega a ter aspecto maciço in situ e muito pequena 
granular quando se desfaz, a consistência é solta, sem 
plasticidade e pegajosidade. 

Apresentam horizonte A do tipo moderado, assente sobre um 
C, com pequena variação interna e grandes profundidades. 

Originam-se, na área estudada, dos arenitos das formações 
Caiuá, Santo Anastácio e Botucatu e de sedimentos arenosos 
referidos ao Quaternário, o que provavelmente é responsável pela 
diversificação de algumas características verificadas. 

De uma maneira geral, são extremamente pobres, com 
valores de soma de bases quase sempre inferiores à unidade e 
valores de saturação com alumínio superiores a 50%) (álicos), à 
exceção dos relacionados à Formação Botucatu, que ocorrem a 
leste da área em pequena mancha na unidade geomorfológica 
Patamares Cuestiformes, onde têm saturação com alumínio <50%) 
(distróficos) e ocupam uma extensão de aproximadamente 232,6 
km2

, correspondentes a 0,09%) do total mapeado. 
Estão cobertos em sua maior parte por vegetação do tipo 

Savana, principalmente os relacionados às formações Caiuá e 
Botucatu, sendo que os formados a partir dos sedimentos 
cenozoicos estão cobertos por uma vegetação de Contato 
Floresta/Savana e do tipo Formação Pioneira Fluvial Herbácea. 

Os relacionados à Formação Caiuá e Santo Anastácio (Fig. 
3.2) apresentam como peculiaridade a sua coloração vermelho
escura, com cores nos matizes 2,5YR chegando a 10R, salvo 
quando se encontram em áreas de maior restrição de drenagem. 
A presença de pontuações de areia esbranquiçada, intercaladas 
com outras mais avermelhadas e ligeiramente mais argilosas, no 
perfil do solo em determinados locais (vide 3.2.2) confere a esses 
solos uma melhor aptidão agrícola, em face da melhoria de suas 
condições físicas. Logo, nesses locais, a viabilidade de utilização 
com agricultura poderá ser estudada, talvez com culturas de ciclo 
longo, citrus por exemplo, desde que satisfeitas suas exigências 
de ordem química e hídrica. Pastagens com capim-colonião e 
Brachiaria spp. têm sido observadas com ótimos resultados, além 
de reflorestamento com Pinus spp. ou Eucalyptus spp. Cuidados 
com a erosão são imprescindíveis no caso desses solos, visto 
serem altamente suscetíveis (Est. 3.IXA). 

Ocupam uma área de aproximadamente 13.492 km2 em 
caráter de dominância, o que representa 5,03%) do total mapeado, 
e têm seus domínios a noroeste da área na região das cabeceiras 
dos rios Pardo e Verde, ambos afluentes do Paraná; a sudeste, 
próximo à represa de Jurumirim e também em caráter de 
subdominância, associados a Latossolos Vermelho-Escuros e 
Vermelho-Amarelos textura média, em vários outros locais. 

Os originados de sedimentos quaternários (Fig. 3.14 e 3.15) 
têm natureza mais diversa e apresentam maiores restrições ainda 
à utilização, pois ocorrem em áreas baixas, e estão associados a 
solos hidromórficos. Localizam-se mais precisamente em terraços 
e planícies aluviais, ao longo do rio Paraná, e perfazem um total 
de aproximadamente 2.043,6 km2 ou 0,76%) do total mapeado. 
Apresentam normalmente cores claras no matiz 10YR e são mais 
aconselháveis à preservação da fauna e da vegetação natural. 

Os perfis coletados correlacionam-se, segundo Soil. .. (1975), 
ao grande grupo Quartzipsamment. 

PERFIL Nº 113 

Descrição geral: 

Fonte -(LEVANTAMENTO .. , 1960). Perfil nº 84. 

Classificação anterior - Regosol. 

Classificação atual - Areia Quartzosa álica A moderado relevo 
suave ondulado. Quartzipsamment. 

Unidade de mapeamento- LVa3. 

Localização, município, estado e coordenadas - Estrada 
ltatinga-Angatuba, a 16 km de ltatinga. ltatinga, SP. 23°10'S e 
48°31 'WGr. Folha SF.22-Z-D. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Trincheira 
em topo de elevação com 2 a 4%) de declive e sob cobertura de 
gramínea. 

Altitude - 580 m. 

Litologia - Arenitos finos a médios. 

Formação geológica - Formação Piramboia. Grupo São Bento. 

Período - Triássico. 

Material originário - Arenito. 

Relevo local - Suave ondulado. 

Relevo regional - Suave ondulado. 

Drenagem - Acentuadamente drenado. 

Vegetação primária - Savana Gramíneo-Lenhosa. 

Uso atual - Pastagem de capim-gordura. 

Descrição morfológica: 

A1 0-15 cm; bruno muito escuro (10YR 2/2); areia; macia 
porosa que se desfaz em fraca muito pequena granular 
e grãos simples; friável, não plástico e não pegajoso; 
transição irregular e gradual. 

A3 15-60 cm; bruno-amarelado-escuro (10YR 4/4); areia; 
maciça porosa que se desfaz em grãos simples; friável, 
não plástico e não pegajoso; transição plana e difusa. 

C 60-200 cm+; vermelho-amarelado a bruno forte (6YR 
5/6); areia; maciça porosa que se desfaz em fraca 
muito pequena granular e grãos simples; friável, não 
plástico e não pegajoso. 

Raízes: Abundantes no perfil. 

Análises físicas e químicas Lab.: SNLCS (30.534/36) 

Horizonte Frações da amostra 
total% 

Comp. Granulométrica (tfsa %) 

Símb 

A1 
A3 
e 

Prof. 
om 

0-15 
15-60 

60-200+ 

Grau 

Calh. 
>20 
mm 

o 
o 
o 

Case 
20-2 
mm 

o 
o 
o 

Terra Areia Areia 

'"" gros- fina 
<2 sa 2- 0,20-
mm 0,20 0,05 

mm mm 

100,0 56,9 35,8 
100,0 51,3 43, 1 
100,0 52,3 40,7 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

2,6 
1,0 
0,5 

mm 

4,7 
4,6 
6,5 

Argila 
Disper- de flo- % S1lte 

pH (12,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 

saem cuia- --
água ção 

% Argila 

H201 KCIN Ca++ 1 Mg++ 1 
% % 

0,5 
1,6 
2,7 

89 
65 
58 

0,55 4,7 3,9 
0,22 4,7 4,2 
0,07 4,9 4,2 

Complexo sortivo mE/100g Valor V 

Valor S 1 +++ 1 
(soma) AI 

0,60 
0,40 
0,37 

3,74 
1,86 
0,87 

H+ 1 Valor T 
(soma) 

4,34 
2,26 
1,24 

Ataque por H1S04(d=1,47) 
e Na2C03 (5%) 

S102 Al203 Fe203 T102 P20s 

(sat.de 
bases) 

S102 

Al203 

(K1) 

% 

14 
18 
30 

S102 

--
R203 

(Kr) 

1,77 1,99 0,60 0,12 0,02 1,51 1,27 
1,96 2,42 0,60 0,14 0,02 1,38 1,19 
2,52 3,21 0,81 0,81 0,02 1,33 1,15 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 5) 

e E do 
* 1 * 1 • I • extrato 

Á~~· 
Ca Mg K Na 

HCO~ so, 
o 

mmhos/ 
cm ~ mE/100g ~ 

cos 
a 25°C 

e 
(orgâ-

nico)% 

0,93 
0,32 
0,15 

Al203 

--
Fe203 

3,02 
6,31 
6,20 

OH 
100 AI 

-----+++ 
S +AI 

.. 
1 

Na 

N e 
% --

N 

0,07 13 
0,03 11 
0,02 8 

Equ1v 
Os 

CaC03 
% 

p 
Ass1-
m1lá-
csl 
ppm 

So< 
e/sódio 

~;.d,:, 
cável no 
valorT) 
100 

Na•!T 

Equ1v 
ds 
um1d % 

5,2 
4,5 
5,9 



AMOSTRA EXTRA Nº 9 

Descrição geral: 

Data -19/10/81 

Classificação - Areia Quartzosa álica A moderado relevo plano. 
Quartzipsamment. 

Unidade de mapeamento- AQa2. 

Localização, município, estado e coordenadas - A 19 km da BR-
262, em direção a Xavantina, na estrada da fazenda Transparaná. 
Brasilândia, MS. 20°41'8 e 52°37'WGr. Folha SF.22-V-A. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Terço 
superior de elevação com 1%) de declive e sob cobertura de 
Savana. 

Altitude - 450 m. 

Litologia - Arenitos de granulação fina a média, podendo 
apresentar localmente cimento calcífero. 

Formação geológica - Formação Santo Anastácio. Grupo Bauru. 

Período - Cretáceo. 

Material originário- Arenito. 

Relevo local - Plano. 

Relevo regional - Plano e suave ondulado. 

Erosão - Ligeira. 

Drenagem - Acentuada a fortemente drenado. 

Vegetação primária - Savana Gramíneo-Lenhosa. 

Uso atual - Reflorestamento com Eucalyptus sp. 

Descrição morfológica: 

A 0-20 cm; bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3/4); areia 
franca; fraca muito pequena granular e grãos simples; 
solto, não plástico e não pegajoso. 

e 80-120 cm; vermelho-escuro (2,5YR 3/6); areia franca; 
fraca muito pequena granular e grãos simples; solto, 
não plástico e não pegajoso. 

Análises físicas e químicas Lab.: SNLCS (82.0302103) 

Horizonte Frações da amostra 
total% 

Comp. Granulométrica (tfsa %) 

Símb 

A 
e 

Prof. 
om 

0-20 
80-120 

Grau 

Calh. 
>20 
mm 

o 
o 

Case 
20-2 
mm 

o 
Ir 

Terra 
fina 
<2 

mm 

100 
100 

Areia 
gros-
sa 2-
0,20 
mm 

52 
48 

Areia 

'"" 0,20-
0,05 
mm 

33 
34 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

6 
7 

mm 

9 
11 

Argila 
Disper- de fio- % S1lte 

pH (12,5) Complexo sortivo mE/100g 

--saem cuia-
água ção 

% Argila 

H201 KCIN CaH 1 MgH 1 .. 1 
% % 

8 
10 

11 
9 

0,67 4,0 3,9 
0,64 4,7 4,1 

Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V 
(sat.de 

0,1 
0,1 

e 
(orgâ-

Valor S 1 +++ 1 
(soma) AI 

+ 1 ValorT 
H (soma) 

bases) nico)% 
% 

0,1 1,0 2,0 3,1 3 0,51 
0,1 0,5 0,6 1,2 8 0,15 

Ataque por H2S04(d=1,47) 
e Na2C03 (5%) S102 S102 Al203 

Al203 R203 Fe203 

S102 Al203 Fe203 T102 P20s (K1) (Kr) 

3,5 2,9 1,8 0,44 2,05 1,47 2,51 

0,03 
0,02 

N 
% 

0,06 
0,04 

Equ1v 
Os 

CaC03 
% 

Na 
0,01 
0,01 

e 
--

N 

9 
4 

So< 
dsód10 

<1 

4,6 3,7 

Pasta saturada 

e E do 
extrato 

Á~~· mmhos/ 
cm 

a 25°C 

2,3 0,56 2,09 1,50 2,55 

Sais solúveis (extrato 1 5) 

H 1 H 1 • I • Ca Mg K Na 
HCO~ 

~ mE/100g ~ 
cos 

o 

so, 
... 

100 AI 

-----+++ 
S +AI 

91 
83 

3.4.2.19- Solos Aluviais álicos, distróficos e eutróficos 

p 
Ass1-
m1lá-
csl 
ppm 

Equ1v 
ds 
um1d % 

6,0 
6,3 

Foram agrupados nesta classe solos minerais jovens, 
moderadamente a bem drenados, constituídos por camadas 
sedimentares superpostas de natureza diversa, sem evidência de 
qualquer desenvolvimento pedogenético entre as mesmas. 

Em função dos diferentes tipos de sedimentação que 
ocorreram, originaram-se solos com características também 
diversificadas; por conseguinte, ocorrem solos com textura desde 
arenosa a muito argilosa, estrutura, consistência, cor, espessura, 
número de camadas, profundidade e outras características 
bastante variáveis. Quanto à fertilidade, ocorrem tanto álicos como 
distróficos e eutróficos. 

Originam-se a partir de sedimentos fluviais recentes, referidos 
ao Holoceno, e são encontrados geralmente nos diques que 
margeiam a água dos rios, além de serem os solos dominantes 
das ilhas fluviais, particularmente do rio Paraná (Fig. 3.14). Estão 
normalmente associados a solos hidromóriicos tais cano o Glei 
Pouco Húmico e Glei Húmico. 

Os eutróficos têm maior expressividade entre todos e ocorrem 
dominantemente em 151 km2

, que correspondem a 0,06%) do total 
mapeado, além de estarem associados como componentes 
subdominantes em outras unidades de mapeamento. 

Os distróficos ocupam apenas 40,8 km2
, em caráter de 

dominância, e se concentram a leste da área na várzea do rio 
Mogi-Guaçu. 

Os álicos ocorrem apenas como componentes de menor 
importância em algumas unidades de mapeamento. 

Quanto às viabilidades de uso, em geral são tidos como de 
grande potencialidade agrícola, sobretudo os eutróficos. 

Devido a suas condições de baixa suscetibilidade à erosão, 
relevo plano, o que favorece a utilização de máquinas agrícolas, 
além da disponibilidade hídrica, têm sido amplamente utilizados 
com culturas de feijão, milho e arroz, comumente. Os álicos e 
distróficos têm na deficiência de fertilidade natural a principal 
limitação a seu uso com agricultura. 

Há que se considerar ainda o caso daqueles com textura 
arenosa que geralmente são pobres em termos de fertilidade e 
apresentam os mesmos inconvenientes dos demais solos desta 
natureza, ou seja, aumentam os riscos de erosão e há maior 
exigência em termos de adubação e calagem, visto que há 
também maior lixiviação dos nutrientes aplicados em função da 
característica arenosa. Logo, a preservação da vegetação natural 
ou reflorestamento são os tipos de utilização mais recomendáveis 
para os mesmos. 

Foram correlacionados tentativamente, em Soil.. (1975), ao 
grande grupo Udifluvent. 

PERFIL Nº 77 

Descrição geral: 

Fonte - Reservatório .. , s.d. Perfil nº P17. 

Classificação anterior - Solos Aluviais textura indiscriminada bem 
drenado relevo praticamente plano. 

Classificação atual - Solo Aluvial eutrófico A moderado textura 
média relevo plano. Udifluvent. 

Unidade de mapeamento - HGPe3. 

Localização, município, estado e coordenadas - Estrada Porto 
Primavera-Fazenda Primavera, a 0,7 km do rio Paraná. Bataiporã, 
MS. 22°31'8 e 53°01'WGr. Folha SF.22-Y-A 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Terço médio 
de elevação com 2,5%) de declive e sob cobertura de gramínea. 

Altitude - 230 m. 

Litologia - Areias, argilas e cascalhos inconsolidados. 



Formação geológica - Depósitos Aluvionares Recentes. 

Período- Quaternário. 

Material originário- Sedimentos areno-argilosos. 

Relevo local - Plano. 

Relevo regional - Plano. 

Drenagem - Bem drenado. 

Vegetação primária - Floresta Estacionai Semidecidual. 

Uso atual - Pastagem. 

Descrição morfológica: 

Ap 0-35 cm; vermelho-escuro (10R 3/8); areia franca, fraca 
pequena granular; macio, friável, ligeiramente plástico e 
ligeiramente pegajoso; transição plana e difusa. 

C1 35-70 cm; vermelho-escuro-acinzentado (10R 3/4); 
franco-arenoso; aspecto maciça porosa; macio, friável, 
plástico e pegajoso; transição plana e difusa. 

C2 70-120 cm+; vermelho-escuro-acinzentado (10R 3/4); 
franco-arenoso; aspecto de maciça porosa que se 
desfaz em grãos simples; macio, friável, plástico e 
pegajoso. 

Análises físicas e químicas Lab.: UFRS () 

Horizonte Frações da amostra 
total% 

Comp. Granulométrica (tfsa %) 

Símb 

Ap 
C1 
C2 

Prof. 
om 

0-35 
35-70 

70-120+ 

Grau 

Calh. 
>20 
mm 

Terra 
Case fina 
20-2 <2 
mm mm 

Areia 
gros-
sa 2-
0,20 
mm 

57 
51 
52 

Areia 

'"" 0,20-
0,05 
mm 

26 
28 
27 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

3 
5 
5 

mm 

14 
16 
16 

Argila 
Disper- de fio- % S1lte 

pH (12,5) Complexo sortivo mE/100g 

--saem cuia-
água ção 

% Argila 

H201 KCIN Ca++ 1 Mg++ 1 
% % 

.. 
4 
9 

10 

71 
44 
38 

0,21 
0,31 
0,31 

6,0 5,3 2,71 
2,27 
2,00 

6,3 5,6 
6,4 5,6 

Complexo sortivo mE/1 OOg 

Valoc S 1 +++ 1 
(soma) AI 

3,36 
2,59 
2,31 

o 
o 
o 

+ 1 ValorT 
H (soma) 

2,96 
2,18 
1,86 

6,32 
4,77 
4,17 

Ataque por H1S04(d=1,47) 
e Na2C03 (5%) 

Valor V 
(sat.de 
bases) 

S102 

Al203 

(K1) 

% 

53 
54 
55 

S102 

R203 

(Kr) 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 5) 

e E do 
* 1 * 1 • I • extrato 

Á~~· 
Ca Mg K Na 

HCO~ so, 
o 

mmhos/ 
cm ~ mE/1 OOg ~ 

cos 
a 25°C 

Raízes: Abundantes no Ap e C1. 

0,51 
0,25 
0,22 

e 
(orgâ-

nico)% 

Al203 

Fe203 

... 
100AI 

----+++ 
S +AI 

0,14 
0,07 
0,09 

N 
% 

Equ1v 
Os 

CaC03 
% 

p 
Ass1-
m1lá-
csl 
ppm 

o 28,6 
o 18,6 
o 15,6 

3.4.2.20 - Solos Litólicos álicos, distróficos e eutróficos 

1 
Na 
o 
o 
o 

e 
--

N 

So< 
dsód10 

Equ1v 
ds 
um1d % 

Nesta classe foram enquadrados solos minerais pouco 
desenvolvidos, rasos, com sequência de horizontes do tipo A, R, 
ou A, C, R, ocorrendo em alguns casos a presença de um 
horizonte subsuperficial, em início de formação, porém com 
características insuficientes para ser enquadrado como horizonte 
B diagnóstico. 

De uma maneira geral, são bem a fortemente drenados, 
apresentando características físicas, químicas e morfológicas 
muito diversificadas, ocasionadas pela também grande 
diversificação do material originário. 

Apesar de serem tanto álicos como distróficos e eutróficos, 
estes últimos ocorrem bem mais significativamente que os 
demais, ocupando dominantemente cerca de 7.714,3 km2

, 

correspondentes a 2,87%) do total do mapa, enquanto os álicos e 
distróficos ocupam 585,3 km 2 e 8,6 km2

, respectivamente, 
representando juntos apenas 0,23%) do total mapeado. 

Os distróficos ocorrem apenas na borda da serra da Fartura, 
no município de mesmo nome, em São Paulo, relacionados aos 
arenitos da Formação Botucatu e em dois morrotes isolados nos 
municípios de Teodoro Sampaio (SP) e Terra Rica (PR), estes 
derivados dos arenitos do Grupo Bauru. Em todos os casos, em 
relevo forte ondulado. 

Os álicos estão mais restritos aos siltitos e folhelhos da 
Formação Corumbataí - Subgrupo Estrada Nova, associados a 
Cambissolos e Podzólicos Vermelho-Amarelos rasos e pouco 
profundos em relevo ondulado, no Patamar de ltapetininga, 
compreendidos nos municípios de Angatuba, Guareí, Porangaba e 
Conchas, no Estado de São Paulo, principalmente. 

Dentre os eutróficos, vale mencionar os originados das 
eruptivas básicas da Fonnação Serra Geral (Fig.3.9), que têm 
seus domínios na parte referente ao Paraná, ora como dominante, 
ora associados como subdominantes às Terras Roxas 
Estruturadas, Cambissolos e Brunizéns Avermelhados do derrame 
basáltico, correspondendo aos Planaltos Dissecados Rio Iguaçu -
Rio Uruguai dentro da Região do Planalto das Araucárias (vide 2 -
Geomorfologia). 

Também com grande expressividade, aparecem os originários 
de litologias paleozoicas (Fig. 3.12), relacionadas principalmente 
às fonnações Teresina e Serra Alta do Subgrupo Estrada Nova, 
Rio do Rasto, Palermo e Grupo Guatá (vide 1 - Geologia) e 
ocorrem no Patamar do Tibagi, abrangendo parte dos municípios 
de Joaquim Távora, Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, 
Jundiaí do Sul, Ribeirão do Pinhal, Congonhinhas, Sapopema e 
outros, no Paraná. 

Restam ainda dentre os eutróficos aqueles mais restritos às 
regiões serranas e bordas de platôs. Assim, destacam-se boas 
ocorrências nas serras do Jaboticabal, do ltambé e próximo à 
Marília (SP), relacionados aos arenitos da Formação Marília -
Grupo Bauru. 

Relacionadas ora aos arenitos da Formação Botucatu, ora aos 
basaltos da Formação Serra Geral, ocorrem algumas manchas a 
leste da área, como na serra do Tabuleiro próximo a Torrinha (SP) 
(Fig. 3.10) e outras bordas de platôs, como ao sul de Araraquara 
(SP) e nos municípios de Brotas, Dourado e Ribeirão Bonito, em 
São Paulo. 

Vale mencionar que ocorrem ainda em caráter de inclusão nas 
unidades de mapeamento dos solos originados dos arenitos da 
Formação Adamantina no Estado de São Paulo, geralmente 
associados a Podzólicos Vermelho-Amarelos eutróficos 
abrúpticos, ocupando as regiões de topografia mais movimentada 
dentro da paisagem. 

Quanto à utilização agrícola, apresentam normalmente 
restrições naturais de ordem física, como pequena profundidade 
do perfil, ocorrência geralmente em locais de topografia muito 
movimentada, e alguns casos em que são pedregosos, além de 
estarem constantemente associados a outros solos rasos ou 
afloramentos de rochas, o que dificulta ou mesmo impossibilita a 
mecanização e tratos culturais. 

No caso dos derivados de basalto no Paraná, que têm 
também o relevo e a pedregosidade como fatores limitantes, por 
terem uma elevada fertilidade natural, são bastante utilizados com 
culturas como soja, algodão, milho e outras, porém sempre num 
sistema de manejo pouco desenvolvido, sem uso de máquinas ou 
fertilizantes, valendo-se quase sempre da tração animal. Deve-se 
atentar para o fato de que, nessas áreas, as culturas 
racionalmente conduzidas porventura encontradas, com um 
manejo mais desenvolvido, utilizando-se máquinas etc., 
restringem-se normalmente a locais mais suavizados em termos 
de topografia e, via de regra, sobre solos subdominantes dentro 



das unidades de mapeamento, como é o caso das Terras Roxas 
Estruturadas ou Brunizéns Avermelhados. 

A utilização com reflorestamento ou pastagem, ou mesmo a 
manutenção da flora e fauna em locais ainda virgens, são 
recomendáveis para o caso desses solos. 

No caso dos derivados de sedimentos paleozoicos no 
Patamar do Tibagi, atualmente já são muito usados com 
pastagem. Nesse caso, eles têm o atenuante de ocorrerem em 
relevo que permite a mecanização e sua utilização com pastagem 
é adequada, devendo-se ter cuidados com a conservação do solo, 
visto que os mesmos são altamente suscetíveis à erosão. 

Os demais Solos Litólicos da área apresentam fortes 
limitações devidas a relevo, principalmente, além dos álicos e 
distróficos, que também são deficientes quimicamente, sendo, 
portanto, mais aconselháveis para preservação da vegetação 
natural, quando existente, ou reflorestamento. 

Correspondem, na Soil. .. (1975), ao Grande Grupo Udorthent. 

PERFIL Nº 127 

Descrição geral: 

Fonte - (LEVANTAMENTO .. , 1960). Perfil nº 82. 

Classificação anterior- Litosol fase substrato folhelho-argilito. 

Classificação atual - Solo Litólico álico A proeminente textura 
argilosa substratos folhelhos, argilito e siltito relevo suave 
ondulado. Udorthent. 

Unidade de mapeamento- PVa10. 

Localização, município, estado e coordenadas - Estrada 
Guareí-ltapetininga, a 12 km de Guareí. Guareí, SP. 23°28'S e 
48°11 'WGr. Folha SF.22-Z-D. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Corte de 
estrada no terço médio de elevação com 2 a 6%) de declive e sob 
cobertura de gramíneas. 

Altitude - 750 m. 

Litologia - Siltitos, folhelhos e argilitos. 

Formação geológica - Formação Corumbataí. Subgrupo Estrada 
Nova. Grupo Passa-Dois. 

Período - Permiano. 

Material originário - Alteração das rochas locais. 

Relevo local - Suave ondulado. 

Relevo regional - Forte ondulado. 

Drenagem - Imperfeitamente drenado. 

Vegetação primária - Floresta Estacionai Semidecidual. 

Uso atual - Pastagem. 

Descrição morfológica: 

A 

R 

0-20 cm; bruno-escuro (7,5YR 4/2); argila; forte grande 
granular; ligeiramente duro, friável, plástico e muito 
pegajoso; transição abrupta e plana. 
20 cm+; formado por argilitos ou folhelhos de diversas 
cores: róseo, verde, vermelho etc. 

Raízes: Abundantes. 

Análise mineralógica: 

A Areia grossa - 65%) de fragmentos de argilito; 15%) de 
magnetita; 8%) de concreções ferruginosas; 3%) de 
quartzo; 2%) de fragmentos argilito-micáceos, 7°/o de 
detritos vegetais. 
Areia fina - 99% de fragmentos de argilito; 1 % de 
concreções ferruginosas; traços de magnetita, quartzo 
e muscovita. 

Obs.: Muitos fragmentos de argilito apresentam aderência de 
micropaletas de mica (provavelmente muscovita). 

Considerações sobre a análise mineralógica nas frações areia 
grossa e areia fina: 

- Observam-se nesse perfil percentagens elevadas de fragmentos 
de argilitos, nas frações areia grossa e areia fina. O quartzo ocorre 
em baixas percentagens, notando-se na areia grossa 
percentagens mais elevadas de magnetita e concreções 
ferruginosas; 

- Como fonte de reserva de elementos químicos para as plantas 
ocorre apenas a mica muscovita. 

Considerações sobre a análise mineralógica na fração argila: 

- Na fração argila, por difração dos raios X, observamos 
dominância de quartzo e, em menor proporção, minerais de argila 
do tipo 2:1 (ilita). 

Análises físicas e químicas Lab.: 1.0.A. (30.457) 

Horizonte Frações da amostra Comp. Granulométrica (tfsa %) 
total% 

Terra Areia Areia Silte 
Calh. Case 

'"" gros- fina 0,05-
Símb Prof. >20 20-2 <2 sa 2- 0,20- 0,002 mm om mm mm mm 0,20 0,05 mm 

mm mm 

A 0-20 o o 100 1,5 10,7 32,1 55,7 
R 20+ 

Grau Argila 
Disper- de flo- % S1lte 

pH (12,5) Complexo sortivo mE/1 OOg 

saem cuia- --
água ção 

% Argila 
H201 KCIN Ca++ 1 Mg++ 1 

1 % % 
.. Na 

25,7 54 0,58 4,3 3,5 3,55 3,08 0,35 0,11 

Complexo sortivo mE/100g Valor V e N e 
(sat.de (orgâ- % --

Valor S 1 +++ 1 H+ 1 Valor T bases) nico)% N 
(soma) AI (soma) % 

7,09 7,06 6,27 20,42 35 2,06 0,20 10 

Ataque por H2S04(d=1,47) 
S•< 
e/sódio 

e Na2C03 (5%) S102 S102 Al203 
Equ1v ~;.' -- --

Al203 R203 Fe203 Os 
cável no CaC03 valorT) 

S102 Al203 Fe203 T102 P20s (K1) (Kr) % 100 
Na•!T 

21 06 9 34 4 44 o 30 o 11 3 83 2 94 3 29 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 5) p 

e E do Ass1- Equ1v 

* 1 * 1 • I • 
OH ds 

extrato 
Á~~· 

Ca Mg K Na 
HCO~ so, 

o 100 AI m1lá-
mmhos/ -----+++ csl um1d % 

cm ~ mE/100g ~ 
COs S +AI 

a 25°C 
ppm 

53 37,7 

PERFIL Nº 39 

Descrição geral: 

Fonte - (LEVANTAMENTO .. ,1960). Pertil nº 79. 

Classificação anterior - Litosol fase substrato arenito calcário. 

Classificação atual - Solo Litólico eutrófico A chernozêmico 
textura arenosa substrato arenito relevo suave ondulado a 
ondulado. Hapludoll. 

Unidade de mapeamento - PVe9. 

Localização, município, estado e coordenadas - Estrada 
Pacaembu-Flórida Paulista, a 1 km de Flórida Paulista. Flórida 
Paulista, SP. 21°35'8 e 51°11'WGr. Folha SF.22-V-D. 



Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil - Corte de 
estrada no terço médio de elevação com 6 a 10%) de declive e sob 
cobertura de gramíneas. 

Altitude - 490 m. 

Litologia - Arenitos de granulação fina, podendo conter fósseis, 
cimentos e nódulos calcíticos. 

Formação geológica - Formação Adamantina. Grupo Bauru. 

Período - Cretáceo. 

Material originário- Arenitos com nódulos ou cimento calcíticos. 

Relevo local - Suave ondulado a ondulado. 

Relevo regional - Forte ondulado. 

Drenagem - Moderadamente drenado. 

Vegetação primária - Floresta Estacionai Semidecidual. 

Uso atual - Pastagem de capim-colonião. 

Descrição morfológica: 

A 

R 

0-50 cm; vermelho muito escuro-acinzentado (10YR 2/2); 
areia; fraca pequena granular e grãos simples; solto, 
solto, não plástico e não pegajoso; transição ondulada e 
abrupta. 
50 cm+; constituído por fragmentos de arenito de diversas 
cores. 

Raízes: Abundantes no A. 

Análise mineralógica: 

A Areia fina - 90%) de quartzo; 8%) de muscovita, 
microclima, calcedônia e fragmentos de argila can 
matéria orgânica; 2%) de ilmenita; traços de concreções 
ferruginosas, sillimanita, turmalina e concreções 
argilosas. 

Considerações sobre a análise mineralógica na fração areia fina: 

- O quartzo é o mineral dominante, seguindo-se a muscovita, 
microclina, fragmentos de argila, ilmenita, concreções, sillimanita e 
turmalina; 
- Sob o ponto de vista de reserva mineral para as plantas, 
observa-se nesse horizonte a ocorrência de mica e feldspato. 

Considerações sobre a análise mineralógica na fração argila: 
- Na fração argila, por difração dos raios X, observamos no 
horizonte A predominância de quartzo e, em menor quantidade, 
minerais de argila do tipo 2: 1 (ilita) e feldspatos. 

Análises físicas e químicas Lab.: l.O.A.(30.498) 

Horizonte 

Símb 

A 
R 

Argila 
Disper-
saem 
água 

% 

1,8 

Prof. 
om 

0-50 
50+ 

Grau 
de fio-
cuia-
ção 
% 

81 

Frações da amostra Comp. Granulométrica (tfsa %) 
total% 

Terra Areia Areia Silte 
Calh. Case fina gros- '"" 0,05-
>20 20-2 <2 sa 2- 0,20- 0,002 mm mm mm mm 0,20 0,05 mm 

mm mm 

o o 100 3,2 86,0 1,5 9,3 

% S1lte 
pH (12,5) Complexo sortivo mE/100g 

--
% Argila 

H201 KCIN Ca++ 1 Mg++ 1 
1 

.. Na 
0,16 8,1 7,4 27,14 2,97 0,25 0,12 

Complexo sortivo mE/1 OOg Valor V e N e 
(sat.de (orgâ- % --

Valoc S 1 +++ 1 + 1 ValorT bases) nico)% N 
(soma) AI H (soma) % 

30,48 o o 30,48 100 1,53 0,21 7 

Ataque por H2S04(d=1,47) 
So< 
e/sódio 

e Na2C03 (5%) S102 S102 Al203 
Equ1v ~;.' -- --

Al203 R203 Fe203 Os 
CaC03 cável no 

S102 Al203 Fe203 T102 P20s % 
valorT) 

(K1) (Kr) 100 
Na•!T 

4,62 2,77 1,85 0,22 0,10 2,83 1,98 2,33 

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1 5) p 

e E do Ass1- Equ1v 

* 1 * 1 • I • 
... ds 

extrato 
Á~~· 

Ca Mg K Na o 100 AI m1lá-
mmhos/ HCO~ so, 

----+++ csl um1d % 
cm 

~ mE/100g ~ 
COs S +AI ppm 

a 25°C 

o 12,9 

3.5 - LEGENDA 

A legenda de identificação das unidades de mapeamento do 
Mapa Exploratório de Solos será apresentada sob duas formas 
distintas. 

A primeira acompanha o mapa e está sob forma abreviada, 
contendo apenas as classes de solos que ocorrem mais 
significativamente, ou seja, as classes de solos dominantes ou 
subdominantes. A segunda, por extenso, contém todos os 
componentes identificados, inclusive os tidos como "inclusão", ou 
seja, aqueles que ocupam muito pequenas áreas nas unidades de 
mapeamento, e será apresentada na forma de anexo. 

A apresentação de uma legenda na forma extensa, 
constituindo um anexo, visou, além de apresentá-la em sua forma 
integral com todos os componentes identificados, a facilitar o seu 
manuseio e consequentemente sua utilização prática. 

Juntamente com a legenda serão também apresentados os 
critérios que foram utilizados para elaboração da mesma. 

É constituída por 182 unidades de mapeamentos que, por sua 
vez, são compostas por uma a três classes de solos, e 
esporadicamente em regime de associação complexa com cinco 
ou mais componentes, em consequência principalmente do nível 
generalizado do levantamento. 

3.6- USO ATUAL 

Pode-se dizer que a área em questão é quase totalmente 
utilizada, seja com agricultura, pecuária ou silvicultura. Para se ter 
uma idéia melhor, estima-se que em torno de 90%) da área 
levantada encontra-se hoje sem a sua cobertura vegetal primária. 

A grande diversificação em termos de uso está na maior parte 
relacionada com o potencial natural de cada região. Assim sendo, 
serão comentados os tipos de uso mais importantes de cada 
região, de maneira bastante generalizada, enfocando-se aqueles 
mais significativos pela sua importância econômica ou por sua 
área de cultivo expressiva. 

A parte referente a Mato Grosso do Sul, constituída 
basicamente por Latossolos, Areias Quartzosas e Podzólicos, é a 
menos utilizada de todas, sendo nela encontradas as maiores 
superfícies de terras que ainda possuem a sua cobertura vegetal 
nativa. Nessa parte da área, podemos distinguir a porção ao norte, 
a partir da bacia do rio Anhanduí, que com exceção das regiões 
de Xavantina e Garcia, é basicamente utilizada com pastagens e 
reflorestamentos. O primeiro caso é geralmente em regime 
extensivo, can o aproveitamento das espécies nativas do cerrado, 
apesar de já se encontrarem em alguns locais pastagens com 
Brachiaria spp. implantadas. No caso dos reflorestamentos, o 
Eucalyptus spp. se constitui na principal essência utilizada. 

Apesar de ser em pequena escala, a produção de carvão 
vegetal a partir das espécies de cerrado é outro tipo de atividade 
constatada nesta região. 

Sobre os Podzólicos Vermelho-Amarelos de Xavantina e 
Garcia e os Latossolos Roxos e Terras Roxas Estruturadas que 
margeiam os rios em alguns locais, se encontram lavouras de 
cereais, café, banana e outras em quantidades significativas. 

A porção ao sul dessa bacia é, em relação à primeira, bem 
mais utilizada. De uma maneira geral, prevalece a pecuária, 
verificando-se extensas áreas com pastagem implantada, 
principalmente com Brachiaria spp. e colonião. 

O pouco uso com lavoura se restringe quase exclusivamente 
aos terraços quaternários ao sul de Nova Andradina, porém 



encontram-se ainda em estágio inicial, sendo que os cereais são 
os mais cultivados. 

Por apresentarem uma relativamente grande concentração de 
lagoas, esses terraços têm sido também muito utilizados com a 
pecuária bufalina, e com bastante êxito, visto que as suas 
características satisfazem as exigências deste tipo de pecuária. 

Outra atividade dessa parte da área que merece destaque é o 
extrativismo vegetal, em virtude de ainda existirem áreas cobertas 
pela vegetação nativa, ou seja, por Floresta. 

Na pequena porção referente a Minas Gerais, ao norte do rio 
Grande, pouco há em termos de utilização, pelo menos na área 
referente à folha em estudo. Cabe apenas ressaltar a cultura do 
abacaxi, na região entre Fronteira e Frutal, assim como o 
aproveitamento do cerrado para pastagem em regime extensivo. 

As partes referentes a São Paulo e Paraná são as maiores 
responsáveis pela produção agrícola da área, sendo nelas 
verificados vários tipos de uso. 

A parte de São Paulo, em termos de uso agrícola, contrasta 
fortemente com Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Nessa parte, 
destaca-se, a nordeste da área, região de Guaíra e Morro Agudo e 
no vale do Tietê, região de Jaú, a cultura de cana-de-açúcar, 
ambos os casos sobre Latossolos Roxos. 

É interessante observar que essa cultura, que anteriormente 
se destinava à produção de açúcar e álcool, este último como 
subproduto, após a criação do Proálcool, ganhou novo impulso, 
sendo impressionante a expansão das áreas de canaviais e das 
novas destilarias que são construídas exclusivamente para a 
produção do álcool combustível. 

Sobre os Latossolos Roxos que margeiam o rio 
Paranapanema, o trigo e a soja se constituem nos principais tipos 
de lavoura, sendo a soja em menor escala. 

Sobre os solos do arenito Bauru que ocupam toda a porção 
oeste deste estado, as atividades agropastoris são bastante 
diversificadas. Ao norte do rio Tietê, vale destacar a região de São 
José do Rio Preto, Barretos, Bebedouro e Jaboticabal como 
grande produtora de citrus (Est. 3.Vlll A), sendo que, à proporção 
que se caminha para oeste em direção ao rio Paraná, a citricultura 
começa a perder espaço para a cafeicultura, que predomina até 
aproximadamente a região de Fernandópolis e então começam a 
prevalecer as pastagens, principalmente de capim-colonião. 

Ao sul do rio Tietê, principalmente sobre os Podzólicos, há um 
claro predomínio da cafeicultura (Est. 3.)0J A) em relação a outras 
lavouras como milho, algodão, soja, feijão, sorgo, amendoim, 
mandioca, tomate etc., sendo que as regiões mais próximas aos 
grandes rios onde ocorrem os Latossolos são mais utilizadas com 
pecuária, e as forrageiras mais utilizadas são o capim-colonião, a 
Brachiaria spp., jaraguá e o napier. 

É importante mencionar também como grande produtora de 
café a região de Piraju e Tejupá, localizada aproximadamente 
entre os rios Itararé e Paranapanema. 

À exceção da porção sudeste da área, no Patamar de 
ltapetininga, onde o reflorestamento tem papel relevante, as 
demais regiões do estado têm como atividade principal a pecuária 
bovina, além de a mesma também se encontrar difundida no 
restante da área levantada. 

Ainda em São Paulo, vale destacar a cultura do milho, que, 
embora não esteja concentrada especificamente em determinada 
região, ocorre disseminada por quase toda a área e, de maneira 
análoga, o amendoim, o sorgo, o algodão, a mamona e o feijão, 
além de outras também de grande importância. 

A parte do Paraná, em termos de uso, apresenta três regiões 
distintas, consideradas a seguir. 

A primeira, situada na porção oeste, também conhecida como 
norte-novíssimo do Paraná, corresponde à região dos arenitos da 
Formação Caiuá, na altura do baixo curso dos rios Paranapanema 
e lvaí (Fig. 3.5). Nessa parte, a utilização com pastagem é quase 
única, encontrando-se distribuída esparsamente e com uma 
relativa concentração ao sul na região de Umuarama e Cruzeiro 
do Oeste, sobre Podzólicos eutróficos (Fig. 3.6), algumas lavouras 
de milho, feijão, mandioca, café e outras. 

Outra região, situada na porção centro-sul da área, também 
conhecida como norte-novo do Paraná (Fig. 3.9), juntamente com 
o norte-novíssimo, constitui o Terceiro Planalto Paranaense 
(MAACK, 1947). Nela estão contidos municípios importantes como 
Londrina, Maringá e Arapongas e, em função de seus solos com 
excelente aptidão agrícola, é a mais utilizada com agricultura 
dessa parte do estado. Nela merecem destaque as culturas de 
soja, trigo, algodão e pastagens e, em menor escala, milho, feijão 
e rami. 

É interessante observar que essa região, num passado 
próximo, teve a cafeicultura como praticamente o único tipo de 
uso agrícola, e, hoje, os cafezais foram quase totalmente 
erradicados, em consequência de um programa governamental 
posto em prática pelo Instituto Brasileiro do Café (IBC-GERCA). 
Isso provavelmente se deveu em grande parte às ocorrências de 
geadas nestes locais. 

A terceira região situa-se no extremo leste dessa parte do 
estado e corresponde ao Segundo Planalto Paranaense (MAACK, 
1947). Litologicamente, é constituída por sedimentos finos, e os 
solos mais comuns são os Solos Litólicos e Podzólicos (Fig. 3.12), 
havendo uma boa distinção em termos de uso entre eles. 

Como uso básico e quase único sobre os Solos Litólicos, 
verifica-se a pastagem, enquanto sobre os Podzólicos há maior 
diversificação, sendo mais frequentes o milho, o feijão e a 
pastagem. 

Finalizando, é válido mencionar algumas situações em termos 
de uso que merecem uma certa reflexão, pois mostram 
claramente a necessidade de se promover uma política florestal 
mais criteriosa em termos de uso da terra. 

Um primeiro caso é verificado a sudeste da área, na região de 
ltapetininga, Buri e Angatuba, em São Paulo, onde Latossolos 
Vermelho-Escuros argilosos são em sua maioria utilizados com 
reflorestamento. Sabe-se que um dos principais fatores para o 
incremento desse tipo de exploração são os incentivos fiscais, 
porém pode-se considerar um desperdício esse tipo de utilização 
em uma região como essa, bem posicionada geograficamente em 
relação aos centros consumidores e dotada de solos can aptidão 
para outras lavouras bem mais exigentes e mais nobres, ou seja, 
mais úteis em relação às necessidades básicas do ser humano. 
Esses mesmos solos, nessa região nas proximidades de 
Paranapanema, são utilizados can a cultura do milho com grande 
sucesso. 

De maneira análoga, uma extensa área próxima a Bauru, mais 
precisamente nas vizinhanças de Freudemberg, é utilizada com 
reflorestamento de Pinus sp. Há que se salientar que essa área é 
constituída por Podzólicos Vermelho-Amarelos eutróficos e que 
desse solo é extraída a maior parte da produção agrícola do oeste 
do Estado de São Paulo, nos dias atuais. 

Para finalizar, vale menciaiar a constância dos 
reflorestamentos que, após implantados, são abandonados e 
acabam destruídos, vítimas do ataque das pragas ou queimadas, 
como mostra a Estampa 3.V.B, e que podem ser verificados em 
Mato Grosso do Sul, região de Três Lagoas e Ribas do Rio Pardo. 

3.7 CONSIDERAÇÕES SOBRE A POTENCIALIDADE 
AGRÍCOLA 

Em termos de potencialidade agrícola, a área será considerada 
através de regiões com características semelhantes, visando a 
facilitar a abordagem do tema. 

A primeira e maior delas está contida na região 
geomorfológica Planaltos do Alto Rio Paraná (vide 2 -
Geomoriologia) e corresponde à região dos solos derivados do 
arenito Bauru (Fig. 3.1). 

Os solos aí fonnados são basicamente Areias Quartzosas, 
Latossolos e Podzólicos, que diferem bastante entre si em termos 
de potencial agrícola. 

As Areias Quartzosas têm domínios a noroeste da área na 
região das cabeceiras dos rios Pardo e Verde (Fig. 3.2) e 
representam uma das regiões de menor potencialidade agrícola 
da área trabalhada. 

São solos normalmente de muito baixa fertilidade natural e 
extremamente ácidos, com saturação de alumínio trocável 
elevada. Têm textura muito arenosa e elevada permeabilidade, o 
que condiciona uma intensa drenagem do perfil e facilita a 
lixiviação de nutrientes porventura aplicados. Em face desses 
fatores, se constitui numa região inviável para o estabelecimento 
de uma agricultura racional, sendo mais aconselhável sua 
manutenção para preservação da fauna e flora ainda existentes 
ou utilização com reflorestamento ou pastagens, como já vem 
sendo feito. 

Cabe alertar que o desmatamento irracional, com o intuito de 
exploração das espécies do cerrado para produção de carvão, 
pode ter consequências drásticas no campo ecológico, 
considerando-se que os solos são de alta suscetibilidade à erosão 
(Est. 3. IX A). Deve-se sempre deixar protegidas as cabeceiras e 
margens de rios e córregos para atenuar o processo do 
assoreamento, ao mesmo tempo que os locais desmatados 



deverão ser o mais rápido possível reflorestados, ou mesmo 
utilizados com pastagens, que na realidade são os dois tipos de 
cultives mais aconselháveis para esse tipo de solo. 

Em relação aos Latossolos, ocorrem tanto com textura média 
como argilosa, estes últimos mais restritos ao Estado de Mato 
Grosso do Sul, nas proximidades de lvinhema, Nova Andradina e 
Anaurilândia. 

Independentemente da textura, são solos profundos, bem a 
acentuadamente drenados e não apresentam impedimentos 
físicos à penetração de raízes ou à mecanização. Enfim, são 
bastante favoráveis fisicamente à utilização agrícola, sendo suas 
maiores restrições por conta das características químicas, pois 
apresentam baixíssimos teores dos elementos essenciais às 
plantas, principalmente de fósforo. Logo, a obtenção de resultados 
satisfatórios com lavouras estará condicionada à aplicação maciça 
de adubos e corretivos de acidez. 

Embora, de uma maneira geral, quando satisfeitas suas 
exigências básicas de fertilização artificial e correção de acidez, 
se prestem bem à utilização com lavouras, são mais utilizados 
com pastagens (Est. 3.V A), principalmente os de textura média, à 
exceção de alguns poucos locais, como na região de Barretos e 
Bebedouro, onde são utilizados com citricultura. 

Sua maior utilização com pastagens pode ser tanto em razão 
da baixa fertilidade natural, quanto pela acentuada drenagem do 
perfil, o que, em locais de estação seca prolongada como a faixa 
norte da área, torna-se um fator restritivo à implantação de 
lavouras cíclicas. 

Em geral, esses solos ocorrem em locais de topografia suave, 
geralmente ocupando a parte central de interflúvios aplanados e, 
nessa área, principalmente na parte de Mato Grosso do Sul, os 
interflúvios são muito amplos, chegando a até 15 km de extensão 
em alguns casos. Esse fato faz com que haja uma deficiência de 
fontes hídricas naturais, tornando quase obrigatória a prática da 
irrigação, para a implantação de lavouras temporárias. Porém, em 
função de serem basicamente utilizados com pecuária, aconselha
se a construção de barreiros ou miniaçudes, para se evitar que o 
gado tenha que se locomover longas distâncias. A fenação e 
silagem são práticas recomendáveis para essas regiões, 
principalmente na parte norte, devido à estação seca 
relativamente prolongada. 

A conservação da vegetação natural nas cabeceiras e 
margens de rios ou córregos deve ser observada, assim como a 
incorporação de restos vegetais ou adubação verde. 

Os Podzólicos, concentrados em sua maioria na parte relativa 
a São Paulo, de uma maneira geral, são amplamente favoráveis 
ao uso agrícola, o que se reflete claramente na elevada 
intensidade de uso verificada sobre os mesmos, particularmente 
em São Paulo, onde suportam quase toda a cafeicultura dessa 
parte do Estado. 

A ocorrência em relevo favorável, a fertilidade natural 
satisfatória, boa profundidade e boa capacidade de retenção de 
umidade em virtude principalmente da presença de um horizonte 
interno de permeabilidade mais lenta (B textura!) são 
características bastante favoráveis ao uso agrícola, logo quaisquer 
culturas climaticamente adaptadas poderão ser utilizadas com 
relativo sucesso. 

Deve-se mencionar também alguns Podzólicos distróficos que 
ocorrem dispersos em pequenas manchas e que requererão a 
fertilização artificial para seu aproveitamento com agricultura. 

Sobre os derrames basálticos da Formação Serra Geral (Fig. 
3.1), têm-se dominantemente Latossolos Roxos, Terras Roxas 
Estruturadas e Solos Litólicos. 

Os Latossolos Roxos se relacionam às superfícies mais 
estáveis e conservadas e são solos mais intemperizados, o que 
geralmente faz com que tenham uma fertilidade natural mais 
baixa, em relação às Terras Roxas Estruturadas. Ocorrem 
Latossolos Roxos, tanto eutróficos, quanto distróficos e álicos e, 
em consequência dessas variações em suas reservas de 
nutrientes, surge uma de suas maiores limitações ao uso agrícola, 
que é justamente a baixa fertilidade natural. No entanto, algumas 
aplicações de calcário para suprir as deficiências de cálcio e 
magnésio e correção dos teores de alumínio trocável, para os 
álicos, ao lado de adubação fosfatada e incorporação de restos de 
cultura resolvem, em grande parte, os problemas advindos dessa 
limitação. 

Em alguns casos, como a nordeste da folha, nas regiões de 
Barretos e Morro Agudo (Fig. 3.18), os solos, além de distróficos, 
podem apresentar deficiência hídrica no período de estiagem (± 3 
meses), o que justificaria a execução de estudos visando à 

irrigação. 
O relevo em que ocorrem, geralmente plano suave e 

ondulado, representa outra característica favorável e, por 
conseguinte, qualquer cultura climaticamente adaptada pode 
apresentar excelentes resultados, desde que executadas as 
técnicas de condução de lavoura inerentes a cada tipo de cultura 
utilizada e, logicamente, contornados os problemas de limitação 
pela fertilidade natural, para os álicos e distróficos. 

As Terras Roxas Estruturadas têm, em relação aos Latossolos 
Roxos, diferenciações resultantes dos processos pedogenéticos 
que regeram sua formação, consideradas importantes sob o ponto 
de vista de utilização agrícola, como, por exemplo, elementos de 
estrutura de maior tamanho, geralmente do tipo blocos 
subangulares, o que influi principalmente na penetração de raízes 
e aeração. 

São solos, em geral, pouco profundos e profundos, com 
fertilidade natural elevada e uma boa capacidade de retenção de 
umidade. De uma maneira geral, se prestam a praticamente todos 
tipos de culturas climaticamente adaptadas, à exceção de 
pequenas ocorrências com caráter álico ou distrófico, dispersas 
pela área, onde, para um bom aproveitamento, fatalmente se 
deverá lançar mão das práticas de calagem e/ ou adubação. 

Como última consideração sobre os solos de basalto, resta 
mencionar os menos desenvolvidos, como os Solos Litólicos, 
Brunizéns Avermelhados e Cambissolos. Estes, embora 
eutróficos, têm os inconvenientes da pequena profundidade, 
ocorrência em relevo forte ondulado e normalmente a presença de 
pedras ou matacões, fatores que os inviabilizam para utilização 
com agricultura em sistemas de manejo que utilizem máquinas. 
Embora estejam sendo bastante cultivados, através de sistemas 
de manejo rudimentares (tração animal, etc.) com relativo 
sucesso, em nível de grandes áreas o mais aconselhável é a 
preservação da vegetação primária, principalmente como meio de 
proteção ao solo, ou a utilização com pastagem ou 
reflorestamento. 

A região denominada Patamar Oriental da Bacia do Paraná 
(vide 2 - Geomorfologia), situada no extremo sudeste da área 
(Fig. 3.1 ), é constituída dominantemente por Podzólicos 
Vermelho-Amarelos e Vermelho-Escuros, Latossolos Vennelho
Escuros e Vermelho-Amarelos, Solos Litólicos e algumas 
pequenas ocorrências de Podzólicos Bruno-Acinzentados, Terras 
Roxas Estruturadas, Latossolos Roxos e Cambissolos. 

Tanto os Podzólicos Vennelho-Escuros como os Vermelho
Amarelos ocorrem com um arranjamento bastante intrincado em 
termos de textura, e são muito semelhantes em relação ao uso. 
Em sua maioria, são álicos na parte interna e eutróficos 
superficialmente, o que representa uma disponibilidade atual de 
nutrientes relativamente boa, porém certamente requererão a 
aplicação de corretivos, principalmente para o caso de culturas 
com o sistema radicular profundo, e adubações de manutenção, 
visto que não possuem reservas de nutrientes e, ao cabo de 
alguns poucos anos, se esgotarão também superficialmente. 

Portanto, além da fertilidade natural, as maiores limitações 
ficam por conta do relevo forte ondulado em alguns locais e da 
dificuldade de mecanização nos períodos chuvosos, no caso dos 
originados dos siltitos, folhelhos e argilitos da Formação 
Corumbataí (vide 1 - Geologia) na região de ltapetininga, Guareí 
e Porangaba (SP), em virtude dos mesmos apresentarem 
ocorrência significativa de argilas do tipo 2:1 em sua constituição. 

Os Latossolos Vermelho-Escuros são em sua maioria 
argilosos e encontram-se dispostos nas superfícies mais 
conservadas (Fig. 3.11), em relevo plano e suave ondulado, e tem 
sua utilização atual restrita quase exclusivamente a 
reflorestamentos e pastagens. Representam uma relativamente 
boa opção para lavouras, pois, em geral, têm boas características 
físicas. fts características químicas são os principais 
inconvenientes, pois geralmente são álicos e com baixos teores 
de fósforo, cálcio, magnésio, potássio e sódio. 

A aplicação de adubos químicos e corretivos é imprescindível 
para a utilização can lavouras, assim cano um bom preparo do 
solo. A incorporação de matéria orgânica e adubações verdes 
melhoraria sensivelmente as suas características de aeração, 
retenção de umidade e de nutrientes. 

Embora a região não apresente período seco acentuado, 
sendo a deficiência hídrica nula em função da acentuada 
drenagem dos mesmos, para determinados tipos de lavouras 
exigentes, estudos da viabilidade de irrigação deverão ser 
conduzidos. 

Os Latossolos Vermelho-Amarelos álicos textura média mais 



restritos às proximidades da represa de Jurumirim (Fig. 3.13), tem 
sua utilização também restrita a reflorestamentos e pastagens, o 
que está bastante de acordo devido a ocorrerem associados a 
Areias Quartzosas e terem textura tendendo para arenosa, o que 
desaconselha seu uso com lavoura. O uso com agricultura 
fatalmente implicará a aplicação de grandes quantidades de 
adubos e corretivos, além de possíveis irrigações, visto que esses 
solos têm uma baixa capacidade de retenção de umidade e alta 
lixiviação, o que pode condicionar um déficit hídrico elevado no 
período seco, além de perderem com facilidade os fertilizantes 
aplicados. De qualquer forma, a incorporação de restos de cultura 
é também uma prática bastante recomendável. 

Os Solos Litólicos eutróficos, da mesma forma que os 
Podzólicos Bruno-Acinzentados, têm a parte superficial eutrófica e 
são bastante utilizados com pastagens. Apresentam limitações 
fortes de ordem física, como pequena profundidade 
(principalmente os Solos Litólicos) e suscetibilidade à erosão, 
porém ocorrem em relevo favorável à mecanização, o que facilita 
a implantação das pastagens, que é o seu uso mais apropriado. 
Devido à alta suscetibilidade à erosão, o manejo dos pastos deve 
ser bem conduzido, evitando-se ao máximo o trilhamento do gado 
sobre o terreno, através da divisão de pastagens, criação de 
reservatórios hídricos (barreiros, açudes), construção de cochos 
de sal, escolha certa do tipo de forrageira, etc. 

Na Depressão Rio Tietê - Rio Piracicaba (vide 2 -
Geomoriologia), ocorrem indistintamente Latossolos Vermelho
Amarelos e Podzólicos Vermelho-Amarelos abrúpticos e não 
abrúpticos, todos álicos, textura média e em relevo que, quando 
muito movimentado, chega a ondulado para os Podzólicos (Fig. 
3.10). 

De maneira geral, têm boas perspectivas de uso agrícola, uma 
vez consideradas suas limitações naturais. As características 
inerentes a cada classe, consideradas importantes sob o ponto de 
vista de utilização, já foram, em sua maior parte, canentadas para 
solos análogos de outros locais, porém, de maneira bem sucinta, 
pode-se salientar alguns fatores importantes para o caso 
específico dessa região. 

Os Podzólicos Vermelho-Amarelos, de uma maneira geral, em 
virtude da presença do horizonte B textura!, mais impermeável 
que o B dos Latossolos, naturalmente têm maior capacidade de 
retenção de umidade, o que de certa forma os coloca como mais 
favoráveis à utilização com lavoura, além do fato de os Latossolos 
normalmente ocuparem as áreas mais planas e elevadas, onde, 
apesar da maior facilidade de mecanização e menores riscos de 
erosão, é mais reduzido o número de fontes hídricas naturais. 

A seguir, algumas considerações serão feitas em relação aos 
solos típicos das regiões serranas e dos terraços e planícies de 
inundação dos rios. 

Os primeiros normalmente apresentam uma série de 
restrições naturais, entre elas a topografia, representada por 
relevo geralmente montanhoso, escarpado e em menor escala 
forte ondulado, o que por si só já oferece inúmeras restrições à 
mecanização e ao manejo em geral. Tal fato, aliado às 
características de pequena profundidade dos sdos e presença de 
frações de rocha ou cascalhos, constituindo impedimentos à 
penetração de raízes e à mecanização, torna esses solos, embora 
eutróficos em sua maioria, mais aconselháveis para preservação 
da fauna e flora porventura ainda existentes, ou utilização can 
reflorestamentos e/ou pastagens. 

Em virtude da constatada devastação que se processou nas 
matas do "pinheiro-do-paraná" (Araucária angustffolia), o estudo 
da viabilidade de utilização dessa espécie nessas áreas, 
principalmente aquelas situadas dentro dos limites subtropicais, 
pode ser conduzido com propósitos ecológicos e ao mesmo tempo 
para aproveitar áreas de difícil acesso e sem perspectivas de um 
aproveitamento melhor ou que tenha retorno mais imediato de 
capital, com uma atividade necessária. 

Os terraços e planícies de inundação dos rios (Fig. 3.14), 
denominados geomorfologicamente Modelados de Acumulação, 
são áreas bem recentes, sujeitas a inundações periódicas ou 
mesmo constantes. 

Dentro dessas áreas, podemos distinguir um primeiro nível, 
considerado planície de inundação, que é o nível alagável pela 
maior parte do tempo (várzea baixa). Essa planície é constituída 
por solos mal drenados dominantemente, como os Gleis Pouco 
Húmicos, Gleis Húmicos e Plintossolos, todos com textura argilosa 
e muito argilosa, que apresentam sérias restrições à utilização 
com uma agricultura desenvolvida, pois, embora em relevo plano, 
apresentam dificuldades para o trabalho de máquinas e tratos 

culturais, além de o excesso de umidade ser prejudicial para a 
maioria das culturas. 

Pastagens, horticultura e algumas lavouras de cereais, como 
o arroz, podem dar bons resultados com sistemas de manejo que 
não utilizem máquinas, ou que observem cuidadosamente os 
períodos de inundação e seca, desde que contornadas as 
limitações de fertilidade natural para alguns casos. 

Num segundo nível mais elevado do que o primeiro, com 
características de terraço aluvionar (várzea alta), que corresponde 
também às várzeas dos afluentes do rio Paraná pela margem 
direita, encontram-se dominantemente Areias Quartzosas e 
Planossolos. Geralmente, são de muito baixa fertilidade natural e 
extremamente ácidos, além de terem textura arenosa, 
superficialmente. Em face desses fatores, principalmente, e de 
sua localização em locais passíveis de inundação, são mais 
recomendáveis para a preservação da vegetação e da fauna 
ainda existentes ou então para o uso com pastagens. 

Finalmente, no nível mais superior, considerado terraço 
alúvio-coluvionar, tem-se a região dos Podzólicos Vermelho
Amarelos, que aparecem associados a solos hidromórficos em 
regiões de lagoas. Estes surgem como a melhor opção dentre 
todas. 

Apesar de álicos em sua maioria, têm boa fertilidade 
superficial além de um bom teor de umidade, em virtude 
principalmente do lençol freático próximo à superfície. Verificam
se sobre os mesmos pastagens de capim-colonião com excelente 
aspecto e algumas culturas, como feijão e milho, principalmente 
na região ao sul de Nova Andradina (MS), mais precisamente 
próximo à cidade de Taquarussu. 

Portanto, corrigidas as suas limitações básicas de fertilidade 
natural, apresentarão certamente excelentes resultados com 
agricultura. 

Essa região em si tem como principal inconveniente a 
ocorrência de áreas alagadas, próximas às lagoas, onde ocorrem 
Planossolos, Areias Quartzosas e Gleis Pouco Húmicos, 
principalmente. A introdução da pecuária bufalina nesses locais 
tem apresentado bons resultados, assim como certas lavouras 
como feijão, amendoim, milho e pastagens de capim-colonião. 

3.8 -ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A EROSÃO 

Por ser o Brasil um país essencialmente agrícola e por ser a área 
em estudo possuidora de uma das maiores superfícies de terras 
férteis e agricultáveis de todo o território nacional, já justificaria em 
parte se fazerem alguns comentários a fim de alertar para o 
problema da erosão, que alcança níveis elevadíssimos, destruindo 
em pouquíssimo tempo o que a natureza levou milhões de anos 
para construir. 

É importante que se traga o problema a público em caráter de 
alerta, visando a contribuir para a sua conscientização, que é o 
passo inicial na busca de alternativas para a solução do mesmo. 

Na área mapeada, podem-se destacar duas grandes regiões 
onde o problema foi verificado com bastante gravidade 
(OLIVEIRA, 1984): a primeira, compreendida no Estado de São 
Paulo, ocupa quase toda a porção oeste do mesmo, distribuindo
se na parte central dos amplos interflúvios dos rios Grande, Tietê 
e Paranapanema, estendendo-se desde o rio Paraná até as 
proximidades de Bauru e Barretos, onde ocorrem os Podzólicos 
do Arenito Bauru (Fig. 3.20); e a segunda situada no Estado do 
Paraná, ocupando a porção centro-norte do mesmo e abrangendo 
municípios importantes como Londrina e Maringá, entre outros, 
sobre os solos originados de basalto da Fonnação Serra Geral 
(Fig. 3.20). 

Nessas regiões é comum, nas épocas chuvosas, as águas 
dos rios se turvarem em consequência da elevada quantidade de 
sedimentos que para elas vertem, provenientes do desgaste dos 
solos pela ação dos processos erosivos, muitas vezes fertilizando 
países vizinhos, e, para isso, contam com o homem como seu 
principal aliado. Este, através do desmatamento, é responsável 
pelo passo inicial de todo o processo. Após quebrado o equilíbrio 
solo-vegetação, o mesmo homem avança, de maneira 
inescrupulosa, abrindo mais brechas, buscando sempre retirar 
cada vez mais do solo, sem um mínimo sequer de consciência 
preservativa. 

As principais causas do aceleramento do processo erosivo 
nessas regiões serão comentadas a seguir e estão em 
confonnidade com as constatadas por Oliveira (1984). 

O uso intensivo, reflexo natural do grande potencial agrícola 
dos solos, o alto custo para implantação de práticas 



conservacionistas, a ambição do homem, a falta de leis rigorosas 
regendo o uso do solo e a falta de consciência da gravidade do 
problema constituem as causas comuns do agravamento do 
problema nas duas regiões. 

No caso do Estado de São Paulo especificamente, o principal 
fator que favorece a erosão está relacionado ao solo, que 
apresenta invariavelmente textura arenosa na parte superficial, 
contrastando abruptamente com o horizonte B de textura mais 
argilosa geralmente na classe franco-argilo-arenoso (Est. 3.111 A). 

Logo, o tipo de solo e as condições ambientais juntamente 
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com o péssimo manejo (Est. 3 XIV B), práticas de conservação 
inadequadas quando existentes (Est. XIV A) e o desmatamento 
irracional constituem os principais fatores condicionantes do 
fenõmeno nesse Estado. 

No Paraná (Fig. 3.20), os Solos Litólicos são os que 
apresentam os maiores índices de perda por erosão (FREITAS; 
CASTRO, 1983), porém, por se situarem geralmente nas partes 
mais declivosas, onde a utilização de máquinas é praticamente 
impossível, são pouco utilizados e com manejo bastante 
rudimentar. 
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Fig. 3 .20 - Áreas criticas de erosão 

Quanto às Terras Roxas Estruturadas e Latossolos Roxos, por 
serem muito argilosos e com relativa homogeneidade ao longo do 
perfil, são menos suscetíveis à erosão em relação aos de São 
Paulo. Entretanto, o uso intensivo com culturas de ciclo vegetativo 
curto, que exigem maior número de tratos culturais e 
consequentemente maior utilização de máquinas, expõe e revolve 
as camadas superficiais do solo, com grande frequência, o que 
contribui fortemente para acelerar a erosão. Além disso, possuem 
também o agravante de se situarem em relevo movimentado. 

Os efeitos dos desgastes erosivos são mais rigorosos nas 
Terras Roxas Estruturadas que nos Latossolos Roxos, o que se 
deve em grande parte às características próprias de cada solo, 
como o tipo de horizonte B, principalmente. 

Mondardo (1978), estudando as perdas do solo pela erosão 
em culturas anuais com sistemas de plantio convencional e direto 
sobre Latossolos Roxos, com 8% de declive e usando simulador 
de chuvas, obteve dados que revelam que mais de 90% da erosão 
durante o ciclo vegetativo da soja ocorre nos 30 dias iniciais da 
cultura com preparo convencional e cai para menos de 50%, 

nesse mesmo período, quando se faz o plantio direto. 
Os elevados índices de perda no período inicial refletem a 

vulnerabilidade do solo nesse período, em virtude de se encontrar 
revolvido e descoberto. Por outro lado, as diferenças entre o 
plantio direto e com preparo convencional mostram claramente a 
influência do uso de máquinas. 

Segundo Lombardi Neto, Bertoni e Benatti Júnior (1976b) as 
perdas por erosão em Solos Podzolizados - variação Marília 
(Podzólicos abrúpticos) - chegam a 49,4 t/ha de terra nos 
primeiros 5 anos da cultura de café, quando se utiliza o cultivo 
mecãnico. 

Freitas e Castro (1983) estimaram que até 1,8 bilhão de 
toneladas de solo e até 31 O bilhões de cruzeiros, 
aproximadamente 5,5 bilhões de dólares (cifras relativas a 
setembro de 1980) em fertilidade natural, são perdidos 
anualmente no Estado do Paraná e sem computar as perdas por 
fertilizantes e corretivos aplicados e demais custos das lavouras. 

Quanto às práticas conservacionistas, embora sejam 
executadas com relativa frequência , na maioria são inadequadas 



para cada situação e por conseguinte não apresentam resultados 
práticos satisfatórios, demonstrando portanto a pouca atenção que 
se tem dado ao problema. 

São corriqueiros os casos de solos muito suscetíveis à erosão 
em locais muito declivosos, cuja preocupação com a conservação 
se limita a plantios em curva de nível. 

Uma situação peculiar no Paraná, sobre as Terras Roxas 
Estruturadas, é a implantação de cordões de contorno muito 
frágeis e espaçados, o que propicia o aumento da velocidade e 
força das águas da enxurrada. (Est. 3.IX B). 

Há casos também em que não existe nem a preocupação de 
se fazerem as linhas de plantio de maneira que não coincidam 
com a maior declividade do terreno (Est. 3.XV A). 

A utilização de culturas de pequeno porte, como algumas 
gramíneas e outras, que tendem a se adensar, protegendo a 
superfície do solo (Est. 3.XV B), é uma prática que começa a ser 
utilizada em São Paulo com grande sucesso. Esses solos, por 
serem muito suscetíveis à erosão, exigem cuidados especiais até 
mesmo nas pastagens, como mostram as Estampas 3.Xlll B e 
3.XIV A, com o evidente contraste dos diferentes tipos de manejo. 
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Algumas situações de natureza social estão direta ou 
indiretamente relacionadas à dinâmica do processo erosivo nestas 
áreas e serão mencionadas a seguir: 
- em áreas trabalhadas em regime de parceria ou arrendamento, 
ou seja, aquelas onde não é o proprietário quem cultiva a terra, os 
efeitos da erosão são mais evidentes e catastróficos; 
- áreas de monocultura são também mais erodidas que as 
demais; e, 
- na parte do Paraná, as regiões divididas em pequenas glebas 
são mais afetadas pela erosão que as regiões de grandes 
propriedades. 

É interessante observar que na abordagem do problema da 
erosão muito se falou sobre duas áreas especificamente; isto é 
explicável pelo fato de serem as mesmas as mais críticas de toda 
a região do mapeamento. Isso possivelmente se deve a sua 
elevada potencialidade natural, porém é imprescindível que se 
deixe bem claro que a erosão é um problema gravíssimo e afeta 
todo o território nacional, embora ainda não em tais dimensões. 
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Fig. 3.21 - Distribuição esquemática dos solos de acordo com os valores de soma de bases e teores de alumínio trocável (AI") em mE/100 g, no horizonte A. 

A área trabalhada, em sua quase totalidade, apresenta solos 
com alta suscetibilidade à erosão, cujos efeitos são menos 
evidentes, devido principalmente ao fato de serem solos com 
maiores limitações ao uso agrícola, em relação aos considerados 
anteriormente, e cuja intensidade de cultivo ainda não chegou a 
níveis tais que contribua para acelerar efetivamente o processo 
erosivo. 

A seguir serão mencionadas, de maneira sucinta, algumas 

outras áreas extensas, que já apresentam sérios problemas de 
erosão. Primeiramente, toda a área situada a noroeste do Estado 
do Paraná, na região do baixo lvaí, sobre solos derivados do 
arenito da Formação Caiuá (Fig. 3.5), onde se observa erosão 
tanto laminar como em voçorocas gigantes. Aí, e principalmente 
sobre os Podzólicos Vermelho-Escuros abrúpticos com textura 
arenosa/média, verificam-se os maiores índices de desgastes 
erosivos, depois das regiões mencionadas anteriormente. 



No Estado de Mato Grosso do Sul, os problemas de 
suscetibilidade à erosão dos solos aumentam no sentido norte, 
sendo mais críticos no noroeste da folha, região de Ribas do Rio 
Pardo (Fig. 3.2), em área de Areias Quartzosas (Est. 3.IX A). 
Nesse local, onde a maior parte do solo ainda está sob vegetação 
de cerrado, cuidados especiais deverão ser tomados com relação 
a desmatamentos, queimadas, enfim, a sua utilização, cuidando
se de deixar protegidas com vegetação as cabeceiras dos 
córregos e/ou rios. 

Outra área menor, porém com sérios riscos de erosão, é a 
região de Xavantina (MS) (Fig. 3.19), onde ocorrem Podzólicos 
Vermelho-Amarelos abrúpticos de textura arenosa/média em 
relevo que chega a ondulado (Est. 3.Vlll B). 

Em São Paulo, além dos já mencionados Podzólicos do 
Arenito Bauru, tem-se a região da represa de Barra Bonita, 
principalmente sobre os Podzólicos abrúpticos textura 
arenosa/média e Latossolos Vermelho-Amarelos textura média, 
que exigirão cuidados especiais quando utilizados intensivamente 
(Fig. 3.10). 

Por fim, tem-se a área denominada geomorfologicamente 
Patamar do Tibagi, sobre rochas sedimentares, onde ocorre 
grande variedade de solos, com textura média e argilosa, rasos e 
profundos, e em vários tipos de relevo (Fig. 3.12). De uma 
maneira geral, todos apresentam uma certa suscetibilidade à 
erosão, até mesmo os Solos Litólicos de folhelhos e siltitos, que 
ocorrem em relevo suave ondulado. Essa suscetibilidade 
naturalmente varia de solo para solo e de acordo com o relevo e o 
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tipo de utilização. 
Considerando-se que a classe de solos que apresenta maior 

expressão em termos de ocorrência, dentro da área total 
mapeada, representando mais ou menos 34,66% da área, é a dos 
Latossolos Vermelho-Escuros álicos e que, dentre estes, os de 
textura média prevalecem, com aproximadamente 28,06% do total 
da área, julgaram-se oportunos alguns comentários sobre esses 
solos, com relação à erosão. 

O fato de ocorrerem normalmente em relevo plano e suave 
ondulado não impede que esses solos apresentem problemas. 
Seu uso e as exposições constantes às chuvas provocam uma 
ligeira compactação da camada mais superficial, o que, apesar da 
boa permeabilidade dos mesmos, induz a uma diminuição da 
capacidade de infiltração hídrica, aumentando assim a velocidade 
e quantidade da água de escoamento superficial, o que acelera o 
processo erosivo. 

A compactação superficial é decorrente de vários fatores, 
entre eles a utilização de maquinários pesados para os diversos 
fins, o pisoteio do gado em áreas de pastagem e a diminuição dos 
teores de matéria orgânica que ocorre nesse tipo de solo, quando 
utilizados. Por questões talvez de viabilidade técnica e/ou 
econômica, foram naturalmente relegados, em sua maior parte, à 
utilização com pastagem e reflorestamento, o que de certa forma 
é uma medida atenuante da ação erosiva, visto ser a pastagem 
melhor protetora dos solos que a maioria das lavouras. 

Devido a isso, é oportuno considerarmos alguns aspectos 
desses solos, quando usados com pastagens. 
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Fig. 3.22 - Distribuição esquemática dos solos de acordo com os valores de soma de bases e teores de alumínio trocável (Al+3) em mE/100 g, no horizonte B ou C. 

O pisoteio do gado ajuda na compactação da camada 
superficial, como já foi dito acima, e as consequências podem ser 

drásticas. Outro aspecto é o fato de que estes solos ocupam 
locais geralmente de relevo plano ou quase plano, em interflúvios 



muito amplos (Fig. 3.3), onde há uma deficiência de fontes 
hídricas naturais. Assim, as poucas fontes existentes servem para 
um número elevado de animais que, deslocando-se sempre pelos 
mesmos locais, traçam caminhos preferenciais que se avolumam, 
dando início a futuras voçorocas, pois a textura muito leve e a 
estrutura desses solos não resistem à força das águas da 
enxurrada e a pequena voçoroca evolui desregradamente, 
causando sérios estragos. 

Como uma observação à parte, vale mencionar que, não 
somente controlando a erosão, ou seja, minimizando seus efeitos, 
pode-se dar por encerrada a tarefa de conservação do solo. O 
problema exige cuidados maiores, que podem ser representados 
por um conjunto de práticas tidas como conservacionistas, 
interrelacionadas, cada uma com um determinado objetivo e todas 
direcionadas no sentido único de proteção e preservação do solo 
com sua plena capacidade produtiva. Assim, têm-se como 
exemplo as práticas destinadas a diminuir especificamente o 
processo erosivo e, dentre elas, destacam-se o plantio em nível, 
faixas de retenção, terraceamento e outras. Práticas com fins 
conservacionistas por meios indiretos seriam para restauração, 
fortalecimento e melhoramento do solo, como incorporação de 
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matéria orgânica, calagem, rotação de culturas, adubação verde, 
subsolagem e uniformização do terreno erodido. Práticas 
consideradas complementares, importantes para conservação, 
como manejo correto, reflorestamentos em áreas desnudas e que 
não se prestam a outras explorações, irrigação, drenagem, 
barragens e finalmente adubações químicas, são igualmente 
recomendadas. 

É importantíssima a participação de profissionais 
especializados, tanto em pedologia como em conservação de 
solos, nos programas de preservação dos mesmos, seja 
acompanhando todo o processo desde a escolha dos métodos e 
técnicas ou somente orientando os executores sobre as 
características específicas de cada solo, importantes em relação à 
erosão e cujo conhecimento é imprescindível ao pleno sucesso do 
empreendimento. 

Finalmente, fica colocado que quaisquer medidas técnico
administrativas que venham a ser adotadas nesse sentido terão 
seu sucesso condicionado a um trabalho intensivo de 
conscientização da população, principalmente aquela parcela 
mais diretamente envolvida no caso. 
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Fig. 3.23 - Delimitação esquemática das regiões em função de suas maiores ou menores limitações ao uso agrícola. 

3.9 - CONCLUSÕES 

O conhecimento pedológico em si, além da fundamental 
importância sob o aspecto científico, oferece uma gama de 
informações imprescindíveis ao pleno sucesso de praticamente 
todas atividades agropastoris e de tantas outras. 

Assim sendo, e visando facilitar a sua utilização prática, 
serão apresentadas nessa seção, resumidamente, as principais 
conclusões deste trabalho, dando-se especial atenção àquelas 
ligadas à utilização dos solos com atividades agropastoris. 

É importante observar que as áreas e percentuais 
fornecidos a seguir dizem respeito às unidades de mapeamento, 
ou seja, são válidas para os solos que ocorrem em caráter de 
dominância, existindo nas unidades de mapeamento componentes 
ou mesmo inclusões para as quais as considerações não são 
aplicáveis. 

Os percentuais fornecidos estão relacionados às superfícies 
terrestres, excetuando-se as aquáticas (massa de água) que 
ocupam 5.560 km2

, o que equivale a 2,04% da área total do bloco. 
Como conclusões gerais, pode-se destacar que: 



A) Com relação à cobertura vegetal nativa 
- Apesar de aproximadamente 90%) da área total encontrar

se hoje sob ação antrópica, a vegetação nativa foi representada 
por 52,28%) de Florestas, 16,22%) de Contato Savana/Floresta, 
29,39%) de Savanas e 2,11%) de Formações Pioneiras. 
B) Com relação aos solos 

- A classe de solos mais expressiva em termos de 
ocorrência na área levantada é a dos Latossolos Vermelho
Escuros álicos textura média, que perfaz um total de 75.372,6 
km2

, correspondente a 28,06%) da área total e, ao mesmo tempo, 
dentre os solos viáveis para utilização agrícola, esses são os que 
apresentam o maior déficit hídrico nos períodos secos. 
C) Com relação ao relevo 

- 97,28%) da área (~ 261.452 km2
) apresentam relevo 

passível de mecanização, do qual 0,81%) (~ 2.165 km2
) apresenta 

restrições a uma agricultura desenvolvida, em função da pequena 
profundidade de seus solos, e corresponde aos Solos Litólicos 
eutróficos derivados dos sedimentos paleozoicos nos Patamares 
do Tibagi e de ltapetininga. 

2,72%) da área (~ 7.297,3 km2
) apresentam 

dominantemente relevo muito movimentado, constituindo fator 
impeditivo à mecanização. 

D) Com relação à fertilidade dos solos 
- 41,15%) da área(~ 110.591,3 km2

) são constituídos por 
solos com boa reserva de nutrientes minerais e são representados 
pelos solos eutróficos (V > 50%)). É interessante observar que, 
dentre estes, aproximadamente 91. 712,8 km2 

, representados por 
Podzólicos Vermelho-Amarelos, Terras Roxas Estruturadas e 
Latossolos Roxos, apresentam sérios problemas de erosão, sendo 
que especificamente 37.057,4 km2

, constituídos por Podzólicos 
abrúpticos e Terras Roxas Estruturadas, podem ser considerados 
áreas críticas. 

- 6.913,6 km2 (~ 2,57%)) são constituídos por solos que, 
embora álicos, apresentam na parte superficial (horizonte A) 
teores de alumínio trocável baixos (< 0,3 mE/100 g de solo) e 
valores de S entre 1 e 4 mE/100 g de solo, o que certamente fará 
com que apresentem bons resultados com lavouras nos primeiros 
anos de cultivo. São representados principalmente pelos 
Podzólicos Vermelho-Amarelos dos terraços quaternários, os 
Podzólicos Vermelho-Escuros de Mato Grosso do Sul e os 
Podzólicos Vermelho-Amarelos dos sedimentos paleozoicos nos 
Patamares do Tibagi e de ltapetininga. 
E) Com relação à disponibilidade e distribuição dos principais 
nutrientes minerais e teores de alumínio trocável nos solos. 

Através da amostragem disponível e com base no mapa de 
solos, procedeu-se a um estudo da ocorrência e distribuição dos 
principais nutrientes vegetais, representados pelos valores médios 
de S (soma de bases) e de AI+++ (alumínio trocável) na parte 
superficial (horizonte A) e interna (horizonte B ou C) dos solos, 
conforme representado nas Figuras 3.21 e 3.22. Teve o propósito 
de, embora genericamente, dar idéia de disponibilidade e reserva 
de nutrientes e acidez nociva das principais classes de solos da 
área, em função das seguintes considerações: 

- quando os solos apresentam, no horizonte A, valor S > 1 
mE/100 g e, no B, S < 1 mE/100 g e principalmente quando os 
teores de AI+++ são baixos(< 0,3 mE/100 g de solo), pode-se dizer 
que os mesmos têm uma disponibilidade atual de nutrientes e 
que, certamente durante os primeiros cultives, apresentarão bons 
resultados, porém, logo após, vão requerer fertilização artificial; e 

- quando apresentam, no horizonte B, S > 1 mE/100 g e 
principalmente quando AI+++ < 0,3 mE/100 g de solo, 
independentemente dos valores no horizonte A, esses solos têm 
uma relativamente boa reserva de nutrientes e provavelmente, 
durante um período mais prolongado, vão requerer apenas 
adubações de manutenção. 

Finalizando esta seção, fez-se, de maneira bastante 
generalizada, uma avaliação dos principais fatores e 
características restritivas ou favoráveis dos solos, a qual permitiu 
separar a área em regiões distintas, discriminadas a seguir e que 
têm sua delimitação conforme a Figura 3.23. 

- 25.230,6 km2
, equivalentes a 9,39%) da área total, são 

desaconselháveis a um aproveitamento racional com lavouras, ou 
seja, com utilização de sistemas de manejo desenvolvidos, por 
apresentarem limitações suficientemente fortes, ora por relevo 
impróprio à mecanização, ora por conterem no perfil do solo 
impedimentos físicos ao desenvolvimento vegetal, ou mesmo por 
algumas peculiaridades de cada tipo de solo, como por exemplo 
textura muito arenosa, pequena profundidade, etc. São 
representados principalmente por Solos Litólicos, Areias 
Quartzosas, além de alguns Podzólicos e Terras Roxas 
Estruturadas. Área A. 

- 4.862,1 km2
, correspondentes a 1,80%) da área total, são 

constituídos por solos que apresentam limitações fortes por 
excesso de água (alagamento por algum período do ano) e 
deficiência de fertilidade natural. Compreendem as áreas de 
baixada (terraços e planícies de inundação dos rios), nas quais os 
principais solos que ocorrem são os Planossolos álicos, Gleis 
Pouco Húmicos e Gleis Húmicos álicos e distróficos e Solos 
Aluviais álicos distróficos. Área B. 

- 2.334,1 km2
, correspondentes a 0,86%) da área total, são 

constituídos por solos que apresentam como limitação mais forte o 
excesso de água, ou seja, situam-se em áreas alagáveis por pelo 
menos uma parte do ano e são representados principalmente 
pelos Gleis Pouco Húmicos e Solos Aluviais, ambos eutróficos, 
dos terraços e planícies de inundação dos rios. Área C. 

- 136.059,2 km2
, equivalentes a 50,63%) da área total, são 

constituídos por solos cuja maior restrição de uso está na 
deficiência de fertilidade natural. Compreendem os solos 
distróficos e álicos, que ocorrem em áreas não inundáveis e em 
regiões de topografia suave. Área D. 

- 100.274 km2
, correspondentes a 37,32%) da área total, são 

constituídos por solos sem restrições de uso, ou com limitações 
facilmente contornáveis com práticas agrícolas simples. 
Compreendem os solos eutróficos, que ocorrem em áreas não 
inundáveis, passíveis de mecanização e que não apresentam 
impedimentos físicos ao desenvolvimento dos vegetais no perfil 
dos solos. Área E. 

3.10 - DADOS ANALÍTICOS COMPLEMENTARES 

São apresentados em três tabelas os resultados das análises 
físicas e químicas de 530 amostras referentes a 114 perfis de 
solos utilizados para classificação (Tab. 3.1), 99 amostras 
correspondentes a 56 pontos de amostragem extra (Tab. 3.11) e 14 
amostras representando 9 pontos coletados para avaliação da 
fertilidade natural dos solos (Tab. 3.111). 

A Tabela 3.IV contém a classificação atualizada dos perfis de 
solos e amostras extras provenientes de outros trabalhos. 



TABELA3.I 
Resultados analíticos das amostras de perfis de solos para classificação 

Lab · SNLCS 

Horizonte 
Amostra seca Composição granulométrica Argila 

Ataque por H2S04 (d=1,47) % 
ao ar% (terra fina seca ao ar) na tu Grau 

Perfil 
Protocolo 

Areia Areia Silte 
de Silte Equiv. 

Solo Nº Localização Laboratóri 
Prof. 

Calh. Case. 
Grossa '"" 0,05-

Argila - fio cu- Umi-
o Símbolo >20 20-2 <0,002 lação Argila d ade Si02 Ab03 F9103 Ti02 P20s om mm mm 2-0,2 0,2-0,05 0,002 

mm ral % 
mm mm mm 

% 

LRd Estrada Aparecida do 820310 A1 0-17 o 1 9 27 16 48 39 19 0,33 22,2 16,9 15,1 17,5 2,59 

Amod. Taboado-Paranaíba, a 6 km 820311 A3 -26 o 1 8 25 17 50 42 16 0,34 21,7 17,1 15,9 18,1 2,59 

marg. 1 do entroncamento. Aparecida 820312 81 -58 o 1 6 16 13 65 2 97 0,20 26,9 22,9 17,5 18,6 2,49 

sond. do Taboado, MS. 20º00'S e 820313 821 -80 o 3 5 15 15 65 o 100 0,23 26,2 22,6 18,0 19,6 2,53 
51º05'WGr. Folha SF.22-V-B. 820314 822 -140 o 2 5 15 16 64 o 100 0,25 27,1 23,6 18,7 20,9 2,77 

PVe Tb Estrada Macedônia- 821123 Ap 0-17 o o 14 62 8 16 8 50 0,50 8,3 5,3 4,0 3,5 1,25 
Amod. lndiaporã, a 4 km do trevo de 821124 81 -50 o o 16 56 7 21 16 24 0,33 9,4 7,3 6,2 3,9 1,39 
Méd. 2 Macedônia. Macedônia, SP. 821125 821 -90 o 17 56 7 20 16 20 0,35 8,3 7,1 6,4 3,9 1,92 
pi. 20º07'S e 50º13'WGr. 821126 822 -120 o 15 59 8 18 8 56 0,44 9,4 6,7 5,5 3,9 1,42 

Folha SF.22-X-A. 

LEa Antiga estrada Pereira Barreto 821131 Ap 0-30 o 24 46 14 16 14 13 0,88 7,8 5,8 5,2 3,4 0,90 
Amod. -Sud Menucci, a 8 km do 821132 81 -60 o 22 51 9 18 14 22 0,50 8,6 6,2 5,7 3,7 1,07 
méd. 10 trevo de Pereira Barreto. 821133 821 -110 o 21 53 8 18 o 100 0,44 8,7 5,9 5,8 3,5 0,96 
pi. Pereira Barreto, SP. 20º40'S e 821134 822 -140 o 23 52 7 18 o 100 0,39 9,0 6,8 5,8 3,9 1,18 

51º04'WGr. Folha SF.22-V-B. 

LEa Estrada Três Lagas- 820315 Ap 0-12 o 41 35 8 16 12 25 0,50 8,3 5,5 4,6 2,7 0,76 
Amod. Brasilândia, a 3 km do córrego 820316 A3 -20 o 41 36 2 21 15 29 0,10 8,8 7,8 6,0 3,1 0,80 
méd. 17 Palmito. Brasilândia, MS. 820317 81 -60 o 39 31 6 24 20 17 0,25 9,3 8,8 7,2 3,7 0,92 
sond. 20º51 'S e 51 º34'WGr. 820318 82 -110 o 41 30 7 22 1 95 0,32 9,7 8,8 7,2 3,8 1,03 

Folha SF.22-V-B. 

pH (12,5) Complexo sortivo mE/100g 
1 OO.Al+3 Na' 

CE Equivalente Perfil Ab03 e N MO e V p 
K; Kc mmhos/ de CaC03 Nº Fe203 H,O KCIN 

% % % N Ca+2 Mg+2 .. Na' s H' Al+3 T 
% AI ·~+S ppm % om a % 

25°C 
0,57 1,90 1,09 5,9 4,5 1,51 0,15 2,60 10 4,2 1,0 0,13 0,02 5,4 4,1 0,1 9,6 56 2 <1 4,2 1,0 
1,38 1,83 1,06 6,0 4,6 1,27 0,12 2,19 11 4,0 0,4 0,10 0,02 4,5 3,7 0,1 8,3 54 2 <1 4,0 0,4 

1 1,48 2,22 1,33 5,7 4,3 0,80 0,08 1,38 10 1,8 0,2 0,07 0,01 2,1 3,6 0,5 6,2 34 19 <1 1,8 0,2 
1,44 2,13 1,26 5,5 4,2 0,47 0,05 0,81 9 1,0 0,1 0,06 0,01 1,2 3,1 0,7 5,0 24 37 1,0 0,1 
1,40 2,15 1,25 5,7 4,2 0,33 0,05 0,57 7 0,7 0,06 0,02 0,8 2,3 0,5 3,6 22 38 

1,79 2,25 1,45 6,2 5,3 0,84 0,09 1,45 9 2,2 0,4 0,13 0,01 2,7 1,2 o 3,9 69 o 
2 2,49 2,00 1,43 6,2 5,0 0,33 0,05 0,57 7 1,4 0,2 0,02 0,02 1,6 0,7 o 2,3 70 o 

2,57 1,89 1,36 6,6 5,4 0,18 0,04 0,31 5 1,2 0,2 0,01 0,01 1,4 0,4 o 1,8 78 o 
2 21 2 07 1 43 66 57 o 18 0.04 o 31 5 08 02 o 01 o 01 1 o 02 o 1 2 83 o 
2,39 1,90 1,34 5,0 3,9 0,38 0,04 0,66 10 0,4 0,06 0,01 0,5 1,2 0,6 2,3 22 67 
2,42 1,85 1,31 4,6 4,0 0,25 0,04 0,43 6 0,1 0,01 0,01 0,1 0,6 0,6 1,3 8 50 

10 2,24 2,01 1,39 4,6 4,1 0,16 0,03 0,28 5 0,1 0,02 0,01 0,1 0,6 0,4 1,1 9 60 
2,33 1,99 1,39 5,0 4,1 0,15 0,03 0,26 5 0,1 0,01 0,01 0,1 0,2 0,3 0,6 17 40 

2,67 2,03 1,48 4,8 4,3 0,56 0,06 1,0 9 0,9 0,1 0,04 0,01 1,1 1,9 0,4 3,4 32 27 <1 

17 3,03 2,21 1,66 4,8 4,2 0,32 0,05 0,5 6 0,02 0,01 0,8 1,1 0,5 2,4 33 38 
3,06 2,08 1,57 4,8 4,1 0,29 0,04 0,5 7 0,01 0,01 0,3 1,1 0,7 2,1 14 70 
2 97 2 08 1 55 49 42 o 17 o 04 03 4 o 01 o 01 02 07 05 1 4 14 71 



TABELA 3 1 - Continuação Lab · SNLCS 

Horizonte 
Amostra seca Composição granulométrica Argila 

Ataque por H1S04 (d=1,47) % 
ao ar% (terra fina seca ao ar) na tu Grau 

Perfil 
Protocolo 

Areia Areia Silte 
de Silte Equiv. 

Solo Nº Localização Laboratóri 
Prof. 

Calh. Case. Argila - fio cu- Argrr;- Umi-
Grossa '"" 0,05-o Símbolo >20 20-2 
2-0,2 0,2-0,05 0,002 

<0,002 
ral 

lação d ade Si02 Ab03 F9103 Ti02 P20s om mm % mm mm mm mm mm 
% 

Estrada Três Lagoas- 820319 A11 0-10 o o 5 24 35 36 1 97 0,97 39,7 17,6 9,2 1,9 0,97 
PLa Tb. Brasilândia, a 23 km de Três 820320 A12 -19 o o 15 42 23 20 17 15 1,15 17,0 8,8 5,3 1,0 0,95 
Amod. 19 Lagoas e a 2 km do córrego 820321 A2 -31 o o 21 45 20 14 12 14 1,43 11,6 5,3 3,5 0,9 0,81 
méd. Moeda. Três Lagoas, MS. 820322 81 -44 o o 14 37 19 30 28 7 0,63 18,5 12,9 9,6 1,2 1,20 
pi. 20º57'S e 51 º50'WGr. 820323 821 -87 o o 10 34 24 32 30 6 0,75 20,4 13,3 10,2 1,1 1,29 

Folha SF.22-V-B. 
HGPe Estrada Brasilândia-Três 820324 A11 0-20 o o 6 48 35 11 10 9 3,18 21,0 6,0 1,0 0,9 0,67 
Ta 28 Lagoas, a 1 00 m do rio Verde. 820325 llA12 -37 o 10 38 23 29 29 15 0,79 30,3 13,6 5,5 3,4 0,94 
Amod. Brasilândia, MS. 21º10'S e 820326 C1g -65 o 5 55 18 22 19 14 0,82 19,7 8,1 4,7 1,7 1,00 
méd. oi. 51º58'WGr. Folha SF.22-V-D. 820327 lllC2a -75 o 3 76 17 4 3 25 4,25 4,2 1,2 0,5 0,8 0,88 

HGPe Estrada Andradina- 821135 A11 0-25 o o 2 68 16 14 12 14 1,14 12,1 6,9 3,7 1,7 0,68 
Ta Presidente Venceslau, na 821136 llA12 -40 o o 9 88 1 2 1 50 0,50 2,1 0,9 0,2 0,3 0,15 
Amod. 29 várzea do rio Aguapeí. Monte 821137 lllC1g -60 o o 1 17 23 59 41 31 0,39 46,2 26,5 16,2 4,0 1,37 
marg. pi. Castelo, SP. 21º13'S e 821138 lllC2g -120 o o 1 5 13 81 73 10 0,16 48,6 36,5 20,8 5,7 2,17 

51º31'WGr. Folha SF.22-V-D. 

PVe Tb Estrada ltajobi-ltápolis, a 6 821576 Ap 0-25 o 35 45 7 13 6 54 0,54 8,1 4,8 4,0 2,4 0,77 

Amod. km de ltajobi. ltajobi, SP. 821577 A2 -40 o o 29 46 7 18 12 33 0,39 9,0 6,8 5,3 2,7 0,77 

méd. 33 21 º22'S e 49º00'WGr. Folha 821578 81 -65 o o 26 45 8 21 16 24 0,38 10,2 8,7 7,0 3,5 1,02 

sond. SF.22-X-D. 821579 B21t -100 o 23 41 8 29 24 14 0,29 13,8 10,7 9,2 3,9 1,03 
821580 B22t -150 o 21 40 10 29 2 93 0,34 14,5 11,1 9,7 3,7 1,00 

* Resultados nao calculados devido ao baixo teor de argila. 

pH (12,5) Complexo sortivo mE/100g 
1 OO.Al+3 Na' 

CE Equivalente Perfil Ab03 e N MO e V p 
K; Kc 

Ca+2 1 
mmhos/ de CaC03 Nº Fe203 H,O KCIN 

% % % N Mg+2 .. Na' s H' Al+3 T 
% AI ·~+s ppm % om a % 

25°C 
7,58 3,02 2,68 4,3 4,0 2,72 0,29 4,69 9 0,8 0,08 0,06 0,9 10,4 4,3 15,6 6 83 <1 
8,25 2,82 2,52 4,3 3,9 0,44 0,07 0,76 6 0,3 0,02 0,03 0,4 1,9 1,8 4,1 10 82 

19 6,13 2,57 2,21 4,5 4,0 0,15 0,05 0,26 3 0,1 0,01 0,01 0,1 0,8 1,1 2,0 5 92 
12,55 2,28 2,12 4,8 3,8 0,22 0,05 0,38 4 0,6 0,02 0,03 0,7 0,9 2,0 3,6 19 74 
14,49 2,22 2,07 5,0 3,8 0,10 0,03 0,17 3 0,8 0,03 0,03 0,9 1,1 1,8 3,8 24 67 

5,6 4,7 0,98 0,13 1,7 8 
2,6 1 

0,3 0,07 0,08 3,1 1,8 o 4,9 63 o 
28 2,53 4,21 3,01 6,8 5,4 0,41 0,07 0,7 6 13,8 3,9 0,08 0,32 18,1 0,5 o 18,6 97 o 

4,35 2,93 2,38 6,8 5,3 0,18 0,04 0,3 5 6,2 1,3 0,07 0,09 7,7 0,4 o 8,1 95 o 
6,9 5,8 0,02 0,02 0,03 1 0,7 0,02 0,01 0,7 0,1 o 0,8 88 o 

3,42 3,17 2,45 5,8 4,5 0,45 0,06 0,78 8 4,3 1 0,9 0,20 0,05 5,5 1,9 o 7,4 74 o 
29 1,05 7,50 3,85 5,6 4,4 0,06 0,02 0,10 3 0,6 0,02 0,01 0,6 0,2 o 0,8 75 o 1 

6,35 2,78 2,40 5,1 3,9 3,87 0,37 6,67 10 13,8 ·1 3,1 0,50 0,12 17,5 12,1 0,5 30,1 58 3 
5 73 2 98 2 54 52 36 o 81 o 11 1 40 7 17 5 50 o 25 o 16 22 9 85 1 3 32 7 70 5 
2,61 2,04 1,48 5,4 4,1 0,62 0,07 1,07 9 0,8 0,13 0,01 0,9 1,8 0,4 3,1 29 31 
3,08 2,18 1,64 5,2 4,0 0,49 0,06 0,84 8 

0,9 T 0,07 0,01 0,8 1,7 0,6 3,1 26 43 
33 3,13 2,11 1,60 5,2 3,9 0,43 0,06 0,74 7 0,2 0,06 0,01 1,2 1,6 0,6 3,4 35 33 

3,70 1,98 1,56 5,5 4,0 0,35 0,05 0,60 7 2,6 0,9 0,08 0,01 3,6 1,5 0,8 5,9 61 18 
4,12 1,95 1,57 5,4 3,9 0,24 0,04 0,41 6 2,9 2,3 0,10 0,01 5,3 1,2 1,2 7,7 69 18 



TABELA 3.1-Continuacão Lab.: SNLCS 

Horizonte 
Amostra seca Composição granulométrica Argila 

Ataque por H1S04 (d=1,47) % 
ao ar% (terra fina seca ao ar) na tu Grau 

Perfil 
Protocolo 

Areia Areia Silte 
de Silte Equiv. 

Solo Nº Localização Laboratóri Calh. Case. Argila - fio cu- Argrr;- Umi-
o Símbol Prof. >20 20-2 grossa '"" 0,05-

<0,002 lação d ade Si02 Al203 F9203 Ti02 P20s o om 
mm 

2-0,2 0,2-0,05 0,002 ral % mm mm mm mm mm 
% 

PVe Tb Estrada Bilac-Gabriel Mon- 821139 Ap 0-27 o o 4 79 9 8 6 25 1,13 5,6 3,7 2,7 2,3 0,99 
Amod. 34 teiro, a 11 km de Bilac. Ga- 821140 A3 -48 o o 4 73 11 12 10 17 0,92 8,2 5,4 4,0 2,8 1,09 

aren./méd briel Monteiro, SP. 21º29'S e 821141 81 -72 o o 3 71 12 14 12 14 0,86 8,9 5,9 4,3 2,7 1,03 
sond. 50º32'WGr. Folha SF.22-X-C. 821142 821 -110 o o 3 63 11 23 20 13 0,48 13,4 9,8 7,9 3,6 1,20 

PVe Tb No trevo para Ouro Verde, na 
ab. estrada Presidente Vences- 821596 Ap 0-35 o o 9 80 6 5 2 60 1,20 4,0 3,8 0,9 1,9 0,55 

Amod. lau-Dracena. Dracena, SP. 821597 A3 -57 o 8 77 6 9 7 22 0,67 6,9 3,6 2,3 1,8 0,66 
aren./méd 35 821598 81 -88 o 7 68 7 18 16 11 0,39 13,4 7,9 4,9 2,6 0,76 21 º30'S e 51 º38'WGr. 

sond. Folha SF.22-V-D. 821599 821 -110 o 7 68 7 18 16 11 0,39 12,7 7,7 4,8 2,6 0,87 

LVa Estrada São Lourenço do 821178 A1 0-20 o o 37 24 11 28 18 36 0,39 14,4 10,5 9,0 3,8 0,86 

Amod. Turvo-ltápolis, a 6 km após o 821179 A3 -50 o o 37 27 7 29 22 24 0,24 12,4 10,8 9,3 3,8 0,89 

méd. 40 rio São Lourenço. ltápolis, SP. 821180 81 -90 o 35 28 7 30 26 13 0,23 13,4 11,4 10,2 4,0 0,98 

sond. 21 º35'S e 48º45'WGr. 821181 821 -130 o 33 29 6 32 28 13 0,19 13,5 12,7 10,7 5,0 1,02 
Folha SF.22-X-D. 821182 822 -170 o 35 28 5 32 2 94 0,16 13,2 12,0 10,3 4,1 0,90 

Estrada Bataguassu-Campo 4545 A1 0-1 o o o 42 38 6 14 9 36 0,43 9 5,0 3,7 2,3 0,46 0,01 
LEa Grande, a 2, 7 km do Posto 4546 A3 -30 o o 40 37 7 16 10 38 0,44 9 5,6 4,2 2,5 0,51 0,02 

Amod. Santa Mônica. Anaurilândia, 4547 81 -65 o o 40 38 6 16 12 25 0,38 8 6,0 4,6 2,7 0,54 0,01 
méd. 42 4548 821 -115 o o 36 38 6 20 16 20 0,30 9 6,9 5,7 3,2 0,65 0,01 MS. 21 º52'S e 52º53'WGr. 

pi. Folha SF.22-V-C. 4549 822 -190 o o 33 40 7 20 2 90 0,35 10 7,5 6,0 3,3 0,69 0,01 
4550 823 -320+ o o 31 42 7 20 o 100 0,35 10 8,3 6,7 3,7 0,77 0,01 

pH (1:2,5) Complexo sortivo mE/100g CE Equivalente 
Perfil Ab03 K; Kc e N MO e V 1 OO.Al+3 p Na' mmhos/ de CaC03 

Nº "Te;õ;- H,O KCIN % % % N Ca+2 1 Mg+2 .. Na' s H' Al+3 T % AI ·~+s ppm % om a % 
25°C 

1,84 2,33 1,51 5,8 4,2 0,43 0,07 0,74 6 1,6 0,2 0,03 0,01 1,8 1,2 o 3,0 60 o 
34 2,24 2,30 1,58 6,3 5,2 0,43 0,07 0,74 6 2,2 0,2 0,03 0,02 2,5 0,7 o 3,2 78 o 

2,50 2,33 1,66 6,4 5,2 0,36 0,06 0,62 6 2,3 0,1 0,03 0,02 2,5 0,5 o 3,0 83 o 
3,44 2,11 1,63 6,1 4,8 0,33 0,05 0,57 7 2,4 0,4 0,03 0,02 2,9 0,7 o 3,6 81 o 

0,74 7,19 2,06 6,0 4,7 0,13 0,04 0,22 3 1,0 0,1 0,07 0,01 1,2 0,1 o 1,3 92 o 
35 1,99 2,67 1,78 6,7 5,1 0,13 0,03 0,22 4 2,0 0,3 0,06 0,01 2,4 0,1 o 2,5 96 o 

2,94 2,74 2,05 6,9 5,1 0,21 0,04 0,36 5 3,2 1,1 0,07 0,01 4,4 0,1 o 4,5 98 o 
2,89 2,72 2,02 7,1 5,4 0,20 0,03 0,34 7 2,3 1,4 0,07 0,01 3,8 o o 3,8 100 o 
3,71 1,98 1,56 4,4 3,8 1,52 0,16 2,62 10 0,7 0,15 0,01 0,9 3,4 1,1 5,4 17 55 <0,5 
3,83 1,97 1,57 4,5 3,9 0,66 0,09 1,14 7 0,1 0,03 0,01 0,1 1,7 1,0 2,8 4 91 

40 4,00 1,90 1,52 4,6 3,9 0,51 0,07 0,88 7 0,1 0,02 0,01 0,1 1,5 1,0 2,6 4 91 
3,35 2,02 1,55 4,8 3,9 0,41 0,05 0,71 8 0,1 0,01 0,01 0,1 1,3 0,9 2,3 4 90 
3 95 1 98 1 58 48 39 o 35 o 05 o 60 7 o 1 o 01 o 01 o 1 1 2 06 1 9 5 86 
2,57 2,30 1,66 4,7 3,9 1,03 0,10 1,8 10 1,0 0,09 0,02 1,1 5,3 1,1 7,5 15 50 10 
2,56 2,27 1,63 4,6 4,0 0,69 0,07 1,2 10 0,5 0,05 0,02 0,6 4,0 1,3 5,9 10 68 2 

42 2,65 2,22 1,61 4,8 3,9 0,33 0,04 0,6 8 0,3 0,03 0,02 0,4 1,5 0,9 2,8 14 69 <1 
2,80 2,06 1,51 4,6 3,9 0,23 0,03 0,4 8 0,2 0,02 0,02 0,2 1,3 1,1 2,6 8 85 <1 
2,81 2,13 1,56 5,3 3,9 0,18 0,03 0,3 6 0,2 0,01 0,02 0,2 1,2 0,8 2,2 9 80 <1 
2,87 2,11 1,55 5,4 4,0 0,12 0,02 0,2 6 0,3 0,01 0,02 0,3 1,3 0,6 2,2 14 67 <1 



TABELA 3.1-Continuacão Lab.: SNLCS 

Horizonte 
Amostra seca Composição granulométrica Argila 

Ataque por H1S04 (d=1,47) % 
ao ar% (terra fina seca ao ar) na tu Grau 

Perfil 
Protocolo 

Areia Areia Silte 
de Silte Equiv. 

Solo 
Nº 

Localização Laboratóri Calh. Case. Argila - fio cu- Argrr;- Umi-
o Símbol Prof. 

>20 20-2 
grossa '"" 0,05-

<0,002 lação d ade Si02 Al203 F9203 Ti02 P20s o om 
mm 

2-0,2 0,2-0,05 0,002 ral % mm mm mm mm mm 
% 

Estrada Bataguassu- 4411 A1 0-12 o o 21 39 13 27 10 63 0,48 16 9,9 8,7 4,1 0,63 0,04 
LEa Anaurilândia, a 33,2 km de 4412 A3 -40 o o 22 44 9 25 14 44 0,36 13 8,8 7,8 3,8 0,57 0,03 
Amod. 44 Bataguassu. Bataguassu, MS. 4413 81 -70 o o 19 41 9 31 11 65 0,29 14 10,7 10,0 4,5 0,72 0,03 
arg. 21 º54'S e 52º37'WGr. 4414 821 -120 o o 18 41 9 32 4 88 0,28 15 12,0 10,7 4,9 0,78 0,02 
pi. Folha SF.22-V-C. 4415 822 -220 o o 17 39 10 34 o 100 0,30 15 12,2 11,0 5,3 0,77 0,02 

4416 823 -280 o o 16 38 10 36 o 100 0,28 15 12,2 11,4 5,2 0,77 0,02 
PVe Tb Estrada Guarantã-Alvaro de 821581 Ap 0-30 o 21 65 8 6 2 67 1,33 4 2,1 1,3 1,2 0,46 
ab. Carvalho, a 13 km de 821582 A2 -78 o 24 64 8 4 1 75 2,00 3 1,8 1,0 1,3 0,51 
Amod. 51 Guarantã. Guarantã, SP. 821583 81 -100 o o 20 57 9 14 10 29 0,64 11 6,0 3,8 2,2 0,64 
aren./méd 21 º58'S e 49º39'WGr. 821584 821 -150 o 18 49 8 25 20 20 0,32 17 10,8 6,6 3,2 0,83 
ond. Folha SF.22-X-C. 

Estrada Nova Andradina- 4135 A1 0-7 o o 48 29 8 15 10 33 0,53 11 6,8 5,5 2,9 0,40 0,03 
LEa Bataguassu, a 26,4 km de 4136 A31 -27 o o 44 33 6 17 11 35 0,35 9 6,7 5,6 2,9 0,43 0,03 
Amod. Nova Andradina. Nova 4137 A32 -67 o o 42 33 6 19 12 37 0,32 10 7,5 6,5 3,0 0,48 0,03 
méd. 53 4138 81 -92 o o 41 29 8 22 6 73 0,36 11 9,2 7,6 3,7 0,51 0,03 Andradina, MS. 22º01'S e 
pi. 53º20'WGr. Folha SF.22-Y-A. 4139 821 -136 o o 41 29 8 22 o 100 0,36 11 9,3 8,3 4,1 0,59 0,03 

4140 822 -290+ o o 39 30 8 23 o 100 0,35 11 9,8 8,9 4,2 0,63 0,03 

LEa Estrada lvinhema- Doura- 4130 A1 0-10 o o 37 47 5 11 6 45 0,45 7 4,2 3,7 2,2 0,34 0,02 

Amod. dos, a 2 km de lvinhema. 4131 A3 -45 o o 35 46 5 14 10 29 0,36 9 5,4 4,8 2,9 0,44 0,02 

méd. 68 lvinhema, MS. 22º19'S e 4132 81 -75 o o 34 46 4 16 10 38 0,25 9 6,1 5,3 3,0 0,44 0,02 

pi. 53º51'WGr. 4133 821 -150 o o 32 48 5 15 10 33 0,33 8 5,8 5,1 3,1 0,45 0,02 
Folha SF.22-Y-A. 4134 822 -300 o o 32 46 5 17 o 100 0,29 9 7,0 6,0 3,4 0,50 0,02 

pH (1:2,5) Complexo sortivo mE/100g CE Equivalente 
Perfil Ab03 K; Kc e N MO e V 1 OO.Al+3 p Na' mmhos/ de CaC03 
Nº "Te;õ;- H,O KCIN % % % N Ca+2 Mg+2 .. Na' s H' Al+3 T % Al.,.~+s ppm % om a % 

25°C 
3,27 1,93 1,49 4,9 3,8 2,07 0,16 3,6 13 0,8 0,13 0,02 1,0 7,4 2,1 10,5 10 68 4 
3,17 1,92 1,47 5,0 3,8 1,04 0,06 1,8 17 0,3 0,06 0,02 0,4 4,7 1,6 6,7 6 80 2 

44 3,50 1,82 1,41 5,0 3,8 0,65 0,05 1,1 13 0,2 0,03 0,02 0,3 2,5 1,6 4,4 7 84 1 
3,39 1,91 1,47 5,2 3,9 0,34 0,03 0,6 11 0,2 0,08 0,02 0,3 1,1 1,1 2,5 12 79 1 
3,27 1,89 1,44 5,4 3,9 0,21 0,02 0,4 11 0,2 0,25 0,02 0,5 1,8 1,0 3,3 15 67 1 
3,39 1,82 1,40 5,5 4,0 0,19 0,01 0,3 19 0,2 0,11 0,03 0,3 1,3 0,7 2,3 13 70 1 
1,69 2,76 1,73 5,8 4,7 0,39 0,06 0,67 7 1,6 0,3 0,12 0,01 2,0 0,6 o 2,6 77 o 

51 1,21 3,06 1,68 6,5 4,9 0,18 0,04 0,31 5 0,9 0,2 0,14 0,01 1,3 0,1 o 1,4 93 o 
2,70 2,68 1,96 6,4 4,4 0,21 0,05 0,36 4 2,6 0,9 0,13 0,01 3,6 0,6 o 4,2 86 o 
3,24 2,78 2,13 5,8 4,0 0,27 0,06 0,47 5 2,9 2,3 0,11 0,01 5,3 1,4 0,5 7,2 74 9 
3,00 2,10 1,57 5,3 4,2 1,05 0,06 1,8 18 0,7 0,8 0,09 0,03 1,6 2,9 0,8 5,3 30 33 2 
3,06 2,03 1,53 5,0 4,0 0,67 0,04 1,2 17 0,3 0,04 0,03 0,4 1,9 1,0 3,3 12 71 1 

53 3,37 1,96 1,51 5,1 4,2 0,63 0,04 1,1 16 0,1 0,03 0,03 0,2 1,6 1,3 3,1 6 87 <1 
3,26 2,06 1,56 5,0 4,3 0,49 0,04 0,9 12 0,1 0,08 0,03 0,2 1,3 0,9 2,4 8 82 <1 
3,12 1,90 1,45 5,2 4,6 0,23 0,03 0,4 8 0,1 0,02 0,03 0,2 1,4 0,7 2,3 9 78 <1 
3,35 1,87 1,44 5,8 4,6 0,14 0,01 0,2 14 0,1 0,02 0,04 0,2 0,9 0,9 2,0 10 82 <1 

2,57 1,93 1,40 4,9 4,2 1,20 0,10 2,1 12 0,8 0,08 0,03 0,9 3,3 1,0 5,2 17 53 4 
2,61 1,91 1,38 4,9 4,2 0,58 0,05 1,0 12 0,2 0,03 0,03 0,3 3,0 0,9 4,2 7 75 1 

68 2,74 1,96 1,44 4,8 4,2 0,42 0,04 0,7 11 0,1 0,02 0,04 0,2 2,2 1,3 3,7 5 87 <1 
2,63 1,93 1,41 4,5 4,1 0,29 0,03 0,5 10 0,1 0,01 0,03 0,1 2,1 1,1 3,3 3 92 <1 
2,81 1,98 1,46 5,0 4,2 0,12 0,01 0,2 12 0,1 0,01 0,03 0,1 0,8 1,1 2,0 5 92 <1 



TABELA 31- Continuação Lab · SNLCS 

Horizonte 
Amostra seca Composição granulométrica Argila 

Ataque por H1S04 (d=1,47) % 
ao ar% (terra fina seca ao ar) na tu Grau 

Perfil 
Protocolo 

Areia Areia Silte 
de Silte Equiv. 

Solo 
Nº 

Localização Laboratóri 
Prof. 

Calh. Case. Argila - fio cu- Argrr;- Umi-
o Símbolo >20 20-2 grossa '"" 0,05-

<0,002 lação d ade Si02 Ab03 F9103 Ti02 P20s om mm 2-0,2 0,2-0,05 0,002 ral % mm mm mm mm mm 
% 

Estrada secundária Nova 4272 A1 0-12 o o 50 37 4 9 6 33 0,44 6 2,8 2,9 1,8 0,32 0,01 
LEa Andradina-BR-267, 22,5 km 4273 A3 -35 o o 51 35 4 10 6 40 0,40 6 3,1 3,1 1,8 0,32 0,01 
Amod. após o ribeirão Baile. Nova 4274 81 -60 o o 46 39 4 11 8 27 0,36 6 4,1 3,7 2,2 0,39 0,01 
méd. 54 4275 821 -100 o o 42 38 6 14 7 50 0,43 7 5,0 4,6 2,4 0,44 0,01 Andradina, MS. 22º03'S e 
pi. 53º29'WGr. Folha SF.22-Y-A. 4276 822 -200 o o 40 36 8 16 1 94 0,50 8 5,7 5,3 2,8 0,53 0,01 

4277 823 -290 o o 40 36 6 18 o 100 0,37 9 6,3 6,0 3,2 0,59 0,01 
A 12 km da estrada Presiden-
te Venceslau- Teo-doro 

PVe Tb Sampaio, em estrada 821600 Ap 0-35 o 36 52 6 6 4 33 1,00 5 2,3 1,8 1,4 0,37 
Amod. 59 secundária para Planalto do 821601 A3 -55 o 31 55 6 8 6 25 0,75 5 3,1 2,5 1,7 0,48 
aren./méd Sul. Marabá Paulista, SP. 821602 81 -95 o 29 55 6 10 8 20 0,60 6 3,9 3,0 2,0 0,59 
sond. 22º12'S e 52º04'WGr. 821603 821 -125 o 26 55 7 12 10 17 0,58 7 4,9 3,7 2,3 0,63 

Folha SF.22-Y-B. 

A 600 m do rio Paraná, 4330 A1 0-25 o o o 1 43 56 43 23 0,77 44 25,7 19,5 9,5 1,30 0,22 

Ce Tb próximo a Porto Primavera. 4331 A3 -50 o o 1 1 35 63 53 16 0,56 41 26,4 21,4 10,2 1,35 0,12 

Amod. 76 Bataiporã, MS. 22º31 'S e 4332 (8)1 -105 o o 3 2 36 59 41 31 0,61 40 25,5 21,7 10,8 1,44 0,12 

arg. pi. 53º03'WGr. 4333 (8)2 - o o 2 3 38 57 9 84 0,67 40 26,5 22,1 11,4 1,38 0,11 

Folha SF.22-Y-A. 4334 llC3 o o 24 28 22 26 5 81 0,85 20 12,4 9,6 5,6 0,91 0,04 
4335 lllC4 210 o o 10 29 33 28 4 86 1,18 23 15,8 11,9 7,8 0,67 0,07 

250 
-290 

LEa Estrada ltaúna do Sul-Rio do A1 0-9 o o 37 34 3 26 11 58 0,12 12 9,6 8,0 4,0 0,54 0,05 

Amod. Tigre, a 4,5 km de ltaúna do 81 -42 o o 33 28 2 37 18 51 0,05 14 13,7 12,0 5,3 0,71 0,05 

arg. 85 Sul. Nova Londrina, PR. 821 -100 o o 32 25 2 41 o 100 0,05 16 14,8 14,0 4,6 0,81 0,05 

sond. 22º44'S e 52º54'WGr. 822 -200 o o 20 40 2 38 o 100 0,05 15 14,7 13,0 5,6 0,75 0,05 
Folha SF.22-Y-A. 823 -280 o o 23 34 2 41 o 100 0,05 15 15,4 12,9 5,9 0,81 0,05 

pH (12,5) Complexo sortivo mE/100g CE Equivalente 
Perfil Ab03 K; Kc e N MO e V 1 OO.Al+3 p Na' mmhos/ de CaC03 

Nº Fe203 H,O KCIN % % % N Ca+2 Mg+2 .. Na' s H' Al+3 T % Al'~+s ppm % om a % 
25°C 

2,55 1,64 1,21 4,7 3,7 0,71 0,07 1,2 10 0,4 0,14 0,02 0,6 2,7 1,1 4,4 14 65 2 
2,73 1,70 1,27 4,6 3,8 0,44 0,04 0,7 11 0,3 0,02 0,01 0,3 2,2 0,7 3,2 9 70 1 

54 2,57 1,88 1,36 4,5 3,8 0,30 0,03 0,5 10 0,3 0,02 0,01 0,3 1,5 0,8 2,6 12 73 <1 
3,00 1,85 1,38 4,4 3,8 0,22 0,02 0,4 11 0,2 0,01 0,01 0,2 1,1 0,8 2,1 10 80 <1 
2,89 1,83 1,36 4,5 3,9 0,17 0,02 0,3 9 0,2 0,01 0,02 0,2 0,8 0,7 1,7 12 78 <1 
2,95 1,79 1,33 4,6 3,9 0,13 0,01 0,2 13 0,2 0,01 0,02 0,2 0,8 0,5 1,5 13 71 <1 
2,00 2,18 1,45 6,2 4,8 0,28 0,05 6 1,1 0,2 0,09 0,01 1,4 0,6 o 2,0 70 o 1 

59 2,31 2,11 1,47 6,3 4,7 0,22 0,05 6 1,1 0,1 0,09 0,01 1,1 0,3 o 1,4 79 o 1 
2,35 2,21 1,55 6,4 4,8 0,19 0,03 6 1,2 0,1 0,10 0,01 1,4 0,2 o 1,6 88 o 1 
2 52 2 25 1 61 66 50 014 o 03 5 11 02 o 09 o 01 1 4 02 o 1 6 88 o 1 
3,24 2,24 1,71 6,0 4,9 2,93 0,34 5,0 9 10,4 4,0 0,65 0,04 15,1 5,4 o 20,5 74 o 8 
3,28 2,10 1,61 5,8 4,1 1,08 0,11 1,9 10 4,6 3,6 0,15 0,05 8,4 4,9 0,5 13,8 61 6 1 

76 3,13 2,00 1,51 5,9 4,4 0,61 0,08 1,0 8 4,1 3,8 0,10 0,06 8,1 3,2 0,2 11,5 70 2 2 
3,06 2,04 1,53 5,9 4,6 0,48 0,07 0,8 7 4,0 4,0 0,19 0,08 8,3 3,1 o 11,4 73 o 2 
2,69 2,20 1,60 6,0 4,3 0,16 0,03 0,3 5 2,2 2,1 0,13 0,06 4,5 1,4 0,2 5,9 76 4 2 
2,39 2,25 1,58 5,8 4,3 0,26 0,03 0,4 9 3,0 3,0 0,13 0,11 6,2 1,7 0,2 8,1 77 3 3 
3,14 2,04 1,55 5,7 4,9 0,92 0,11 1,6 8 1,6 0,8 0,18 0,03 2,6 1,7 0,1 4,4 59 4 



3,56 1,93 1,51 4,6 3,8 0,40 0,05 0,7 8 0,7 0,05 0,01 0,8 1,3 0,9 3,0 27 53 
85 3,91 1,80 1,43 4,8 3,9 0,31 0,04 0,5 8 0,6 0,01 0,01 0,6 1,3 0,9 3,8 21 60 

3,63 1,93 1,51 4,7 4,1 0,24 0,03 0,4 12 0,6 0,01 0,01 0,6 1,1 0,7 2,4 25 54 
3,42 2,03 1,58 5,1 4,0 0,22 0,02 0,4 11 0,4 0,01 0,01 0,4 0,9 0,9 2,2 18 69 

Lab.: SNLCS 
TABELA 31- Continuação 

Horizonte 
Amostra seca Composição granulométrica Argila 

Ataque por H2S04 (d=1,47) % 
ao ar% (terra fina seca ao ar) na tu Grau 

Perfil 
Protocolo 

Areia Areia Silte 
de Silte Equiv. 

Solo 
Nº 

Localização Laboratóri 
Prof. 

Calh. Case. 

'"" 0,05-
Argila - fio cu- Argrr;- Umi-

o Símbolo >20 20-2 
grossa 

<0,002 lação d ade Si02 Al203 F9203 Ti02 P20s om mm 2-0,2 0,2-0,05 0,002 ral % mm mm mm mm mm 
% 

Estrada velha Guairaçá- 820892 Ap 0-10 o o 65 21 2 12 8 33 0,17 5,7 4,0 5,2 1,6 0,28 
LEa Nova Londrina, a 8 km de 820893 A3 -24 o o 57 27 4 12 8 33 0,33 5,9 4,6 5,7 1,9 0,36 
Amod. 90 Guairaçá e a 1 km à 820894 81 -50 o o 62 21 3 14 12 14 0,21 6,5 5,5 6,3 2,2 0,38 
méd. esquerda. Guairaçá, PR. 820895 821 -115 o o 51 29 4 16 12 25 0,25 7,7 6,3 7,4 2,7 0,50 
pi. 22º55'S e 52º47'WGr. 820896 822 -190 o o 54 26 4 16 4 75 0,25 7,8 4,8 5,6 1,9 0,30 

Folha SF.22-Y-A. 
A 8 km de Guairaçá, na es- 7943 A1 0-15 o o 52 32 5 11 5 55 0,45 3,8 3,5 1,6 0,30 0,03 

LEd trada para Nova Londrina, 7944 A3 -35 o o 50 35 2 13 6 54 0,15 5,0 4,1 2,5 0,49 0,03 
Amod. 91 entrar 1 km à esquerda. 7945 81 -65 o o 48 34 2 16 11 31 0,13 5,9 5,1 2,7 0,46 0,03 
méd. Guairaçá, PR. 22º53'S e 7946 821 -120 o o 47 32 3 18 13 38 0,17 6,6 6,1 3,0 0,49 0,03 
pi. 52º45'WGr. 7947 822 -230+ o o 47 33 2 18 o 100 0,11 6,8 6,2 3,0 0,49 0,03 

Folha SF.22-Y-A. 
Estrada Sumaré-São João 5440 A 0-31 77 13 2 8 0,25 4,1 2,6 1,2 0,15 0,02 

AO d do Caiuá, a 13 km de 5441 C1 -56 76 12 2 10 0,20 4,7 2,6 1,4 0,18 0,02 
Amod. 92 Sumaré. Alto Paraná, PR. 5442 C2 -84 71 16 3 10 0,30 5,4 2,9 1,4 0,20 0,02 
pi. 22º58'S e 52º22'WGr. Folha 5443 C3 -121 74 12 3 11 0,27 5,3 3,4 1,4 0,20 0,02 

SF.22-Y-B. 5444 C4 -216 71 15 3 11 0,27 5,3 3,6 1,6 0,20 0,01 

A 11 km de Bela Vista do 10904 Ap 0-15 o 5 21 9 23 47 40 15 0,49 37 24,5 16,1 22,6 3,03 0,25 
8V Paraíso para Alvorada do 10905 A3 -29 o 3 14 10 19 57 48 16 0,33 33 26,0 17,6 22,4 3,04 0,15 
marg. Sul, entrar 4 km à direita. 10906 81 -42 o 3 7 17 73 66 10 0,23 42 28,4 19,0 21,1 2,63 0,08 
pouco 93 Alvorada do Sul, PR. 10907 821 -59 o 4 6 16 74 48 35 0,22 43 29,4 20,5 20,3 2,37 0,09 
profundo 22º58'S e 51º14'WGr. 10908 822 -80 o 1 3 14 23 60 7 88 0,38 44 32,1 20,2 21,5 2,50 0,11 
ond. Folha SF.22-Y-B. 10909 83 -92 o 2 7 23 31 39 6 85 0,79 41 34,1 18,7 21,6 2,64 0,13 

10910 e -120+ o 1 11 27 32 30 17 43 1 07 41 36 3 17 o 20 7 2 58 o 17 

pH (1:2,5) Complexo sortivo mE/100g CE Equivalente 
Perfil Al203 K; Kc e N MO e V 1 OO.Al+3 p Na' mmhos/ de CaC03 

Nº 'Te;õ;- H,O KCIN % % % N Ca+2 Mg+2 .. Na' s H' Al+3 T % AI ·~+s ppm % om a % 
25°C 

5,10 1,31 1,09 4,7 4,0 0,57 0,08 1,0 7 0,3 0,02 0,01 0,3 2,2 0,6 3,1 10 67 
4,70 1,37 1,13 4,7 4,1 0,31 0,07 0,5 4 0,2 0,02 0,01 0,2 1,7 0,5 2,4 8 71 

90 4,48 1,48 1,21 4,8 4,2 0,29 0,05 0,5 6 0,2 0,02 0,01 0,2 1,4 0,4 2,0 10 67 
4,29 1,45 1,17 4,6 4,0 0,16 0,04 0,3 4 0,2 0,01 0,01 0,2 1,3 0,5 2,0 10 71 
4,61 1,46 1,20 4,6 4,0 0,14 0,04 0,2 4 0,2 0,01 0,01 0,2 1,3 0,6 2,1 10 75 
3,43 1,85 1,43 7,9 7,4 1,05 0,11 1,8 10 5,4 0,6 0,04 0,04 6,1 o o 6,1 100 o 38 
2,58 2,07 1,49 6,8 5,7 0,40 0,05 0,7 8 1,6 0,3 0,03 0,02 2,0 1,3 o 3,3 61 o <1 

91 2,96 1,97 1,47 5,8 4,3 0,33 0,04 0,6 8 0,9 0,2 0,02 0,02 1,1 1,5 0,1 2,7 41 8 <1 
3,18 1,84 1,40 5,4 3,9 0,23 0,03 0,4 8 0,5 0,5 0,01 0,01 1,0 1,7 0,2 2,9 34 17 <1 
3 23 1 95 1 42 46 36 o 18 o 02 03 9 o 01 o 01 06 1 5 07 28 21 54 <1 
3,57 2,72 2,12 6,4 5,1 0,45 0,05 0,8 9 1,3 0,1 0,09 0,01 1,5 2,0 o 3,5 43 o 2 
2,78 3,12 2,29 4,8 4,3 0,19 0,03 0,3 6 0,5 0,1 0,04 0,02 0,7 1,7 0,3 2,7 26 30 7 

92 3,11 3,21 2,43 4,5 4,1 0,15 0,03 0,3 5 0,5 0,1 0,03 0,01 0,6 1,6 0,4 2,6 23 40 7 
3,67 2,67 2,09 4,5 4,1 0,15 0,02 0,3 7 0,5 o 0,03 0,02 0,5 1,6 0,4 2,5 20 44 2 
3 50 2 51 1 95 45 40 o 09 o 02 02 4 05 02 o 03 o 01 07 1 5 05 27 26 42 1 
1,12 2,59 1,37 6,9 5,4 2,41 0,22 4,1 11 28,2 9,0 0,24 0,10 37,5 2,5 o 40,0 94 o 15 
1,23 2,51 1,39 7,0 5,6 1,64 0,18 2,8 9 27,2 9,1 0,16 0,07 36,5 1,9 o 38,4 95 o 2 



1,41 2,54 1,49 7,1 5,5 1,34 0,14 2,3 10 23,8 10,2 0,14 0,06 34,2 1,9 o 36,1 95 o 1 
93 1,58 2,44 1,49 7,1 5,4 0,98 0,11 1,7 9 18,0 10,2 0,09 0,06 28,4 1,9 o 30,3 94 o 1 

1,47 2,70 1,61 7,1 5,4 0,71 0,08 1,2 9 25,3 14,9 0,07 0,07 40,3 2,0 o 42,3 95 o 3 
1,18 3,15 1,71 7,0 5,1 0,39 0,05 0,7 8 28,9 20,8 0,06 0,12 49,9 2,2 o 52,1 96 o 24 
1,29 3,63 2,04 6,9 4,8 0,38 0,05 0,7 8 32,5 23,2 0,05 0,28 56,0 2,1 o 58,1 96 o 120 

-Tabela 3 1- Continuaçao Lab · SNLCS 

Horizonte 
Amostra seca Composição granulométrica Argila 

Ataque por H1S04 (d=1,47) % 
ao ar% (terra fina seca ao ar) na tu Grau 

Perfil 
Protocolo 

Areia Areia Silte 
de Silte Equiv. 

Solo 
Nº 

Localização Laboratóri 
Prof. 

Clh. Case 

'"" 0,05-
Argila - fio cu- Argrr;- Umi-

o Símbolo >20 20-2 
grossa 

<0,002 lação d ade Si02 Ab03 F9103 Ti02 P20s om mm 2-0,2 0,2-0,05 0,002 ral % mm mm mm mm mm 
% 

TRe A 11 km de Bela Vista do 10912 Ap 0-14 o o 3 6 32 59 48 19 0,54 30 18,9 13,2 27,8 4,17 0,18 
Amod. Paraíso para Alvorada do Sul, 10913 811 -44 o o 2 4 20 74 7 91 0,27 35 24,9 18,2 24,7 3,45 0,13 
marg. 94 entrar a 3,3 km à direi-ta. Bela 10914 821 -90 o o 1 3 17 79 o 100 0,22 34 27,5 22,2 22,5 2,83 0,11 
ond. Vista do Paraíso, PR. 20º53'S e 10915 83 -125 o 2 4 22 72 o 100 0,31 34 25,9 20,0 23,6 3,26 0,12 

51º13'WGr.Folha SF.22-Y-B. 10916 BC -170 o 5 6 38 51 o 100 0,75 42 33,8 20,1 24,4 2,91 0,16 
Re A 11 km de Bela Vista do 
A Chern. Paraíso para Alvorada do Sul, 
arg. 95 entrar 4, 1 km à direita. Alvorada 10911 Ap 0-42 20 7 17 17 22 44 34 23 0,50 37 26,7 15,0 23,9 2,53 0,25 
fase ped. do Sul, PR. 22º52'S e 
ond. 51º13'WGr. Folha SF.22-Y-B. 

PEd Tb Estrada Santa Mônica- Co- 5771 A1 0-28 37 43 7 13 0,54 4,5 3,4 1,8 0,03 
Amod. mur, a 13 km de Santa Mônica. 5772 811 -55 32 43 7 18 0,40 5,9 5,0 2,3 0,03 
aren./méd 104 Santa Isabel do lvaí, PR. 5773 B21t -150 32 43 4 21 0,19 7,0 6,4 2,8 0,02 
sond. 23º07'S e 53º05'WGr. 5774 B22t -180+ 30 41 7 22 0,32 6,8 6,6 2,9 0,02 

Folha SF.22-Y-C. 
PEe Estrada Paranavaí- lambeara, 820905 Ap 0-10 o 55 36 3 6 4 33 0,50 5,0 2,1 3,1 2,0 0,44 
Tb ab. a 1 O km de Paranavaí, entrar 6 820906 A21 -30 o o 55 34 4 7 6 14 0,57 6,1 2,6 3,5 2,4 0,48 
Amod. 105 km à direita. Nova Aliança do 820907 A22 -60 o 55 35 3 7 6 14 0,43 5,1 2,3 3,3 2,1 0,44 
aren./méd lvaí, PR. 23º10'S e 52º33'WGr. 820908 B21t -100 o 45 33 4 18 17 6 0,22 12,8 7,6 7,5 3,7 0,61 
ond. Folha SF.22-Y-C. 820909 B22t -135 o o 32 35 5 28 o 100 0,18 15,9 12,5 10,5 5,3 0,79 

PEe Tb Estrada Paranavaí-Nova 5545 A 0-45 55 34 2 9 0,19 4,1 2,8 1,4 0,27 0,02 
Amod. Aliança do lvaí, a 4 km de Nova 5546 811 -65 48 38 1 13 0,08 11,6 4,1 2,0 0,28 0,02 
aren./méd 106 Aliança do lvaí. Nova Aliança do 5547 B21t -138 53 31 2 14 0,15 13,6 5,2 2,2 0,35 0,02 
sond. lvaí, PR. 23º10'S e 52º31'WGr. 5548 B22t -213 47 37 2 14 0,11 12,1 4,5 2,0 0,30 0,02 

Folha SF.22-Y-C. 

pH (12,5) 
e Complexo sortivo mE/100g 

Na' Equivalente Perfil e N MO V 100.Al+3 p CE mmhos/ Ab03 K; Kc de CaC03 
Nº % % % N Ca+2 Mg+2 .. Na' H' Al+3 % 

Ar'"~+s 
ppm % cma25°C 

% Fe203 H,O KCIN s T 

0,74 2,43 1,04 6,4 5,3 1,85 0,21 3,2 9 15,0 3,2 0,68 0,04 18,9 3,8 o 22,7 83 o 7 
1,16 2,33 1,25 6,8 5,4 0,99 0,11 1,7 9 11,9 4,3 0,14 0,03 16,4 2,2 o 18,6 88 o 2 

94 1,55 2,10 1,27 5,2 4,0 0,50 0,06 0,9 8 7,5 4,3 0,05 0,03 11,9 3,5 0,4 15,8 75 3 2 
1,33 2,10 1,26 5,1 4,0 0,42 0,05 0,7 8 6,5 4,3 0,04 0,04 10,9 3,5 0,4 14,8 74 4 3 
1 29 2 86 1 61 51 37 o 29 o 03 05 10 12 4 13 5 o 05 o 06 26 o 54 1 6 33 o 79 6 3 

95 0,98 3,03 1,50 6,7 5,3 1,58 0,19 2,7 8 32,6 7,9 1,50 0,09 42,0 2,6 o 44,7 94 o 25 

1,93 2,21 1,67 4,5 3,8 0,381 0,053 0,5 7 0,50 0,21 0,12 0,08 0,91 3,63 0,45 4,99 18 33 

104 2,11 2,02 1,55 4,3 3,7 0,202 0,035 0,3 6 0,30 0,25 0,08 0,07 0,70 3,50 0,50 4,70 15 42 
2,22 1,85 1,43 4,7 4,0 0,120 0,021 0,2 6 0,25 0,27 0,06 0,09 0,67 2,55 0,55 3,77 18 45 
2,26 1,76 1,38 4,8 4,1 0,070 0,014 0,1 5 0,30 0,28 0,05 0,08 0,71 2,40 0,40 3,51 20 36 
2,43 1,15 0,82 6,5 5,6 0,49 0,06 0,8 8 1,6 0,2 0,20 0,01 2,0 1,2 o 3,2 63 o 
2,29 1,26 0,88 6,4 5,3 0,67 0,09 1,1 7 2,0 0,2 0,11 0,01 2,3 2,0 o 4,3 53 o 

105 2,47 1,18 0,84 7,0 6,2 0,34 0,07 0,6 5 2,3 0,1 0,02 0,01 2,4 o o 2,4 100 o 
3,18 1,72 1,31 7,1 5,8 0,16 0,06 0,3 3 2,5 0,2 0,03 0,01 2,7 o o 2,7 100 o 
3,11 2,02 1,53 5,1 3,9 0,35 0,05 0,6 7 0,6 0,8 0,02 0,01 1,4 1,6 1,5 4,5 31 52 
2 DO 2 52 1 89 54 43 o 25 o 04 04 6 03 04 o 09 o 26 50 o 



106 2,05 
2,35 
2,25 

4,75 
4,50 
4,54 

3,65 
3,54 
3,57 

5,5 4,7 

Tabela 3 1 - Continuação 

Perfil 
Solo 

Nº 
Localização 

PEe Estrada Paranavaí-
Tb ab. T amboara, a 12 km de 
Amod. 107 Paranavaí, en-trar 2 km à 
aren./méd direita. lambeara, PR. 
ond. 23º10'S e 52º31'WGr. 

Folha SF.22-Y-C. 

PE A 1 O km de Paranavaí para 
lb ab. l amboara, entrar 5, 5 km à 
Amod. 108 direita. lambeara, PR. 
aren./méd 23º10'S e 52º30'WGr. 
ond. Folha SF.22-Y-C. 

LEa Estrada Paranavaí-
Amod. lambeara, a 11,5 km de 
méd. 110 Paranavaí. lambeara, PR. 
pi. 23º10'S e 52º29'WGr. Folha 

SF.22-Y-D. 

LEa A 1 O km de Paranavaí para 

Amod. l amboara, entrar O, 5 km à 

méd. 111 direita. Paranavaí, PR. 

PI. 23º11'S e 52º29'WGr. Folha 
SF.22-Y-D. 

pH (12,5) 
Perfil Ab03 K; Kc 
Nº "Te;õ;- H,O KCIN 

1,13 1,18 0,63 6,6 5,6 

107 1,33 1,29 0,74 6,8 5,6 
2,88 2,00 1,48 7,0 5,6 
3.30 1 91 1 47 73 59 
1,63 2,52 1,56 6,4 6,1 
1,34 2,50 1,43 6,8 6,2 

108 1,21 2,63 1,44 6,8 6,2 
2,49 2,16 1,54 6,8 6,0 
2,61 2,20 1,59 6,7 5,8 
2,24 2,27 1,57 6,3 5,4 
2,94 1,39 1,04 5,9 4,8 
3,79 1,46 1,15 4,7 3,9 

110 3,69 1,45 1,14 4,4 3,8 
3,78 1,59 1,26 4,4 3,9 
3,97 1,57 1,26 4,5 3,9 
3 05 211 1 59 55 42 

0,17 
0,09 
0,07 

Protocolo 
Laboratóri 

o 

820901 
820902 
820903 
820904 

10989 
10990 
10991 
10992 
10993 
10994 

820910 
820911 
820912 
820913 
820914 

10995 
10996 
10997 
10998 
10999 

e 
% 

0,27 
0,13 
0,15 
o 15 
1,46 
0,23 
0,14 
0,26 
0,17 
0,08 
0,20 
0,19 
0,15 
0,16 
0,15 
o 34 

0,03 
0,03 
0,02 

0,3 
0,2 
0,1 

Horizonte 

Símbol Prof. 
o om 

Ap 0-24 
811 -60 

B21t -120 
B22t -200+ 

A21p 0-12 
A22 -50 
A23 -65 
B21t -100 
B22t -135 

831 -190+ 
Ap 0-11 
A3 -24 
811 -52 

B21t -100 
B22t -200 

A1 0-15 
A3 -28 
81 -60 

821 -125 
822 -215+ 

N MO 
% % 

0,05 
0,05 
0,05 
o 05 
0,17 2,5 
0,04 0,4 
0,03 0,2 
0,04 0,4 
0,04 0,3 
0,02 0,1 
0,05 0,3 
0,04 0,3 
0,04 0,3 
0,04 0,3 
0,04 0,3 
o 05 06 

6 
3 
3 

1,2 
1,4 
1,5 

Amostra seca 
ao ar% 

Calh. Case. 
>20 20-2 
mm mm 

o 
o 
o o 
o 

o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 

e 
N Ca+2 

5 1,8 
3 1,4 
3 4,1 
3 45 
9 6,8 
6 1,3 
5 1,2 
7 2,1 
4 1,7 
4 1,0 
4 
5 
4 
4 
4 
7 0,8 

Areia 
grossa 
2-0,2 
mm 

41 
37 
32 
29 

40 
39 
37 
30 
30 
34 
48 
46 
43 
41 
42 

50 
46 
46 
42 
42 

Mg+2 

0,2 
0,1 
0,4 
04 
1,1 
0,4 
0,3 
1,3 
1,3 
1,2 

0,9 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

1 0,2 

0,02 
0,01 
0,02 

1,4 
1,6 

Composição granulométrica 
(terra fina seca ao ar) 

Areia Silte 

'"" 0,05-
0,2-0,05 0,002 

mm mm 

47 7 
49 7 
41 6 
38 5 

46 7 
52 5 
51 4 
39 6 
39 5 
42 6 
38 4 
35 3 
37 4 
36 5 
35 5 

38 2 
39 3 
36 3 
38 4 
37 5 

1,3 
1,3 

Argila 
<0,002 

mm 

5 
7 

21 
28 

7 
4 
8 

25 
26 
18 
10 
16 
16 
18 
18 

10 
12 
15 
16 
16 

Complexo sortivo mE/100g .. Na' s H' 

0,08 0,01 2,1 1,0 
0,04 0,01 1,6 0,7 
0,06 0,01 4,6 o 
o 02 o 01 49 o 
0,23 0,03 8,2 o 
0,07 0,01 1,8 0,2 
0,12 0,01 1,6 0,3 
0,46 0,02 3,9 0,7 
0,57 0,01 3,6 0,6 
0,23 0,01 2,4 0,5 
0,03 0,01 0,9 1,5 
0,01 0,01 0,1 1,7 
0,01 0,01 0,1 1,5 
0,01 0,01 0,1 1,4 
0,01 0,01 0,1 1,6 
o 09 o 01 11 1 4 

o 
o 
o 

Al+3 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

0,7 
1,1 
1,1 
1,1 
02 

2,7 
2,9 
2,6 

Argila 

na tu 
-

ral 
% 

4 
6 

20 
27 

4 
3 
7 

24 
1 
o 
8 

14 
14 
4 
o 
6 
8 

13 
o 
o 

T 

3,1 
2,3 
4,6 
49 
8,2 
2,0 
1,9 
4,6 
4,2 
2,9 
2,4 
2,5 
2,7 
2,6 
2,8 
27 

58 
55 
61 

Grau 
de 

fio cu-
lação 

% 

20 
14 

5 
4 

43 
25 
13 
4 

96 
100 
20 
13 
13 
78 

100 

40 
33 
13 

100 
100 

V 
% 

68 
70 

100 
100 
100 
90 
84 
85 
86 
83 
38 

4 
4 
4 
4 

41 

o 
o 
o 

Silte 

Argila 

1,40 
1,00 
0,29 
0,18 

1,00 
1,25 
0,50 
0,24 
0,19 
0,33 
0,40 
0,19 
0,25 
0,28 
0,28 

0,20 
0,25 
0,20 
0,25 
0,31 

100.Al+3 

Al'~+S 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

88 
92 
92 
92 
15 

Equiv. 
Umi-
d ade 

4,2 
5,0 

14,5 
16,3 

8 
3 
5 

14 
15 
11 

5,4 
7,1 
7,5 
8,8 
9,2 

6 
7 
7 
7 
8 

p 
ppm 

19 
2 
1 
1 
2 
2 

19 

Lab · SNLCS 

Ataque por H2S04 (d=1,47) % 

Si02 Al203 F9203 Ti02 P20s 

1,8 2,6 3,6 0,89 
2,2 2,9 3,4 1,01 
9,3 7,9 4,3 0,96 

11,6 10,3 4,9 0,94 

3,4 2,3 2,2 0,54 0,04 
2,5 1,7 2,0 0,56 0,02 
3,7 2,4 3,1 0,79 0,02 

10,3 8,1 5,1 0,85 0,03 
11,0 8,5 5,1 0,80 0,03 

8,0 6,0 4,2 0,77 0,03 
4,0 4,9 2,6 0,50 
5,4 6,3 2,6 0,50 
5,8 6,8 2,9 0,52 
7,2 7,7 3,2 0,58 
7,5 8,1 3,2 0,57 

4,6 3,7 1,9 0,34 0,03 
5,3 4,5 2,2 0,38 0,02 
6,2 5,3 2,4 0,39 0,02 
7,4 6,1 2,9 0,44 0,02 
7,1 6,0 2,9 0,44 0,02 

Equivalente Na' CE mmhos/ 
de CaC03 

% cma25°C 
% 

<1 
<1 
<1 
<1 



2,30 2,00 1,53 5,5 4,2 0,25 0,04 0,4 6 0,7 0,11 0,01 0,8 1,3 0,3 2,4 33 27 2 
111 3,47 1,99 1,54 5,5 4,3 0,20 0,04 0,3 5 0,6 0,09 0,01 0,7 1,2 0,4 2,3 30 36 1 

3,30 2,06 1,58 4,9 4,2 0,12 0,03 0,2 4 0,3 0,06 0,01 0,4 0,9 0,7 2,0 20 64 1 
3,25 2,01 1,54 4,5 4,1 0,11 0,03 0,2 4 0,3 0,04 0,01 0,4 0,8 0,8 2,0 20 67 1 

Tabela 3.1 - Continuacão Lab.: SNLCS 

Horizonte 
Amostra seca Composição granulométrica 

Grau Ataque por H1S04 (d=1,47) % 
Protocolo 

ao ar% (terra fina seca ao ar) Argila 
de Equiv. 

Perfil Areia Areia Silte natu- Silte 
Solo Nº Localização Laboratóri 

Símbol Prof. 
Calh. Case. 

'"" 0,05-
Argila 

'ª' 
fio cu- Argrr;- Umi-

o >20 20-2 
grossa 

<0,002 lação d ade Si02 Al203 F9203 Ti02 P20s o om 2-0,2 0,2-0,05 0,002 % 
% mm mm mm mm mm mm 

5565 A1 0-15 6 7 20 67 0,30 19,6 16,3 29,9 4,11 0,20 

TRLe Estrada Londrina-lbiporã, a 8 5566 A3 -27 6 6 20 68 0,30 20,5 18,3 30,5 5,44 0,19 

A Chern. km de Londrina. Londrina, PR. 5567 811 -46 3 7 16 74 0,22 22,3 21,3 27,3 4,36 0,16 

marg. 115 23º18'S e 51º06'WGr. 5568 B21t -88 3 4 12 81 0,15 23,0 24,5 22,7 3,20 0,16 

sond. Folha SF.22-Y-D. 5569 B22t -127 24,0 23,7 24,5 3,46 0,16 
5570 B23t -166 4 5 16 75 0,21 25,6 23,2 26,1 3,92 0,16 
5571 831 -223+ 3 5 14 78 0,18 24,4 23,6 26,5 4,12 0,14 

Estrada Santo Antônio da 10983 A21 0-32 o o 11 32 42 15 8 47 2,80 17 6,3 4,1 2,4 1,05 0,05 
PEe Platina-Ribeirão do Pinhal, a 10984 A22 -60 o o 12 33 41 9 36 2,93 13 5,6 3,7 2,4 1,06 0,04 
Tb ab 0,4 km de Santo Antônio da 14 

10985 B21t -115 o o 6 17 27 1 98 0,54 25 19,7 15,9 5,7 1,02 0,04 
Amod. 116 Platina, entrar 1,2 km à 50 

10986 B22t -150 o o 6 17 31 46 o 100 0,67 25 19,3 15,0 5,7 1,04 0,03 
méd./arg. esquerda. Santo Antônio da 10987 B23t -215 o o 3 12 29 56 o 100 0,52 31 25,4 18,3 6,5 0,88 0,03 
sond. Platina, PR. 23º18'S e 10988 e -250 o o 1 6 40 o 100 0,75 38 26,0 18,6 5,5 0,56 0,03 

50º06'WGr. Folha SF.22-Z-C. 53 

TRe Estrada Paraíso do Norte- 6775 A1 0-1 o 9 21 29 41 0,70 17,1 15,8 19,1 0,15 

Amod. Rondon, a 16 km de Paraíso 6776 B21t -41 6 19 15 60 0,25 18,3 19,6 18,3 0,15 

arg. 117 do Norte. PR. 23º23'S e 6777 B22t -78 6 17 17 60 0,30 19,1 19,6 18,8 0,13 

ond. 52º42'WGr. 6778 B23t -113 5 23 12 60 0,20 18,3 19,6 19,4 0,11 
Folha SF.22-Y-C. 6779 831 -153 4 25 20 51 0,40 16,8 19,3 20,5 0,10 

Re Estrada Mandaguari-

A chern. Marialva, a 1,5 km de 

marg. 118 Mandaguari. Mandaguari, PR. 10922 Ap 0-25 2 10 3 21 66 5 92 0,32 40 27,4 17,3 26,3 3,10 0,12 

fond. 23º23'S e 51º43'WGr. 
Folha SF.22-Y-D. 

pH (1:2,5) Complexo sortivo mE/100g CE Equivalente 
Perfil Ab03 KI Kc e N MO e V 1 OO.Al+3 p Na' mmhos/ de CaC03 

Nº Fe203 H,O KCIN % % % N Ca+2 Mg+2 .. Na' s H' Al+3 T % AI ·~+S ppm % om a % 
25°C 

0,84 2,06 0,94 7,3 7,1 0,22 10 14,9 1,5 0,36 0,03 16,8 1,0 o 17,8 94 o 2 
0,95 1,89 0,92 7,4 6,4 0,15 9 9,3 2,5 0,17 0,02 12,0 1,6 o 13,6 88 o 1 
1,23 1,76 0,97 7,5 5,8 0,10 8 7,9 1,7 0,05 0,06 9,7 2,3 o 12,0 83 o 1 

115 1,71 1,58 1,00 6,2 4,9 0,06 8 6,2 1,0 0,03 0,01 7,2 3,0 o 10,2 70 o 2 
1,53 1,72 1,05 6,2 5,2 0,05 8 5,6 0,7 0,02 0,01 6,3 3,0 o 9,3 68 o 4 
1,44 1,87 1,10 6,1 5,4 0,05 7 4,4 1,1 0,06 0,02 5,6 3,0 o 8,6 65 o 3 
1,44 1,78 1,05 6,2 5,7 0,04 6 3,9 1,1 0,04 0,01 5,0 2,6 o 7,6 66 o 3 
2,68 2,61 1,90 5,7 4,7 1,58 0,16 10 4,3 0,8 0,12 0,02 5,2 4,6 o 9,8 53 o 2 
2,42 2,57 1,82 6,2 5,0 0,53 0,07 8 2,8 0,2 0,04 0,02 3,1 1,5 o 4,6 67 o 1 

116 4,38 2,11 1,71 5,8 4,1 0,56 0,06 9 3,7 1,2 0,06 0,03 5,0 3,4 1,1 9,5 53 18 1 
4,13 2,19 1,76 5,4 3,8 0,32 0,06 5 1,5 1,3 0,06 0,02 2,9 2,7 2,4 8,0 36 45 1 
4,42 2,36 1,92 5,2 3,8 0,22 0,05 4 1,1 1,2 0,06 0,02 2,4 2,5 4,1 9,0 27 63 1 
5,30 2,38 2,00 5,2 3,7 0,23 0,05 5 0,8 0,9 0,06 0,02 1,8 2,6 6,0 10,4 17 77 1 
0,82 1,83 1,03 6,2 5,6 1,16 0,10 2,0 11 6,9 3,5 0,80 0,06 11,3 2,2 0,2 13,7 83 2 
1,07 1,58 0,99 6,0 5,2 0,44 0,04 0,7 10 4,3 2,6 0,18 0,05 7,1 2,6 0,1 9,8 72 1 

117 1,04 1,65 1,02 5,0 4,4 0,32 0,04 0,5 8 3,3 1,2 0,09 0,07 4,7 4,3 0,3 9,3 51 6 
1,00 1,57 0,97 5,2 4,5 0,26 0,04 0,4 6 3,5 1,3 0,06 0,03 4,9 4,3 0,3 9,5 52 6 



0,94 1,48 0,88 5,0 4,5 0,20 0,04 0,3 5 3,8 1,7 0,07 0,09 5,7 3,3 0,2 9,2 63 3 

118 1,03 2,69 1,37 6,0 4,7 1,36 0,15 2,3 9 16,9 8,9 0,24 0,06 26,1 4,8 o 30,9 84 o 

Tabela 3 1 - Continuação Lab · SNLCS 

Horizonte 
Amostra seca Composição granulométrica 

Grau Ataque por H2S04 (d=1,47) % 
ao ar% (terra fina seca ao ar) Argila 

Perfil 
Protocolo 

Areia Areia Silte natu-
de Silte Equiv. 

Solo 
Nº 

Localização Laboratóri 
Símbol Prof. 

Calh. Case. 

'"" 0,05-
Argila 

'ª' 
fio cu- Argrr;- Umi-

grossa o >20 20-2 
2-0,2 0,2-0,05 0,002 

<0,002 % 
lação d ade Si02 Ab03 F9103 Ti02 P20s o om % mm mm 

mm mm mm mm 

BVarg. 15 km ao norte de 3442 A1 0-7 o o 6 7 43 44 34 23 0,98 36 21,3 9,9 21,0 3,80 0,29 
pouco rof. 119 Mandaguari, na Vila Belém. 3443 A3 -27 o o 4 5 35 56 49 13 0,63 36 25,4 13,8 21,2 3,84 0,15 
fase ped. Mandaguari, PR. 23º26'S e 3444 B21t -50 o o 2 3 34 61 48 21 0,56 43 34,4 20,0 18,7 2,85 0,11 
ond. 51º43'WGr. Folha SF.22-Y-D. 3445 B22t -82 o o 2 4 36 58 7 88 0,62 44 36,0 19,6 18,9 2,97 0,09 
Re 14 km ao norte de 
A chern. 
méd. fase 

120 Mandaguari, 1 km antes da 
Vila Belém. Mandaguari, PR. 

3441 Ap 0-30 46 3 12 17 43 28 19 32 1,54 34 29,4 9,6 16,8 3,86 0,33 

ped. fond. 23º27'S e 51º43'WGr. Folha 
SF.22-Y-D. 

781041 Ap 0-8 o o 5 7 18 70 35 50 0,26 28 21,4 18,9 36,1 6,46 
TRd A 9 km de Arapongas, na vila 781042 B21t -27 o o 3 5 10 82 55 33 0,12 38 24,8 21,9 32,3 4,73 
Amod. 121 Vitória. Arapongas, PR. 781043 B22t -47 o o 2 4 11 83 1 99 0,13 41 26,4 21,5 32,3 4,34 
marg. 23º25'S e 51 º34'WGr. 781044 B23t -95 o o 2 4 12 82 o 100 0,15 40 26,5 23,2 31,9 4,33 
ond. Folha SF.22-Y-D. 781045 831 -136 o o 3 5 14 78 o 100 0,18 38 24,9 21,8 32,4 4,50 

781046 BC -180+ o o 3 8 28 61 o 100 0,46 41 26,9 23,3 31,9 4,95 

LEa Estrada Arapongas- 781036 Ap 0-20 o o 27 48 4 21 7 67 0,19 10 6,5 6,4 5,7 1,08 

Amod. Sabáudia, a 7 km de 781037 811 -54 o o 27 46 5 22 11 50 0,23 10 6,4 6,6 6,6 1,17 

méd. 122 Arapongas. Arapongas, PR. 781038 812 -84 o o 24 46 6 24 2 92 0,25 11 8,6 8,4 6,7 1,26 

pi. 23º23'S e 51 º29'WGr. Folha 781039 821 -113 o o 24 43 5 28 1 96 0,18 14 9,7 8,8 7,6 1,34 

SF.22-Y-D. 781040 822 -200+ o o 26 42 6 26 1 96 0,23 12 8,8 8,6 7,4 1,37 

pH (12,5) Complexo sortivo mE/100g CE Equivalente 
Perfil Ab03 KI Kc c N MO c V 1 OO.Al+3 p Na' mmhos/ de CaC03 

Nº "Te;õ;- H,O KCIN % % % N ca+2 Mg+2 .. Na' s H' Al+3 T % AI ·~+s ppm % om a % 
25°C 

0,74 3,68 1,56 6,5 6,0 2,41 0,37 4,1 7 21,2 7,6 1,63 0,20 30,6 3,1 o 33,7 91 o 65 

119 1,02 3,12 1,58 6,4 5,6 1,29 0,17 2,2 8 18,4 8,7 0,55 0,09 27,7 2,6 o 30,3 91 o 2 
1,17 2,93 1,58 5,2 4,3 0,90 0,10 1,5 9 25,5 4,3 0,16 0,07 30,0 4,9 1,0 35,9 84 3 1 
1,63 3,12 1,93 5,2 4,2 0,55 0,06 0,9 9 15,3 17,3 0,14 0,08 32,8 4,0 1,2 38,0 86 4 1 

120 0,90 5,14 2,46 6,7 5,8 3,46 0,43 6,0 8 39,8 5,2 0,81 0,11 45,9 3,1 o 49,0 94 o 95 

0,52 1,92 0,87 5,6 4,4 1,51 0,16 2,6 9 6,9 2,9 1,00 0,05 10,9 4,9 0,2 16,0 68 2 2 
0,68 1,93 0,99 5,3 4,3 1,15 0,13 2,0 9 7,3 2,4 0,16 0,04 9,9 3,9 0,5 14,3 69 5 1 

121 0,65 2,09 1,07 5,4 4,4 0,86 0,10 1,5 9 4,6 3,3 0,14 0,04 8,1 4,0 0,5 12,6 64 6 1 
0,73 1,94 1,03 5,4 4,2 0,61 0,07 1,0 9 2,5 2,9 0,15 0,05 5,6 4,4 1,4 11,4 49 20 1 
0,68 1,94 1,00 5,3 4,0 0,40 0,06 0,7 7 2,1 0,2 0,05 0,04 2,4 4,0 2,8 9,2 26 54 1 
0,73 1,96 1,05 5,1 3,9 0,25 0,05 0,4 5 1,1 1,4 0,09 0,04 2,6 3,6 4,0 10,2 25 61 1 
1,12 1,73 1,10 6,4 5,5 0,97 0,09 1,7 11 2,4 1,8 0,15 0,03 4,4 1,6 o 6,0 73 o 9 
1,00 1,65 1,01 4,5 3,9 0,48 0,06 0,8 8 0,8 0,03 0,02 0,9 1,7 1,3 3,9 23 59 2 

122 1,25 1,74 1,15 4,4 4,0 0,43 0,05 0,7 9 0,7 0,03 0,02 0,8 1,3 1,3 3,4 24 62 1 
1,16 1,87 1,21 4,2 4,0 0,36 0,04 0,6 9 0,6 0,03 0,03 0,7 1,3 1,3 3,3 21 65 1 
1,16 1,74 1,12 4,6 4,1 0,25 0,03 0,4 8 0,4 0,02 0,02 0,4 1,3 1,1 2,8 14 73 <1 



Tabela 3 1 - Continuação Lab · SNLCS 

Horizonte 
Amostra seca Composição granulométrica 

Grau Ataque por H1S04 (d=1,47) % 
ao ar% (terra fina seca ao ar) Argila 

Perfil 
Protocolo 

Areia Areia Silte natu-
de Silte Equiv. 

Solo Nº Localização Laboratóri 
Símbol Prof. 

Calh. Case. 

'"" 0,05-
Argila 

'ª' 
fio cu- Argrr;- Umi-

o >20 20-2 grossa 
<0,002 lação d ade Si02 Al203 F9103 Ti02 P20s o om 2-0,2 0,2-0,05 0,002 % 

% Mm mm mm mm mm mm 
11152 Ap1 0-1 o o o 5 4 14 77 32 58 0,18 29 23,5 23,7 25,6 3,92 0,17 

LRd Fundação Instituto 11153 Ap2 -20 o o 4 3 12 81 o 100 0,15 29 24,1 24,8 26,0 3,76 0,13 
Amod. 123 Agronômico do Paraná. 11154 A3 -46 o 3 3 11 83 o 100 0,13 30 24,1 25,1 26,4 3,88 0,14 
marg. Londrina, PR. 23º24'S e 11155 81 -75 o 3 3 10 84 o 100 0,12 31 24,1 26,8 26,2 3,72 0,13 
sond. 51º03'WGr. 11156 821 -130 o 4 3 10 83 o 100 0,12 30 23,9 26,7 27,0 3,93 0,12 

Folha SF.22-Y-D. 11157 822 -200 o 3 3 8 86 o 100 0,09 31 23,2 27,0 22,0 4,02 0,11 
Ap 0-16 o o 7 7 19 67 30 55 0,28 31 20,1 20,7 31,8 4,70 

LRe Estrada Apucarana-Maringá, 81 -44 o o 6 5 12 77 o 100 0,16 36 21,1 22,8 31,0 3,94 
Amod. 130 próximo ao viaduto da RFF. 821 -73 o o 5 5 10 80 o 100 0,13 37 21,1 24,6 30,0 3,77 
marg. Cambira, PR. 23º30'S e 822 -146 o o 5 6 13 76 o 100 0,17 34 20,1 25,5 32,7 4,09 
sond. 51º45'WGr. Folha SF.22-Y-D. 83 -240 o 1 5 6 12 77 o 100 0,16 36 20,1 26,3 30,4 4,13 

83/C -270 o o 7 12 33 48 o 100 0,69 38 26,7 25,2 28,7 3,40 

LRe A 10 km de Marialva para 3437 Ap 0-30 o o 2 3 15 80 o 100 0,19 34 24,2 24,6 24,9 3,92 0,17 
Amod. Mandaguari, entrar 2 km à 3438 A3 -65 o o 2 3 13 82 o 100 0,16 35 25,1 25,0 23,5 4,03 0,17 
marg. 131 esquerda. Mandaguari, PR. 3439 81 -125 o o 2 3 16 79 o 100 0,20 33 23,2 24,7 25,0 4,49 0,16 
ond. 23º30'S e 51º44'WGr. 3440 82 -200 o o 2 4 12 82 o 100 0,15 38 24,5 28,2 27,7 4,52 0,14 

Folha SF.22-Y-D. 
10923 Ap 0-17 o o 3 5 32 60 45 25 0,53 31 19,1 17,3 34,9 5,52 0,26 

TRe A 1,5 km de Mandaguari, 10924 81 -34 o o 3 5 30 62 59 5 0,48 33 20,3 18,1 34,1 5,30 0,21 
Amod. 132 entrar 8 km à esquerda. 10925 B21t -58 o o 2 3 17 78 2 97 0,22 38 26,8 23,7 26,3 3,47 0,19 
marg. Mandaguari, PR. 23º31'S e 10926 B22t -100 o o 1 2 17 80 o 100 0,21 40 27,1 26,2 23,4 2,79 0,16 
sond. 51º41'WGr. Folha SF.22-Y-D. 10927 831 -130 o o 1 4 25 70 o 100 0,36 41 26,3 24,3 24,8 3,07 0,17 

10928 e -200+ o o 3 11 20 56 o 100 0,54 42 27,1 23,5 25,5 3,37 0,13 

pH (12,5) Complexo sortivo mE/1 OOg CE Equivalente 
Perfil Al203 KI Kc e N MO e V 1 OO.Al+3 p Na' mmhos/ de CaC03 

Nº F9103 H,O KCIN % % % N Ca+2 Mg+2 .. Na' s H' Al+3 T 
% A1·~+s ppm % om a % 

25º c 
1,45 1,69 1,00 5,2 4,3 2,28 0,24 3,9 10 4,0 2,7 0,64 0,06 7,4 14,5 0,2 22,1 33 3 1 
1,50 1,65 0,99 4,5 3,8 1,72 0,20 3,0 9 1,0 1,3 0,26 0,04 2,6 7,5 1,9 12,0 22 42 11 

123 1,49 1,63 0,98 4,6 4,0 1,30 0,15 2,2 9 2,0 0,8 0,15 0,05 3,0 6,2 0,8 10,0 30 21 1 
1,60 1,53 0,94 5,0 4,5 0,91 0,11 1,6 8 2,0 0,5 o 0,04 3,2 4,9 0,2 8,3 39 6 1 
1,55 1,52 0,92 5,2 5,0 0,67 0,06 1,1 11 1,9 0,8 0,06 0,04 2,8 3,7 o 6,5 43 o 1 
1,93 1,46 0,96 5,6 5,1 0,46 0,05 0,8 10 1,4 0,3 0,06 0,05 1,8 3,5 o 5,3 34 o 1 
1,02 1,65 0,96 5,3 4,3 1,79 0,20 3,1 9 2,7 5,9 0,76 0,02 9,4 5,8 0,3 15,5 61 3 6 
1,15 1,57 0,83 5,1 4,4 1,12 0,16 1,9 7 1,7 4,4 0,74 0,02 6,9 4,3 0,3 11,5 60 4 <1 

130 1,29 1,46 0,84 5,1 4,5 0,84 0,10 1,4 8 0,8 3,8 0,16 0,02 4,8 3,7 0,2 8,7 55 4 1 
1,22 1,34 0,74 5,0 4,7 0,53 0,07 0,9 8 0,7 3,3 0,20 0,01 4,2 3,2 0,2 7,6 55 5 <1 
1,36 1,30 0,75 5,2 5,0 0,35 0,05 0,6 7 0,3 2,5 0,04 0,02 2,9 2,5 0,1 5,5 53 3 <1 
1,38 1,80 1,04 4,7 4,1 0,17 0,04 0,3 4 0,5 4,8 0,10 0,03 5,4 2,5 1,5 9,4 57 22 1 
1,55 1,67 1,02 5,1 4,4 0,98 0,10 1,7 10 3,8 1,0 0,06 0,07 4,9 4,8 0,6 10,3 48 11 1 

131 1,67 1,71 1,07 5,2 4,6 0,76 0,08 1,3 10 3,7 1,1 0,11 0,06 5,0 4,4 0,5 9,9 51 9 8 
1,55 1,59 1,00 5,2 4,8 0,56 0,05 1,0 11 2,7 1,4 0,06 0,04 4,2 4,0 0,2 8,4 50 5 1 
1,60 1,48 0,91 5,1 4,5 0,40 0,04 0,7 11 1,0 1,0 0,09 0,04 2,1 3,9 0,8 1,8 31 28 1 
0,78 1,88 0,82 6,1 5,2 2,18 0,21 3,8 10 12,4 1,8 0,89 0,03 15,1 4,2 o 19,3 78 o 2 
0,83 1,91 0,87 6,2 5,1 1,26 0,13 2,2 10 9,8 2,2 0,61 0,02 12,6 3,7 o 16,3 77 o 2 

132 1,41 1,92 1,13 6,2 5,0 0,96 0,11 1,6 9 9,7 2,5 0,61 0,02 12,8 3,1 o 15,9 81 o 1 
1,76 1,76 1,12 6,0 5,2 0,71 0,07 1,2 10 9,2 2,6 0,27 0,02 12,1 2,6 o 14,7 82 o 2 
1,54 1,84 1,11 6,2 5,2 0,42 0,04 0,7 11 8,7 4,6 0,23 0,03 13,6 2,9 o 16,5 82 o 2 
1,45 1,96 1,16 5,8 5,2 0,31 0,04 0,5 8 9,0 4,4 0,31 0,09 13,8 2,8 o 16,6 83 o 4 



Tabela 3.1- Continuacão Lab.: SNLCS 

Horizonte 
Amostra seca Composição granulométrica 

Grau Ataque por H1S04 (d=1,47) % 
Protocolo 

ao ar% (terra fina seca ao ar) Argila de Equiv. 
Perfil Areia Areia Silte natu- Silte 

Solo Nº Localização Laboratóri 
Símbol Prof. 

Calh. Case. 

'"" 0,05-
Argila 

'ª' 
fio cu- Argrr;- Umi-

o >20 20-2 grossa 
<0,002 lação d ade Si02 Al203 F9203 Ti02 P20s o om 2-0,2 0,2-0,05 0,002 % 

% Mm mm mm mm mm mm 
PEd Estrada Cruzeiro do Oeste- 2677 A21p 0-30 o o 60 33 4 3 3 o 1,33 1,2 1,0 1,0 0,24 0,01 
Tb ab Umuarama, a 2 km de 2678 A22 -100 o o 59 35 4 2 4 50 2,00 0,8 0,6 0,6 0,19 0,01 
Amod. 134 Cruzeiro do Oeste. Cruzeiro 2679 821 -138 o o 46 28 4 22 16 27 0,18 9,3 6,9 2,6 0,34 0,01 
aren./méd do Oeste, PR. 23º44'S e 2680 831 -172 o o 42 29 6 23 14 39 0,26 10,4 7,7 2,7 0,39 0,01 
sond. 53º08'WGr. Folha SF.22-Y-C. 

PEe Tb Estrada Cruzeiro do Oeste- 2672 A1 0-12 o 1 37 39 15 9 5 44 1,67 13 2,95 3,57 2,18 

A mod. Tapejara, a 3 km de Cruzeiro 2673 A2 -30 o 1 37 44 11 8 6 25 1,83 3 2,59 2,34 2,01 

aren./méd. 135 do Oeste. Cruzeiro do Oeste, 2674 811 -52 o 1 32 43 11 14 10 24 0,79 12 4,27 4,37 2,59 
sond. PR. 23º48'S e 53º01 'WGr. 2675 B21t -100 o 31 41 10 18 17 6 0,56 16 6,50 5,96 3,19 

Folha SF.22-Y-C. 2676 B22t -200 o o 29 37 9 25 o 100 0,36 17 9,25 7,18 3,78 
7951 A1p 0-20 o o 31 57 7 5 2 60 1,40 2,5 2,0 2,0 0,49 0,03 

PEe Estrada Tapejara- Tuneiras 7952 A22 -60 o o 29 60 7 4 2 50 1,75 1,9 1,4 2,0 0,51 0,02 
Tb ab d'Oeste, a 2 km de T apejara. 7953 811 -100 o o 25 53 8 14 13 7 0,57 5,8 4,7 2,8 0,62 0,03 
Amod. 136 Tapejara, PR. 23º45'S e 7954 B21t -140 o o 20 47 3 30 1 97 0,10 10,8 3,0 4,4 0,72 0,03 
aren./méd 52º50'WGr. Folha SF.22-Y-C. 7955 B22cn -147 20 19 20 45 3 32 1 97 0,09 11,4 9,8 5,6 0,67 0,04 
ond. 7956 B23t -210 o o 20 48 5 27 o 100 0,19 10,6 3,2 4,7 0,65 0,04 

7957 831 -280 o o 19 55 11 15 o 100 0,73 1,2 7,1 3,2 0,62 0,05 

LEa Estrada Cianorte-Cruzeiro 2691 A1 0-5 o o 50 30 6 14 10 29 0,42 12 5,6 4,6 2,0 0,34 0,03 

Amod. do Oeste, a 12 km de 2692 A3 -25 o o 51 34 4 11 9 22 0,36 8 4,6 4,0 1,8 0,29 0,01 

méd. 137 Cianorte. Cianorte, PR. 2693 81 -50 o o 55 31 3 11 11 o 0,27 8 4,8 4,2 1,9 0,29 0,01 

sond. 23º45'S e 52º41'WGr. Folha 2694 82 -115 o o 48 36 3 13 8 38 0,23 7 5,9 5,3 2,3 0,34 0,01 

SF.22-Y-C. 2695 83 -195 o o 48 32 4 16 o 100 0,25 11 7,7 6,8 2,8 0,40 0,01 

pH (1:2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg CE Equivalente 
Perfil Ab03 KI Kc e N MO e V 1 OO.Al+3 p Na' mmhos/ de CaC03 

Nº Fe203 H,O KCIN % % % N Ca+2 Mg+2 .. Na' s H' Al+3 T 
% Al'~+s ppm % om a % 

25º c 
1,56 2,04 1,24 6,4 5,4 0,14 0,01 0,2 14 0,9 0,07 0,06 10 0,2 o 1,2 83 83 3 

134 1,55 2,25 1,24 6,7 5,4 0,07 0,01 0,1 7 0,5 0,05 0,03 0,6 o o 0,6 100 100 1 
4,15 2,29 1,85 4,9 3,8 0,33 0,04 0,6 8 1,3 0,7 0,05 2,2 1,9 1,8 5,9 37 37 1 
447 2 30 1 88 47 36 o 31 o 04 05 8 08 06 o 04 1 5 1 o 26 41 37 37 1 
2,57 1,40 0,84 6,8 6,2 1,64 0,18 9 10,9 2,0 0,53 0,08 13,5 1,3 o 14,8 91 o 
1,83 1,87 1,21 7,3 6,4 0,49 0,05 10 3,2 1,2 0,20 0,07 4,7 o o 4,7 100 o 

135 2,64 1,65 1,20 7,6 6,5 0,44 0,04 11 3,1 1,2 0,24 0,06 4,6 o o 4,6 100 o 
2,93 1,85 1,38 7,4 6,3 0,34 0,03 11 2,9 1,3 0,31 0,11 4,6 o o 4,6 100 o 
2,98 1,88 1,40 4,8 3,8 0,33 0,03 11 0,5 0,7 0,10 0,21 1,5 1,7 2,6 5,8 25 63 
1,57 2,38 1,45 5,9 4,1 0,30 0,05 6 0,9 0,06 0,02 1,0 1,4 0,2 2,6 38 17 1 
1,10 2,31 1,21 5,6 4,6 0,14 0,02 7 0,7 0,04 0,02 0,8 1,0 o 1,8 44 o 1 
2,63 2,10 1,52 6,3 4,6 0,17 0,03 6 1,6 0,3 0,04 0,02 2,0 1,4 o 3,4 59 o 1 

136 3,21 2,04 1,56 5,3 4,8 0,22 0,04 6 1,4 0,8 0,07 0,02 2,3 1,8 0,9 5,0 46 28 1 
2,77 1,96 1,44 5,1 4,7 0,31 0,04 8 1,2 0,8 0,08 0,04 2,1 2,3 1,2 5,6 38 32 1 
1,06 2,07 1,54 4,9 3,6 0,19 0,03 6 0,6 0,5 0,07 0,02 1,2 1,7 1,7 4,6 26 59 1 
3,48 2,20 1,71 4,6 3,6 0,07 0,02 4 0,7 0,8 0,04 0,03 1,6 0,9 1,8 4,3 37 53 1 

3,61 2,07 1,62 5,8 4,9 1,18 0,10 2,0 12 2,1 1,1 0,59 0,08 3,9 2,4 o 6,3 62 o 9 

3,47 1,95 1,52 4,9 3,9 0,45 0,03 0,8 15 0,7 0,10 0,10 0,9 1,5 0,6 3,0 30 40 1 

137 3,46 1,94 1,51 4,8 3,9 0,27 0,02 0,5 14 0,6 0,05 0,06 0,7 1,0 0,7 2,4 29 50 1 

3,61 1,89 1,48 4,9 4,1 0,26 0,02 0,4 13 0,3 0,03 0,08 0,4 1,1 1,0 2,5 16 71 1 

3,81 1,92 1,52 5,2 4,1 0,14 0,01 0,2 14 0,3 0,03 0,11 0,5 0,2 0,7 1,4 36 58 1 



Tabela 3.1 - Continuacão Lab.: SNLCS 

Horizonte 
Amostra seca Composição granulométrica 

Grau Ataque por H1S04 (d=1,47) % 
Protocolo 

ao ar% (terra fina seca ao ar) Argila 
de Equiv. 

Perfil Areia Areia Silte natu- Silte 
Solo 

Nº 
Localização Laboratóri 

Símbol Prof. 
Calh. Case. 

'"" 0,05-
Argila 

'ª' 
fio cu- Argrr;- Umi-

o >20 20-2 
grossa 

<0,002 lação d ade Si02 Al203 F9203 Ti02 P20s o om 2-0,2 0,2-0,05 0,002 % 
% Mm mm mm 

mm mm mm 

PVa Tb A 2 km da estrada 821151 Ap 0-15 o 11 37 38 14 10 29 2,71 13,5 5,8 4,3 1,4 0,20 
Amod. ltapeva-Taquarituba, em 821152 A2 -28 o 11 37 38 14 12 14 2,71 13,1 6,5 4,6 1,5 0,19 
méd. 138 direção a Toriba do Sul. 821153 81 -57 o 11 38 34 17 16 6 2,00 13,2 7,2 5,4 1,8 0,23 
ond. ltaberá, SP. 23º46'S e 821154 821 -100 o 8 32 29 31 28 10 0,94 18,6 12,0 10,0 3,3 0,31 

49º15'WGr. 
Folha SF.22-Z-D. 

TRe Estrada Quinta do Sol-Bom 3446 A1 0-6 o o 2 3 30 65 57 12 0,46 23,6 18,2 26,3 5,14 0,24 
Amod. Sucesso a 7 km de Quinta do 3447 A3 -23 o o 1 3 24 72 67 7 0,33 26,9 20,5 25,3 4,89 0,22 
marg. 139 Sol. Quinta do Sol, PR. 3448 811 -40 o o 1 2 17 80 o 100 0,21 29,1 23,3 22,5 4,04 0,19 
ond. 23º55'S e 52º07'WGr. 3449 821 -120+ o o 1 1 14 84 o 100 0,17 31,2 24,9 21,2 3,71 0,19 

Folha SF.22-Y-D. 
781000 A11 0-33 o o 6 9 16 69 22 68 0,23 35 14,4 24,5 17,9 2,82 

LRHa Estrada Mauá-lvaiporã. 781001 A12 -63 o o 4 6 13 77 29 62 0,17 33 14,8 26,8 18,5 2,88 
marg. 140 Faxinai, PR. 23º57'S e 781002 A3 -95 o o 4 5 12 79 36 54 0,15 35 14,8 26,8 18,9 3,03 
sond. 51º16'WGr. Folha SF.22-Y-D. 781003 81 -146 o o 3 5 12 80 2 98 0,15 37 15,1 26,7 19,2 3,15 

781004 82 -220+ o o 4 5 11 80 o 100 0,14 35 16,8 31,8 19,9 3,08 

LEa Estrada Venceslau Braz-São 781016 A1 0-19 o o 15 27 12 46 15 67 0,26 25 12,1 17,3 7,7 0,62 

Aproem. José da Boa Vista, a 1 km de 781017 A3 -31 o o 11 25 11 53 o 100 0,21 24 12,9 19,5 7,8 0,69 

arg. 141 Venceslau Braz. Venceslau 781018 81 -74 o o 11 26 9 54 19 65 0,17 24 13,8 20,0 8,0 0,70 

sond. Braz, SP. 23º54'S e 781019 821 -137 o o 10 25 10 55 o 100 0,18 24 13,0 20,5 8,2 0,77 
49º49'WGr. Folha SF.22-Z-D. 781020 822 -200 o o 9 24 11 56 o 100 0,20 24 12,9 21,4 8,3 0,79 

pH (1:2,5) Complexo sortivo mE/1 OOg CE Equivalente 
Perfil Ab03 KI Kc e N MO e V 1 OO.Al+3 p Na' mmhos/ de CaC03 
Nº Fe203 H,O KCIN % % % N Ca+2 Mg+2 .. Na' s H' 

1 
Al+3 T 

% Al.,.~+S ppm % om a % 
25º c 

4,80 2,29 1,90 5,5 4,4 1,21 0,12 2,09 10 3,2 0,05 0,16 0,02 3,9 2,9 0,1 6,9 57 3 <O, 

138 4,80 2,40 1,99 5,6 4,4 1,01 0,11 1,74 9 3,0 0,04 0,08 0,02 3,5 2,4 0,1 6,0 58 3 5 
4,68 2,27 1,87 5,6 4,0 2,8 0,02 0,05 0,02 3,1 4,7 0,4 8,2 38 11 <O, 
4,76 2,04 1,69 5,0 3,6 1,5 0,02 0,05 0,02 1,8 5,2 2,5 9,5 19 58 5 
1,09 2,20 1,15 6,4 5,8 2,12 0,28 3,7 8 12,2 2,3 1,39 0,05 15,9 2,9 o 18,8 85 o 2 

139 1,27 2,23 1,25 6,2 5,5 1,27 0,16 2,2 8 8,3 1,9 0,29 0,09 10,6 6,0 o 16,6 64 o 1 
1,63 2,12 1,31 5,3 4,9 0,73 0,07 1,2 10 4,9 2,1 0,59 0,04 7,6 4,0 o 11,6 66 o 2 
1,84 2,14 1,38 5,2 4,4 0,50 0,05 0,9 10 3,1 1,7 0,12 0,05 5,0 3,7 0,6 9,3 64 11 3 
2,15 1,00 0,68 5,1 4,0 3,53 0,24 5,0 15 1,4 1,3 0,23 0,08 3,0 13,7 2,3 19,0 16 43 2 
2,27 0,94 0,65 4,9 4,1 2,17 0,15 3,8 14 0,3 0,05 0,05 0,4 10,2 2,5 13,1 3 86 <1 

140 2,22 0,94 0,65 5,0 4,1 1,67 0,12 3,0 14 0,5 0,05 0,05 0,6 9,0 2,0 11,6 5 77 <1 
2,18 0,96 0,66 5,4 4,4 1,15 0,10 2,0 12 0,6 0,10 0,05 0,8 6,4 0,8 8,0 10 50 <1 
2,51 0,90 0,64 5,5 4,8 0,57 0,06 1,0 10 0,4 0,04 0,03 0,5 3,8 0,2 4,5 11 29 <1 

3,53 1,19 0,93 4,5 3,9 3,28 0,23 5,65 14 0,7 0,24 0,02 1,0 10,4 4,0 15,4 6 80 1 
3,92 1,12 0,90 4,1 3,8 1,61 0,15 2,78 11 0,4 0,07 0,02 0,5 6,4 3,5 10,4 5 88 <1 

141 3,92 1,17 0,93 4,6 3,9 0,97 0,10 1,67 10 0,5 0,03 0,02 0,6 4,2 2,4 7,2 8 80 <1 
3,92 1,08 0,86 4,9 4,1 0,66 0,07 1,14 9 0,4 0,02 0,01 0,4 3,4 1,2 5,0 8 75 <1 
4,04 1,02 0,82 5,0 4,4 0,50 0,06 0,86 8 0,6 0,02 0,01 0,6 2,9 0,5 4,0 15 45 <1 

Tabela 3.1 -- Continuação Lab.: SNLCS 



Horizonte 
Amostra seca Composição granulométrica 

Grau Ataque por H2S04 (d=1,47) % 
ao ar% (terra fina seca ao ar) Argila 

Perfil Prot. Areia Areia natu-
de Silte Equiv. 

Solo Localização Calh. Case. Silte Argila fio cu- Umi-
Nº Lab. Símbol Prof. grossa '"" 'ª' Arrgila >20 20-2 

2-0,2 0,2-0,05 
0,05-,002 <0,002 % 

lação d ade Si02 Ab03 F9103 Ti02 P20s o om % mm mm 
mm mm 

mm mm 

LVa Estrada ltapeva-Guarizinho, 821155 Ap 0-27 o 12 31 22 35 22 37 0,63 18,3 11,6 13,3 4,4 0,58 
Amod. 143 a 1 O km do trevo de ltapeva. 821156 B1 -40 o 11 31 21 37 23 3B 0,57 18,9 12,1 13,9 4,7 0,58 
arg. ltapeva, SP. 23º53'S e 821157 B21 -B5 o 11 31 19 39 10 74 0,49 19,3 12,7 14,6 4,B 0,58 
sond. 48º52'WGr. Folha SF.22-Z-D. 821158 B22 -125 o 10 29 20 41 o 100 0,49 20,3 13,2 10,8 5,0 0,61 

32535 A1 0-13 o o 49 35 3 13 3 77 0,23 9 3,B 3,B 2,3 0,46 0,03 
LEa Estrada Nova Londrina- 32536 A3 -40 o o 45 37 5 13 4 69 0,38 6 4,0 3,6 1,8 0,40 0,02 
Amod. 86 ltaúna, a 6 km de ltaúna. 32537 B1 -82 o o 46 37 3 14 6 57 0,21 7 5,3 4,5 2,6 0,50 0,02 
méd. Nova Londrina, PR. 22º46'S e 32538 B21 -160 o o 45 38 2 15 o 100 0,13 7 4,7 4,9 2,7 0,51 0,02 
pi. 52º53'WGr. Folha SF.22-Y-A. 32539 B22 220 o o 49 34 2 15 o 100 0,13 8 6,2 5,7 3,3 0,53 0,02 

32540 B23 o o 45 36 3 16 o 100 0,19 7 6,5 6,4 3,1 0,53 0,02 
-550 

pH (12,5) Complexo sortivo mE/100g CE Equivalente 
Perfil Ab03 KI Kc c N MO c V 1 OO.Al+3 p Na' mmhos/ de CaC03 
Nº "Te;õ;- H,O KCIN % % % N Ca+2 1 Mg+2 .. Na' s H' 1 

Al+3 T 
% AI ·~+s ppm % om a % 

25º c 
4,74 1,48 1,22 4,7 3,8 1,01 0,10 1,74 10 0,2 0,03 0,02 0,3 3,4 1,7 5,4 6 85 <0,5 

143 4,64 1,48 1,22 4,8 3,9 0,83 0,08 1,43 10 0,2 0,02 0,02 0,2 2,9 1,6 4,7 4 89 
4,77 1,48 1,22 4,8 3,9 0,67 0,07 1,16 10 0,1 0,02 0,02 0,1 2,5 1,4 4,0 3 93 
3,38 2,08 1,60 5,1 4,1 0,43 0,05 0,74 9 0,1 0,01 0,01 0,1 1,2 0,6 1,9 5 86 
2,60 1,70 1,23 4,9 3,5 1,47 0,11 13 0,9 1 0,3 0,05 0,02 1,27 4,9 1,0 7,2 18 44 2,1 
3,14 1,85 1,44 3,9 3,5 0,54 0,07 8 0,4 0,02 0,02 0,44 0,2 1,0 1,6 28 69 0,9 

86 2,72 2,00 1,46 3,9 3,5 0,28 0,04 7 0,4 0,02 0,02 0,45 1,0 0,8 2,3 20 64 0,5 
2,86 1,63 1,21 4,1 3,6 0,17 0,04 4 0,3 0,01 0,01 0,32 0,7 0,7 1,7 19 68 0,3 
2,71 1,85 1,35 4,5 3,9 0,14 0,02 7 0,3 0,01 0,04 0,35 1,2 0,6 2,2 16 63 0,3 
3,85 1,72 1,32 5,0 4,0 0,16 0,02 8 0,4 0,01 0,02 0,43 0,4 0,6 1,4 31 58 0,2 

Tabela 3.1 -- Continuacão Lab :IQA 

Horizonte 
Amostra seca Composição granulométrica 

Grau Ataque por H2S04 (d=1,47) % 
ao ar% (terra fina seca ao ar) Argila 

Perfil Prot. Areia Areia natu-
de Silte Equiv. 

Solo Localização Calh. Case. Silte Argila fio cu- Umi-
Nº Lab. Símbol Prof. grossa '"" 'ª' lação Arrgila d ade >20 20-2 

2-0,2 0,2-0,05 
0,05-,002 <0,002 % Si02 Ab03 F9103 Ti02 P20s o om 

mm mm mm mm % 
mm mm 

LRd Estrada Miguelópolis-Guaíra, 30578 A1 0-40 o 1,2 7,0 14,4 16,9 61,7 0,3 100 0,27 28,5 14,63 26,45 25,52 4,47 0,19 
Amod. 5 a 1 km de Miguelópolis, SP. 30579 A3 -65 o 1,1 5,9 15,3 17,5 61,3 0,1 100 0,29 29,4 14,62 26,77 25,66 4,39 0,17 
marg. 20º12' Se 48º02'WGr. 30580 B21 -90 o 1,5 6,7 13,8 17,4 62,1 0,2 100 0,28 30,2 14,61 27,10 25,74 4,56 0,15 
sond. Folha SF.22-X-B. 30581 B22 -120 o 4,0 6,4 15,5 17,7 60,4 5,2 91 0,29 30,6 14,36 27,60 26,25 4,74 0,14 

pH (1:2,5) Complexo sortivo mE/100g CE Equivalente 
Perfil Ab03 KI Kc c N MO c V 1 OO.Al+3 p Na' mmhos/ de CaC03 
Nº Fe203 H,O KCIN % % % N Ca+2 Mg+2 .. Na' s H' 

1 
Al+3 T 

% Al.,.~+s ppm % om a % 
25°C 

1,63 0,94 0,58 5,1 4,6 0,94 0,08 1,62 11,8 0,51 0,31 0,04 0,04 0,90 4,91 5,81 15 

5 1,63 0,93 0,58 5,3 4,8 0,75 0,06 1,29 12,5 0,32 0,17 0,03 0,02 0,54 4,16 4,70 11 
1,56 0,92 0,57 5,7 5,1 0,63 0,06 1,09 10,5 0,34 0,20 0,04 0,05 0,63 3,59 4,22 15 
1.60 o 88 o 55 58 57 044 0.04 o 76 11.0 0.38 o 15 o 03 0.02 o 58 2.38 2 96 20 

TABELA 3.1-Continuação Lab.: IQA 



Perfil 
Solo Localização 

Nº 

PVe Tb Estrada São José do Rio 
Amod. Preto-Pereira Barreto, a 18 
aren./ 14 km de Mirassol. Mirassol, SP. 
méd. 20º46' Se 49º42'WGr. 
pi. Folha SF.22-X-A. 

Estrada São José do Rio 
LEa Preto-Nova Granada, a 5,4 
Amod. km de São José do Rio Preto. 
méd. 15 São José do Rio Preto, SP. 
sond. 20º46' Se 49º23'WGr. 

Folha SF.22-X-B. 

PVe Estrada São José do Rio 
Tb ab. Preto-Araraquara, a 1 km de 
Amod. 23 Uchoa. Uchoa, SP. 20º57' Se 
aren./méd 49º12'WGr. Folha SF.22-X-B. 
ond. 

pH (12,5) 
Perfil Ab03 KI Kc 
Nº Fe203 H,O KCIN 

1,84 1,79 1,17 5,6 5,0 
1,69 1,69 1,07 5,7 5,1 
2,06 1,81 1,22 5,5 4,9 

14 2,20 1,79 1,23 5,4 4,9 
2,06 1,74 1,18 4,7 4,1 
1,99 2,32 1,55 4,8 3,9 
1,94 2,78 1,82 5,0 4,1 
2,00 1,86 1,23 4,3 3,7 
2,46 1,72 1,20 4,9 4,0 
1,47 1,75 1,15 5,4 4,0 

15 2,14 1,86 1,29 5,1 4,2 
2,14 1,87 1,28 6,2 4,2 
2,38 1,81 1,26 6,2 4,1 
2,38 1,80 1,27 6,1 4,0 
3,00 1,76 1,32 5,5 5,0 
4,21 1,87 1,51 5,6 5,1 

23 4,35 1,88 1,53 5,7 5,2 
4,46 1,89 1,55 5,9 5,2 
3,93 1,81 1,45 4,6 4,1 

TABELA 3.1-Continuação 

Solo Perfil Localização 

Prot. 
Lab. 

30599 
30600 
30601 
30602 
30603 
30604 
30605 
31725 
31726 
31727 
31728 
31729 
31730 
31731 
30590 
30591 
30592 
30593 
30594 

e 
% 

1,43 
0,44 
0,48 
0,31 
0,24 
0,15 
0,09 
0,86 
0,33 
0,24 
0,28 
0,11 
0,08 
0,08 
0,29 
0,29 
0,32 
0,25 
0,15 

Prot. 
Lab. 

Horizonte 

Símbol Prof. 
o om 

A1 0-15 
A2 -30 

B21t -50 
B22t -70 

83 -200 
C1 -290 
C2 -330 

A 0-23 
81 -90 

821 -145 
822 -275 
823 -440 
831 -590 
832 -700 
Ap 0-30 
81 -50 

B21t -70 
B22t -100 

83 -150 

N MO 
% % 

0,13 2,47 
0,04 0,76 
0,04 0,83 
0,03 0,53 
0,03 0,41 
0,02 0,26 
0,02 0,16 
0,07 1,48 
0,03 0,57 
0,03 0,41 
0,03 0,48 
0,02 0,19 
0,02 0,14 
0,02 0,14 
0,04 0,50 
0,03 0,50 
0,03 0,55 
0,03 0,43 
0,02 0,26 

Horizonte 

e 
N 

11,0 
11,0 
12,0 
10,3 

8,0 
7,5 
4,5 

12,3 
11,0 

8,0 
9,3 
5,5 
4,0 
4,0 
7,3 
9,7 

10,7 
8,3 
7,5 

Amostra seca 
ao ar% 

Calh. Case. 
>20 20-2 
mm mm 

o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 

Ca+2 Mg+2 

3,48 1,04 
2,01 0,60 
2,27 0,95 
1,49 1,05 
0,33 0,40 
0,38 0,30 
2,40 3,26 

0,44 
0,28 
0,38 
0,36 
0,24 
0,24 
0,28 

1,88 0,49 
2,95 0,41 
3,35 0,55 
3,32 0,59 
0,82 0,84 

Amostra seca 
ao ar% 

Composição granulométrica 
(terra fina seca ao ar) 

Areia Areia 
Silte Argila 

grossa '"" 2-0,2 0,2-0,05 
0,05-,002 <0,002 

mm mm 
mm mm 

3,5 83,7 1,2 11,6 
2,5 84,7 3,0 9,8 
2,5 76,0 2,9 18,6 
1,6 76,5 1,9 20,0 
1,3 74,5 1,7 22,5 
2,3 76,3 6,9 14,5 
1,0 77,5 7,8 13,7 

14,3 64,7 2,4 18,6 
11,2 62,5 2,3 24,0 

7,8 66,1 2,4 23,7 
6,7 66,0 2,6 24,7 
3,4 68,5 2,2 25,9 
6,9 65,0 3,1 25,0 
8,6 62,9 4,3 24,2 

18,8 68,3 1,7 11,2 
14,8 57,5 1,2 26,5 
14,4 55,1 1,5 29,0 
12,8 51,8 1,8 33,6 
10,1 64,5 1,4 24,0 

Complexo sortivo mE/100g .. 
0,13 
0,10 
0,21 
0,24 
0,09 
0,20 
0,19 
0,05 
0,03 
0,01 
0,06 
0,01 
0,01 
0,01 
0,06 
0,11 
0,12 
0,07 
0,02 

Na' s H' Al+3 

0,02 4,67 2,82 X 

0,02 2,73 0,55 X 

0,03 3,46 0,59 X 

0,04 2,82 0,67 X 

0,03 0,85 0,42 0,42 
0,08 0,96 1,85 1,85 
0,07 5,92 1,90 1,90 
0,02 0,51 2,82 1,44 
0,06 0,37 1,24 0,88 
0,02 0,41 1,31 0,72 
0,18 0,60 1,26 0,36 
0,02 0,27 1,26 0,36 
0,02 0,27 0,98 0,44 
0,01 0,30 1,06 0,56 
0,07 2,50 0,58 
0,06 3,53 0,47 
0,05 4,07 0,34 
0,05 4,03 0,51 
0,04 1,74 1,00 

Composição granulométrica 
(terra fina seca ao ar) 

T 

7,49 
3,28 
4,05 
3,49 
2,53 
5,59 
8,33 
4,77 
2,49 
2,44 
2,22 
1,89 
1,69 
1,92 
3,08 
4,00 
4,41 
4,54 
2,74 

Argila 
natu-

'ª' % 

1,5 
3,3 
6,5 
6,8 
1,4 
0,9 
2,0 
5,0 
7,0 
2,2 

o 
o 
o 

0,4 
4,7 
8,8 

11,4 
12,5 

0,3 

V 
% 

62 
83 
85 
81 
34 
15 
71 
11 
15 
17 
27 
14 
16 
16 
81 
88 
92 
89 
64 

Argila 
natu-

Grau 
de 

fio cu-
lação 

% 

87 
66 
65 
66 
94 
94 
85 
73 
71 
91 

100 
100 
100 
98 
58 
67 
61 
63 
99 

1 OO.Al+3 

AI ·~+S 

Grau 
de 

o 
o 
o 
o 

33 
66 
24 
74 
70 
64 
38 
57 
62 
65 

Silte 

Arrgila 

0,10 
0,31 
0,16 
0,09 
0,08 
0,48 
0,57 
0,13 
0,09 
0,10 
0,11 
0,08 
0,12 
0,18 
0,15 
0,05 
0,05 
0,05 
0,06 

p 

ppm 

Silte 

Equiv. 
Umi-
d ade 

13,6 
10,8 
15,3 
13,0 
13,7 
18,6 
19,9 
10,9 
11,7 
12,5 
13,9 
14,9 
14,9 
15,1 
10,1 
16,6 
18,6 
20,5 
16,1 

Na' 
% 

Equiv. 
Umi-

Ataque por H2S04 (d=1,47) % 

Si02 Ab03 F9103 Ti02 P20s 

4,57 4,34 3,65 1,10 0,05 
3,81 3,82 3,53 1,15 0,05 
6,74 6,32 4,76 1,34 0,06 
6,86 6,53 4,61 1,34 0,06 
7,39 7,21 5,43 1,42 0,06 

10,49 7,69 6,01 1,65 0,05 
11,36 6,96 5,61 1,32 0,05 
6,38 5,84 4,65 1,34 0,05 
8,33 8,21 5,61 1,59 0,05 
8,47 8,21 6,76 1,52 0,05 
9,19 8,41 5,76 1,46 0,05 
9,68 8,81 6,27 1,70 0,05 
9,48 8,88 6,08 1,58 0,05 
9,75 9,19 6,08 1,68 0,05 
5,00 4,83 2,51 0,72 0,03 
9,28 8,46 3,14 0,75 0,03 

11,58 10,46 3,76 0,89 0,03 
12,95 11,62 4,07 0,89 0,03 

9,52 8,92 3,54 0,78 0,02 

CE Equivalente 
mmhos/ de CaC03 

om a 
25°C 

% 

Lab: IQA 

Ataque por H1S04 (d=1,47) % 



PVe Estrada Araçatuba- 30500 

Tb. ab Andradina, a 23 km da 30501 

Amod. 25 estrada de Valparaíso. 30502 

aren./méd Mirandópolis, SP. 21º06' Se 30503 

sond. 51º10'WGr. 30504 

Folha SF.22-V-D. 30505 

LEa Estrada Ouro Verde-Rio do 30774 
Amod. 36 Peixe. Ouro Verde, SP. 21 º32' 30775 
méd. Se 51º43'WGr. 30776 
oi. Folha SF.22-V-D. 30777 
PVe 30494 
Tb. ab Estrada Adamantina -Pre-

sidente Prudente, a 14 km de 30495 
Amod. 46 30496 
aren./méd Adamantina. Adamantina, SP. 

30497 
fond. 21º46' Se 51º10'WGr. 

Folha SF.22-V-D. 
PVe Estrada Santo Anastácio - 30769 
Tb. ab Ribeirão dos Índios, a 2,5 km 30770 
Amod. 50 de Santo Anastácio. Santo 30771 
aren./méd Anastácio, SP. 21º57' Se 30772 
fond. 51º39'WGr. Folha SF.22-V-D. 30773 

pH (12,5) 
Perfil Ab03 KI Kc e 

Nº Fe203 H,O KCIN % 

1,56 1,94 1,19 6,3 5,6 0,37 
1,38 1,73 0,99 6,5 5,7 0,16 

25 2,90 2,13 1,58 4,8 3,9 0,34 
2,80 2,21 1,63 4,7 3,8 0,26 
2,64 2,05 1,47 4,7 4,0 0,11 
3 DO 2 81 210 45 40 o 05 
2,44 1,87 1,33 5,9 5,4 1,30 

36 2,67 1,86 1,36 4,8 4,3 0,46 
2,83 1,87 1,38 4,6 4,1 0,34 
2,71 1,83 1,34 4,8 4,1 0,24 
2,96 1,81 1,35 7,2 6,7 1,52 

46 2,25 1,44 1,00 7,4 6,5 0,29 
3,77 1,84 1,46 4,8 4,1 0,26 
343 1 79 1 39 48 46 o 17 
1,93 2,15 1,44 5,9 5,3 0,82 
1,50 2,55 1,50 5,9 5,3 0,36 

50 2,45 2,29 1,65 6,3 5,6 0,42 
2,80 2,18 1,63 6,5 5,7 0,27 
2,80 2,19 1,60 5,0 4,5 0,21 

TABELA 3.1-Continuação 

Solo Perfil Localização Prot. 
Lab. 

Símbol Prof. 
o om 

A1 0-20 
A2 -45 

B21t -75 
B22t -100 

83 -205 
e -265+ 

A 0-15 
81 -35 

821 -60 
822 -120+ 

PA1 0-1 o 
A2 -70 
821 -140 
83 -170 

Ap 0-1 o 
A2 -50 

821 -60 
B22t -120 
823 -200 

N MO 
% % 

0,04 0,64 
0,02 0,30 
0,04 0,60 
0,03 0,45 
0,02 0,19 
o 01 o 09 
0,11 2,24 
0,04 0,80 
0,03 0,60 
0,03 0,41 
0,21 2,62 
0,03 0,50 
0,03 0,40 
o 01 o 30 
0,08 1,41 
0,03 0,62 
0,04 0,72 
0,03 0,46 
0,02 0,36 

Horizonte 

e 
N 

9,3 
8,0 
8,5 
8,7 
5,5 
50 

11,8 
11,5 
11,3 

8,0 
7,2 
9,7 
8,7 

17 o 
10,3 
12,0 
10,5 

9,0 
10,5 

Calh. Case. 
>20 20-2 
mm mm 

o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 

o o 
o o 
o o 
o o 
o o 

Ca+2 Mg+2 

2,25 0,42 
1,38 0,28 
0,76 1,78 
0,60 1,34 
0,52 1,51 
o 33 2 59 
1,95 1,40 
0,66 0,32 
0,37 0,21 
0,38 0,20 
11,62 2,01 
2,23 0,71 
2,34 1,16 
1 31 1 21 
2,36 0,74 
1,91 0,58 
3,10 2,02 
2,18 2,81 
0,68 2,26 

Amostra seca 
ao ar% 

Areia Areia 
Silte 

grossa '"" 0,05-,002 
2-0,2 0,2-0,05 mm mm mm 

0,8 93,9 2,0 
6,0 89,8 1,6 
6,2 74,0 1,3 
4,7 75,4 1,0 
5,1 78,8 1,8 
8,4 80,1 6,9 

9,5 77,3 0,6 
8,1 75,2 1,7 
7,4 73,5 1,1 
6,9 73,3 1,0 

5,0 82,6 1,7 
3,1 89,1 2,8 
2,4 68,9 1,7 
2,6 76,1 1,6 

1,5 86,4 3,5 
0,9 89,7 2,2 
0,7 76,5 1,7 
0,5 72,1 1,3 
0,4 74,8 1,1 

Complexo sortivo mE/100g .. 
0,21 
0,12 
0,09 
0,12 
0,20 
o 21 
0,18 
0,04 
0,04 
0,05 
0,31 
0,08 
0,09 
o 06 
0,22 
0,15 
0,10 
0,18 
0,20 

Na' s H' 
1 

0,06 2,94 0,66 
0,06 1,84 0,25 
0,06 2,69 3,16 
0,07 2,13 3,00 
0,09 2,32 1,50 
o 06 319 1 86 
0,03 3,56 1,21 
0,02 1,04 1,92 
0,03 0,65 2,12 
0,02 0,65 2,23 
0,13 14,07 o 
0,02 3,04 o 
0,05 3,64 1,95 
o 04 2 62 o 84 
0,03 3,35 1,41 
0,02 2,66 0,58 
0,03 5,25 0,72 
0,03 5,20 0,47 
0,04 3,18 1,14 

Composição granulométrica 
(terra fina seca ao ar) 

Argila 
<0,002 

mm 

3,3 
2,6 

18,5 
18,9 
14,3 
4,6 

2,7 
4,3 
5,6 
5,1 

10,7 
5,0 

27,0 
19,7 

8,6 
7,2 

21,1 
26,1 
23,7 

Al+3 T 

3,60 
2,09 
5,85 
5,13 
3,82 
5 05 
4,77 
2,96 
2,77 
2,88 
14,07 
3,04 
5,59 
346 
4,76 
3,24 
5,97 
5,67 
4,32 

'ª' % 

1,3 
1,4 
5,5 
5,8 
3,2 
2,3 

79 
71 
69 
73 

1,8 
1,9 
6,9 
4,6 

1,8 
2,8 
8,0 

10,1 
6,4 

V 
% 

82 
88 
46 
42 
61 
63 
75 
35 
24 
23 
100 
100 
65 
76 
70 
82 
88 
92 
74 

Argila 
natu-

fio cu-
lação 

% 

61 
46 
70 
69 
78 
50 

0,05 
0,11 
0,06 
0,05 

83 
62 
74 
77 

79 
61 
62 
61 
73 

1 OO.Al+3 

Al'~+s 

Grau 
de 

Arrgila 

0,60 
0,61 
0,07 
0,05 
0,12 

1,5 

11,7 
9,9 

11,1 
11,5 

0,16 
0,56 
0,05 
0,09 

0,41 
0,30 
0,09 
0,05 
0,05 

p 
ppm 

Silte 

d ade 

6,7 
5,4 

15,6 
15,9 
12,7 
12,6 

11,7 
9,9 

11,1 
11,5 

12,3 
6,3 

15,2 
13,4 

9,3 
7,3 

13,9 
17,4 
16,0 

Na' 
% 

Equiv. 
Umi-

Si02 Al203 F9203 Ti02 P20s 

2,00 1,75 1,71 0,68 0,01 
1,39 1,37 1,61 0,71 0,01 
7,08 5,65 3,10 0,96 0,02 
7,36 5,66 3,15 0,98 0,02 
5,94 4,93 3,03 1,03 0,01 
7,00 4,23 2,24 0,67 0,01 

4,71 4,27 2,72 0,59 0,04 
5,28 4,81 2,81 0,62 0,03 
6,44 5,85 3,22 0,70 0,02 
6,59 6,11 3,53 0,75 0,02 

4,11 3,86 2,04 0,17 0,05 
2,09 2,47 1,71 0,15 0,03 
9,92 9,14 3,79 0,25 0,03 
7,25 6,89 3,14 0,23 0,03 

3,98 3,14 2,42 0,96 0,04 
3,22 2,15 2,36 0,94 0,03 
8,00 5,93 3,65 0,57 0,04 
9,76 7,62 4,04 1,23 0,04 
9,06 7,05 4,05 1,14 0,04 

CE Equivalente 
mmhos/ de CaC03 

om a 
25°C 

% 

Lab: IQA 

Ataque por H1S04 (d=1,47) % 



PVe 30729 
Tb. ab Estrada Arealva- 30730 
Amod. 55 Pederneiras, a 4 km de 30731 
aren./ Arealva. Arealva, SP. 22º03' S 30732 
méd. e 48º43'WGr. Folha SF.22-Z- 30733 
ond. 8. 30734 
PVo 

Estrada Marília-Echaporã, a 30317 
Tb ab 30318 
Amod 60 

9 km de Marília. Marília, 
30319 

aren ! SP.22º18' Se 50º02'WGr. 
méd Folha SF. 22-Z-A. 30320 
ccd 30321 

LEa Estrada Pederneiras-Bauru, 30735 
Amod. 61 a 18 km de Pederneiras. 30736 
méd. Pederneiras, SP. 22º19' Se 30737 
ond. 48º58'WGr. Folha SF.22-Z-B. 30738 
TRLeA Estrada ltapuí-Pederneiras, 30608 
mod. 64 a 1 km de ltapuí. ltapuí, SP. 30609 
arg. 22º15' Se 48º43' WGr. 30610 
ond. Folha SF.22-Z-B. 30611 

Perfil Ab03 
pH (12,5) 

KI 
Nº Fe203 

1,88 1,80 
1,94 1,73 

55 2,46 1,71 
3,00 1,69 
2,91 1,79 
3,00 1,70 
3,41 1,94 
3,24 1,79 

60 4,85 1,97 
4,99 1,95 
4,49 1,91 
2,38 1,78 

61 2,46 1,70 
2,75 1,64 
2,46 1,69 
1,42 2,00 

64 1,93 1,95 
1,81 1,91 
1,56 1,91 

TABELA 3.1-Continua ão 

Solo Perfil 

Kc 
H,O 

1,17 5,3 
1,13 5,3 
1,24 5,3 
1,27 5,1 
1,33 4,6 
1,26 4,8 
1,50 6,3 
1,37 6,6 
1,63 6,4 
1,63 6,2 
1,56 6,4 
1,27 4,3 
1,23 4,4 
1,20 4,6 
1,20 4,5 
1,19 6,2 
1,26 5,6 
1,24 4,7 
1,19 4,5 

Localização 

KCIN 

4,7 
4,9 
5,0 
4,6 
4,3 
4,4 
5,5 
5,6 
5,3 
5,2 
5,8 
4,1 
4,1 
4,2 
4,1 
5,6 
5,2 
4,5 
4,2 

Prot. 
Lab. 

Símbol Prof. 
o om 

A1 0-10 
A2 -35 

B21t -50 
B22t -105 
823 -170 

83 -170+ 
Ap 0-20 
A2 -42 

B22t -77 
823 -97 

83 -209 

Ap 0-20 
81 -50 

821 -100 
822 -200 
Ap 0-15 

822 -55 
823 -80 

83 -200 

e N MO 
% % % 

0,67 0,06 1,16 
0,39 0,04 0,67 
0,42 0,04 0,72 
0,37 0,04 0,64 
0,26 0,02 0,45 
0,20 0,02 0,34 
0,39 0,05 0,67 
0,12 0,02 0,21 
0,24 0,06 0,41 
0,22 0,02 0,38 
0,14 0,02 0,24 
0,42 0,05 0,72 
0,36 0,04 0,62 
0,20 0,02 0,34 
0,29 0,04 0,50 
0,54 0,07 0,93 
0,45 0,06 0,78 
0,31 0,04 0,53 
0,24 0,04 0,41 

Horizonte 

e 
N 

11,2 
9,8 

10,5 
9,3 

13,0 
10,0 

7,8 
6,0 
4,0 

11,0 
7,0 
8,4 
9,0 

10,0 
7,3 
7,7 
7,5 
7,8 
6,0 

Calh. Case. 
>20 20-2 
mm mm 

o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 

Ca+2 Mg+2 

1,00 0,37 
0,87 0,28 
1,21 0,62 
0,79 0,66 
0,27 0,32 
0,24 0,24 
3,01 0,23 
1,76 0,16 
4,29 1,01 
3,48 0,93 
2,64 0,73 
0,17 0,17 
0,20 0,13 
0,27 0,12 
0,23 0,29 
4,30 1,52 
3,37 1,31 
1,85 1,32 
0,68 1,29 

Amostra seca 
ao ar% 

Areia Areia 
Silte 

grossa '"" 0,05-,002 
2-0,2 0,2-0,05 mm mm mm 

22,0 67,7 2,3 
20,8 68,6 2,3 
18,8 57,9 2,7 
14,3 55,6 1,9 
16,5 53,0 3,1 
17,5 56,8 2,0 
23,6 66,7 3,5 
20,4 73,0 2,2 
15,5 57,2 2,0 
14,4 59,8 2,0 
18,5 60,7 2,4 

40,1 45,7 1,0 
32,1 50,6 1,0 
31,5 50,2 0,6 
31,5 50,0 0,6 
6,6 37,4 10,3 
5,2 28,4 6,5 
5,6 29,7 7,1 
5,3 35,3 7,0 

Complexo sortivo mE/100g .. 
0,06 
0,04 
0,04 
0,04 
0,05 
0,09 
0,05 
0,02 
0,06 
0,07 
0,13 
0,04 
0,02 
0,01 
0,06 
0,06 
0,04 
0,04 
0,05 

Na' s H' 1 
0,02 1,45 1,40 
0,03 1,22 0,47 
0,02 1,89 0,64 
0,02 1,51 0,89 
0,03 0,67 0,98 
0,01 0,58 0,55 
0,02 3,31 0,69 
0,01 1,95 0,50 
0,02 5,38 0,62 
0,02 4,50 0,92 
0,02 3,52 0,84 
0,02 0,40 1,63 
0,02 0,37 1,34 
0,02 0,42 0,47 
0,03 0,61 1,01 
0,04 5,92 1,02 
0,03 4,75 1,71 
0,03 3,24 2,69 
0,03 2,05 2,68 

Composição granulométrica 
(terra fina seca ao ar) 

Argila 
<0,002 

mm 

8,0 
8,3 

20,6 
28,2 
27,4 
23,7 

6,2 
4,4 

25,3 
23,8 
18,4 

13,2 
16,3 
17,7 
17,9 
45,7 
59,9 
57,6 
52,4 

Al+3 

'ª' % 

2,8 
3,7 

11,7 
13,9 

0,4 
0,1 
2,9 
2,9 

12,6 
10,8 

7,1 

4,5 
6,7 
1,9 
6,9 

19,7 
0,3 
0,2 
0,3 

V 

T 
% 

2,85 51 
1,69 72 
2,53 75 
2,40 63 
1,65 41 
1,13 51 
4,00 83 
2,45 80 
6,00 90 
5,42 83 
4,36 81 
2,03 20 
1,71 22 
0,89 47 
1,62 38 

6,94 85 
6,46 74 
5,93 55 
4,73 43 

Argila 
natu-

fio cu-
lação 

% 

65 
55 
43 
51 
99 

100 
53 
34 
50 
55 
61 

66 
59 
89 
61 
57 
99 

100 
99 

1 OO.Al+3 

AI ·~+S 

Grau 
de 

Arrgila 

0,29 
0,28 
0,13 
0,07 
0,11 
0,08 
0,56 
0,50 
0,08 
0,08 
0,13 

0,08 
0,06 
0,03 
0,03 
0,23 
0,11 
0,12 
0,13 

p 
ppm 

Silte 

d ade 

8,1 
8,0 

14,3 
17,2 
15,9 
14,4 

6,0 
4,0 

14,3 
14,0 
11,9 

7,2 
9,1 
9,5 
9,9 

22,5 
27,5 
26,7 
24,4 

Na' 
% 

Equiv. 
Umi-

Si02 Al203 F9203 Ti02 P20s 

3,55 3,35 2,81 1,08 0,02 
3,56 3,50 2,91 1,04 0,02 
7,78 7,73 4,55 1,32 0,02 

10,10 10,16 5,26 1,42 0,02 
9,77 9,25 5,05 1,32 0,02 
8,80 8,79 4,86 1,32 0,02 
3,51 3,08 1,41 0,51 0,02 
2,52 2,39 1,15 0,51 0,02 

10,54 9,10 2,93 1,21 0,02 
9,97 8,68 2,72 1,70 0,02 
8,10 7,21 2,51 0,63 0,02 

4,66 4,46 2,81 0,78 0,03 
5,57 5,56 3,32 0,83 0,02 
5,91 6,12 3,57 0,92 0,02 
6,40 6,43 4,61 1,00 0,02 

16,21 13,77 14,62 2,70 0,15 
20,44 17,79 15,31 2,30 0,15 
20,02 17,82 15,24 2,60 0,13 
17,96 16,02 15,12 2,70 0,10 

CE Equivalente 
mmhos/ de CaC03 

om a 
25°C 

% 

Lab: IQA 

Ataque por H2S04 (d=1,47) % 



TRe Estrada Maracaí-Presidente 29877 

Amod. Prudente, a 1 km de Maracaí. 29878 

marg. B3 Maracaí, SP. 22º38' Se 50º 29879 

sond. 41'WGr. Folha SF.22-Z-A. 29880 
29881 

Estrada Vitoriana-Alambari, 30724 
AO a a 7 km de Vitoriana. Botucatu, 30725 
Amod. B9 SP. 22º45' S e48º19'WGr. 30726 
ond. Folha SF.22-Z-B. 30727 

30728 

Ce Tb Estrada Botucatu-Vitoriana, 

Amod. a 5,2 km da Estação 31722 

méd. 9B Experimental. Botucatu, SP. 31723 

fond. 22º50' S e 48º25'WGr. 31724 
Folha SF.22-Z-B. 

Re Estrada Conchas- 30466 
Amod. 100 Juquitiriba, a 12 km de 30467 
aren. Conchas. Conchas, SP. 30468 
ond. 22º58' S e 48º06'WGr. Folha 

SF.22-Z-B. 

Perfil Ab03 
pH (12,5) e KI 

Nº "Te;õ;-

1,00 2,13 
1,24 1,99 

B3 1,47 1,89 
1,47 1,91 
1,35 1,98 
3,76 1,93 
4,92 1,79 

B9 4,24 1,87 
4,52 1,93 
4,74 1,72 
0,85 3,62 

9B 1,33 3,29 
1,43 3,20 
4,23 3,81 

100 4,73 3,44 

TABELA 3.1-Continua ão 

Solo Perfil 
Nº 

Kc 
H,O 

1,08 6,B 
1,11 5,9 
1,14 5,7 
1,13 5,4 
1,14 5,5 
1,52 5,3 
1,49 5,5 
1,51 5,5 
1,58 4,6 
1,42 5,1 
1,70 5,9 
1,86 4,9 
1,90 4,6 
3,08 5,7 
2,83 4,B 

Localização 

KCIN 

5,7 
5,0 
5,0 
3,9 
3,B 
4,B 
5,0 
5,0 
4,1 
4,2 
5,0 
4,3 
3,3 
4,7 
4,0 

Prot. 
Lab. 

% 

2,74 
1,25 
0,64 
0,51 
0,39 
0,69 
0,32 
0,27 
0,21 
0,13 
2,24 
0,79 
0,73 
1,15 
0,61 

Símbol Prof. 
o om 

Ap 0-20 
B1 -45 

B22 -BD 
B23 -110 

B3 -150 
A11 0-15 
A12 -35 

C1 -70 
C2 -140 
C3 -200+ 

Ap 0-30 
(B) -35 

R -200+ 

A1 0-15 
A3 -25 

R 25+ 

N MO 
% % 

0,29 4,72 
0,15 2,16 
0,07 1,10 
0,05 0,88 
0,04 0,67 
0,05 1,19 
0,03 0,55 
0,02 0,47 
0,02 0,36 
0,02 0,22 
0,19 3,86 
0,05 1,36 
0,05 1,26 
0,14 
0,07 

Horizonte 

e 
N 

9,4 
B,3 
9,1 

10,2 
9,7 

13,8 
10,7 
13,5 
10,5 

6,5 
11,8 
15,8 
14,6 

B 
9 

Calh. Case. 
>20 20-2 
mm mm 

o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 

o o 
o o 

Ca+2 Mg+2 

10,93 4,73 
7,55 2,54 
4,19 2,28 
1,39 1,07 
0,78 0,61 
1,56 0,44 
1,56 0,50 
1,47 0,61 
0,35 0,25 
0,32 0,08 
23,49 8,42 
19,66 12,30 
11,20 11,65 
8,86 2,18 
6,87 2,48 

Amostra seca 
ao ar% 

Areia Areia 
Silte Argila 'ª' grossa '"" 0,05-,002 <0,002 

% 
2-0,2 0,2-0,05 
mm mm 

mm mm 

3,9 15,1 17,2 63,8 22,7 
3,4 15,1 11,3 70,2 26,7 
2,0 12,3 10,7 75,0 0,1 
3,2 13,3 11,7 71,8 0,3 
2,9 14,8 11,2 71,1 0,1 

33,3 57,2 1,7 7,B 2,2 
28,4 59,1 0,9 11,6 4,6 
29,0 56,6 0,7 13,7 5,4 
26,2 59,0 0,2 14,6 3,7 
27,2 58,8 o 14,0 0,7 

2,1 32,2 19,0 46,7 '23,3 
15,1 37,6 18,0 29,3 17,7 
24,4 31,3 12,5 31,8 17,0 

5,B 81,3 2,B 10,1 1,9 
5,7 80,8 6,2 7,3 1,9 

Complexo sortivo mE/100g 
V .. Na' s H' 

1 
Al+3 T 

% 

1,14 0,09 16,89 1,74 18,63 91 
0,26 0,05 10,40 2,14 12,54 B3 
0,05 0,05 6,57 1,74 8,31 79 
0,05 0,05 2,56 2,50 5,06 51 
0,14 0,08 1,61 3,16 4,77 34 
0,06 0,04 2,10 1,42 X 3,52 
0,06 0,05 2,17 0,59 X 2,76 
0,06 0,03 2,17 0,51 X 2,68 
0,05 0,04 0,69 0,50 1,22 2,41 
0,20 0,04 0,64 0,34 0,91 1,89 
0,20 0,26 32,37 5,28 37,65 B6 
0,08 0,21 32,25 5,32 37,57 B6 
0,89 0,13 23,87 14,09 37,96 63 
0,66 
0,12 

0,06 11,76 3,30 
0,14 9,61 2,60 

Composição granulométrica 
(terra fina seca ao ar) 

o 
1,73 

15,06 
13,94 

Argila 
natu-

fio cu-
lação 

% 

64 
62 

100 
100 
100 
72 
60 
61 
75 
95 

50 
40 
47 

B1 
74 

1 OO.Al+3 

AI ·~+s 

Grau 
de 

60 
79 
B1 
29 
34 

7B 
69 

Arrgila 

0,27 
0,16 
0,14 
0,16 
0,16 
0,22 
0,08 
0,05 
0,01 

o 

0,41 
0,61 
0,39 

0,28 
0,85 

p 
ppm 

o 
o 
o 

64 
59 

o 
15 

Silte 

d ade 

30,6 
31,9 
34,4 
32,5 
31,6 

7,4 
9,3 

10,1 
10,3 

9,4 

40,6 
45,6 
42,7 

14,2 
13,6 

Na' 
% 

Equiv. 
Umi-

Si02 Al203 F9203 Ti02 P20s 

21,01 16,78 25,69 3,83 0,14 
23,12 19,74 24,61 3,82 0,17 
25,38 22,80 23,44 3,19 0,10 
24,88 22,12 24,00 3,52 0,10 
24,56 21,10 24,59 3,49 0,09 
3,32 2,93 1,22 0,27 0,02 
4,37 4,15 1,32 0,34 0,02 
4,86 4,43 1,63 0,34 0,02 
5,49 4,84 1,67 0,40 0,02 
4,95 4,91 1,62 0,38 0,02 

27,45 12,90 22,72 4,78 0,21 
33,71 17,41 12,12 4,32 0,11 
35,11 18,65 20,08 3,69 

5,87 2,62 0,97 0,16 0,04 
6,89 3,41 1,13 0,16 0,03 

CE Equivalente 
mmhos/ de CaC03 

om a 
25°C 

% 

Lab: IQA 

Ataque por H2S04 (d=1,47) % 



Calh. Case. 
Areia Areia 

Silte 
Símbol Prof. 

>20 20-2 
grossa '"" 0,05-,002 

o om 2-0,2 0,2-0,05 
mm mm mm mm mm 

30327 Ap 0-19 o o 1,2 20,0 14,9 
TRe Estrada Ourinhos-Piraju, a 30328 B22 -BD o o 0,6 5,0 12,0 
Amod. 101 7,8 km de Ourinhos. 30329 B23 -134 o o 1,2 12,3 13,7 
marg. Xavantes, SP. 23º01' Se 30330 B3 -224 o o 1,1 18,1 19,6 
sond. 49º45'WGr. Folha SF.22-Z-C. 30331 c -250 o o 6,4 26,4 24,7 

30332 R 250+ 
Re Estrada Porangaba-
Amod. 114 Conchas, a 2 km de 30464 A 0-20 o o 1,2 35,4 26,5 
arg. Porangaba. Porangaba, SP. R 20+ 
ond. 23º09' S e 48º06'WGr. Folha 

SF.22-Z-D. 

pH (12,5) Complexo sortivo mE/100g 
Perfil Ab03 KI Kc c N MO c 

Nº Fe203 H,O KCIN % % % N Ca+2 Mg+2 .. Na' s H' 
1 

0,95 2,19 1,07 6,2 5,6 1,45 0,18 2,50 B,O 9,67 3,69 1,09 0,08 14,53 2,32 
1,64 2,12 1,32 5,B 5,3 0,64 0,07 1,10 9,0 4,79 3,44 0,64 0,06 8,93 2,32 

101 1,52 2,07 1,25 4,B 4,5 0,35 0,05 0,60 7,0 1,95 3,89 0,09 0,08 6,01 2,89 
1,42 2,12 1,25 5,0 4,4 0,22 0,03 0,38 7,0 0,97 3,43 0,06 0,06 4,52 3,28 
1,48 2,22 1,33 4,9 3,9 0,18 0,05 0,31 4,0 0,83 2,78 0,14 0,06 3,81 3,61 
1,41 2,66 1,56 

114 3,30 3,71 2,85 6,2 5,4 1,74 0,18 3,00 10 19,77 4,91 0,60 0,14 25,42 1,74 

TABELA 31-Continuação * 

Horizonte 
Amostra seca Composição granulométrica 

ao ar% (terra fina seca ao ar) 
Perfil Prot. Areia Areia Solo Localização Calh. Case. Silte Nº Lab. Símbol Prof. grossa '"" >20 20-2 

2-0,2 0,2-0,05 
0,05-,002 

o om mm mm mm mm mm 
PVe Estrada São José do Rio 30308 Ap 0-21 o o 1,5 88,5 2,6 
Tb. ab Preto-Pereira Barreto, 7,9 30309 B21t -40 o o O,B 81,8 1,B 
Amod. 13 km após o entroncamento 30310 B22t -B5 o o 3,6 70,6 1,7 
aren./ para Monte Aprazível. Monte 30311 B3 -197 o o 1,2 76,9 1,9 
méd. Aprazível, SP. 20º45' Se 30312 c -253 o 1,5 1,4 77,9 4,B 
ond. 49º47'WGr. Folha SF.22-X-A. 

-Dados fornecidos por J. Bertoldo de Ohve1ra, da Seçao de Pedologia do Instituto Agronom1co de Sao Paulo, Campinas, SP. 

Perfil Ab03 KI Kc 
Nº Fe203 

1,81 1,91 1,23 
2,73 1,99 1,44 

13 3,10 1,93 1,45 
2,58 1,85 1,32 
2,80 2,21 1,61 

TABELA 3.1-Continuação * 

Solo Perfil Localização 

pH (12,5) 

H,O 

5,6 
5,6 
5,6 
5,2 
5,0 

KCIN 

4,5 
4,5 
4,6 
4,2 
4,0 

Prot. 
Lab. 

c 
% 

0,38 
0,44 
0,44 
0,18 
0,15 

N MO 
% % 

0,04 
0,03 
0,05 
0,02 
0,02 

Horizonte 

c 
N 

10 
15 

9 
9 
B 

Ca+2 Mg+2 

1,57 0,63 
2,19 0,85 
2,07 1,26 
0,46 0,37 
0,37 0,70 

Amostra seca 
ao ar% 

Complexo sortivo mE/100g .. 
0,06 
0,15 
0,37 
0,16 
0,18 

Na' s H' 
1 

0,03 2,29 1,05 
0,04 3,23 1,55 
0,04 3,74 1,68 
0,02 1,01 1,67 
0,02 1,27 1,59 

Composição granulométrica 
(terra fina seca ao ar) 

Argila 
<0,002 

mm 

63,9 
82,4 
72,8 
61,2 
42,5 

36,9 

Al+3 T 

X 

X 

0,54 
0,76 
2,10 

o 

Argila 
<0,002 

mm 

7,4 
15,6 
24,1 
20,0 
15,9 

Al+3 T 

1,10 
1,96 

'ª' % 

27,9 
23,7 

o 
0,2 

o 

16,7 

V 
% 

16,85 
11,25 
9,44 
8,56 
9,52 

27,16 

Argila 
natu-

'ª' % 

1,9 
4,7 
7,7 
1,7 
1,5 

V 
% 

3,34 
4,78 
5,42 
3,78 
4,82 

Argila 
natu-

fio cu-
lação 

% 

56 
71 

100 
100 
100 

55 

1 OO.Al+3 

Al.,.~+s 

65 
79 
64 
53 
40 

94 

Grau 
de 

fio cu-
lação 

% 

74 
70 
6B 
92 
91 

1 OO.Al+3 

Al.,.~+s 

Grau 
de 

69 
6B 
69 
27 
26 

Arrgila 

0,23 
0,15 
0,19 
0,32 
0,58 

0,72 

p 
ppm 

o 
o 
B 

14 
36 

o 

Silte 

Arrgila 

0,35 
0,12 
0,07 
0,09 
0,30 

p 
ppm 

o 
o 
o 

52 
60 

Silte 

d ade 

27,3 
35,4 
33,3 
32,2 
36,3 

32,5 

Na' 
% 

Equiv. 
Umi-
d ade 

6,0 
10,0 
14,4 
11,8 
13,4 

Na' 
% 

Equiv. 
Umi-

Si02 Al203 F9103 Ti02 P20s 

21,99 17,05 27,91 7,22 0,26 
29,73 23,86 22,68 4,32 0,22 
28,40 23,28 23,99 5,15 0,19 
28,33 22,67 24,72 5,57 0,19 
29,69 22,69 23,76 5,13 0,28 
33,10 21,19 23,36 4,55 0,02 

15,52 7,11 3,37 0,35 0,06 

CE Equivalente 
mmhos/ de CaC03 

om a 
25°C 

% 

Lab · IAC 

Ataque por H2S04 (d=1,47) % 

Si02 Ab03 F9103 Ti02 P20s 

3,29 2,93 2,51 1,06 0,05 
5,94 5,07 3,03 1,21 0,05 
8,36 7,35 3,86 1,26 0,05 
7,56 6,95 4,37 1,49 0,04 
9,46 7,28 4,29 1,24 0,05 

CE Equivalente 
mmhos/ de CaC03 

om a 
25°C 

% 

Lab.: IAC 

Ataque por H2S04 (d=1,47) % 



Calh. Case. 
Areia Areia 

Silte Argila 'ª' fio cu- Arrgila d ade 
Símbol Prof. 

>20 20-2 
grossa '"" 0,05-,002 <0,002 

% lação 
Si02 Al203 F9203 Ti02 P20s o om 2-0,2 0,2-0,05 % 

mm mm 
mm mm 

mm mm 

6631 A11 0-9 60 25 2 13 3 77 0,15 2,33 2,16 0,62 0,34 
6632 A12 -28 65 21 o 14 4 71 0,00 2,52 1,85 0,62 0,40 

LVa 6633 81 -50 62 23 1 15 6 60 0,07 2,91 2,78 0,62 0,43 

Amod. Município de Boa Esperança 6634 821 -80 62 22 1 15 100 0,07 3,29 2,78 0,62 0,43 

méd. 56 do Sul, SP. 22º04' Se 6635 822 -111 61 21 1 17 100 0,06 3,88 4,63 0,89 0,69 

pi. 48º27'WGr. Folha SF.22-Z-B. 6636 823 -153 61 21 o 18 100 0,00 4,26 4,93 0,89 0,60 
6637 831 -200 62 20 1 17 100 0,06 4,07 4,00 1,07 0,60 
6638 832 -250 64 18 o 18 100 0,00 4,65 4,32 0,89 0,63 
6639 833 -300 63 19 1 17 100 0,06 4,46 4,32 0,98 0,63 
7259 Ap 0-11 26 53 o 21 6 71 0,00 4,65 4,60 4,99 1,72 
7260 81 -33 27 50 o 23 7 70 0,00 5,23 4,29 4,63 1,66 

LEa 
Município de Ribeirão Bonito, 

7261 821 -62 26 54 1 19 8 58 0,05 3,88 3,37 4,10 1,35 
Amod. 57 SP. 22º01' Se 48º15'WGr. 7262 822 -97 22 56 1 21 10 52 0,05 5,04 3,82 4,45 1,60 
méd. 

Folha SF.22-Z-B. 
7263 823 -143 23 54 1 22 12 45 0,04 5,43 4,36 5,34 1,86 

pi. 7264 831 -200 24 53 1 22 4 82 0,04 5,62 4,36 5,08 1,75 
7265 832 -250 22 54 1 23 14 39 0,04 5,62 4,36 5,08 1,72 
7266 833 -300 21 55 1 23 100 0,04 6,01 4,63 5,61 2,01 

-Dados fornecidos por J. Bertoldo de Ohve1ra, da Seçao de Pedologia do Instituto Agronom1co de Sao Paulo, Campinas, SP. 

pH (12,5) Complexo sortivo mE/100g CE Equivalente 
Perfil Ab03 KI Kc e N MO e V 1 OO.Al+3 p Na' mmhos/ de CaC03 
Nº "Te;õ;- H,O KCIN % % % N Ca+2 Mg+2 .. Na' s H' Al+3 T 

% !'J +S ppm % om a % 
25°C 

3,49 1,83 1,55 4,8 3,9 0,7 1,21 0,6 0,2 0,07 0,03 0,90 1,7 0,9 3,50 26 50 
2,99 2,32 1,91 4,7 4,0 0,4 0,69 0,3 0,1 0,03 0,03 0,46 1,2 1,1 2,76 17 71 
4,49 1,78 1,55 4,7 4,1 0,3 0,52 0,0 0,1 0,02 0,02 0,14 1,6 0,8 2,54 6 85 
4,49 2,01 1,75 4,7 4,0 0,3 0,52 0,1 0,1 0,02 0,03 0,25 0,7 1,3 2,25 11 84 

56 5,20 1,42 1,27 4,6 4,0 0,2 0,34 0,2 0,1 0,02 0,03 0,35 0,3 1,3 1,95 18 79 
5,54 1,47 1,31 4,5 4,0 0,2 0,34 0,2 0,1 0,02 0,03 0,35 0,5 1,2 2,05 17 77 
3,74 1,73 1,48 4,8 4,0 0,2 0,34 0,6 0,1 0,02 0,02 0,74 0,5 0,8 2,04 36 52 
4,85 1,83 1,60 4,8 4,0 0,1 0,17 0,0 0,1 0,02 0,03 0,15 0,6 0,5 1,25 12 77 
4,41 1,75 1,53 4,8 4,1 0,2 0,34 0,0 0,1 0,03 0,04 0,17 0,2 1,1 1,47 12 87 
0,92 1,72 1,02 4,9 4,0 0,9 1,55 0,5 0,3 0,05 0,01 0,86 2,9 0,8 4,56 19 48 
0,92 2,07 1,23 4,8 3,9 0,7 1,21 0,2 0,1 0,04 0,01 0,35 2,2 1,2 3,75 9 77 
0,82 1,96 1,10 4,7 3,9 0,4 0,69 0,2 0,1 0,04 0,01 0,35 1,0 0,9 2,25 16 72 

57 0,86 2,24 1,29 4,7 4,0 0,3 0,52 0,5 0,0 0,02 0,01 0,53 0,9 0,7 2,13 25 57 
0,82 2,12 1,19 4,9 4,0 0,2 0,34 0,1 0,1 0,02 0,00 0,22 0,8 0,6 1,62 14 73 
0,86 2,19 1,26 4,9 4,0 0,2 0,34 0,0 0,0 0,02 0,00 0,02 0,7 0,6 1,32 2 97 
0,86 2,19 1,26 5,1 4,2 0,2 0,34 0,0 0,4 0,02 0,01 0,43 0,6 0,3 1,33 32 41 
0,82 2,21 1,25 5,1 4,1 0,2 0,34 0,1 0,1 0,02 0,01 0,23 0,6 0,4 1,23 19 63 

TABELA 3.1-Continuacão * Lab.: IAC 

Horizonte 
Amostra seca Composição granulométrica 

Grau Ataque por H2S04 (d=1,47) % 
ao ar% (terra fina seca ao ar) Argila 

Perfil Prot. Areia Areia natu-
de Silte Equiv. 

Solo 
Nº 

Localização 
Lab. Símbol Prof. 

Calh. Case. 

'"" 
Silte Argila 

'ª' 
fio cu- Umi-

>20 20-2 
grossa 

0,05-,002 <0,002 lação Arrgila d ade Si02 Al203 F9203 Ti02 P20s o om 2-0,2 0,2-0,05 % 
mm mm mm mm % 

mm mm 



7685 A1 0-18 27 43 1 29 16 45 0,03 6,98 4,70 3,38 1,38 
7686 B1 -3B 24 44 1 31 21 32 0,03 8,53 6,37 3,92 1,55 

LEa Município de Bariri, SP. 22º07' 7687 B21 -67 23 39 1 37 27 27 0,03 10,66 7,75 4,72 1,92 
Amod. 62 Se 48º42'WGr. 7688 B22 -9B 23 45 1 37 2B 24 0,03 10,46 7,47 4,63 1,80 
arg. Folha SF.22-Z-B. 7689 B23 -137 23 39 1 37 27 27 0,03 10,27 8,03 4,45 1,89 
pi. 7690 B31 -200 21 41 o 3B 25 34 0,00 11,24 8,03 4,81 2,00 

7691 B32 -250 21 43 o 3B 100 0,00 10,85 8,58 5,16 2,00 
7692 B33 -300 21 39 1 39 27 100 0,02 11,24 8,30 4,63 2,00 
7765 A1 0-10 32 35 4 29 15 4B 0,14 8,14 6,12 5,34 2,35 

LEa 7766 A3 -25 31 32 2 35 9 74 0,06 

Amod. Município de Boracéia, SP. 7767 B21 -4B 29 30 2 39 4 90 0,05 10,46 7,78 5,16 2,01 

arg. 63 22º13' Se 48º42'WGr. 7768 B22 -100 27 32 2 39 100 0,05 

pi. Folha SF.22-Z-B. 7769 B23 -153 30 31 2 37 100 0,05 11,24 8,34 5,88 2,23 
7770 B31 -200 24 32 2 3B 100 0,05 
7771 B32 -250 27 33 2 3B 100 0,05 11,24 8,90 5,70 2,29 
7772 B33 -300 2B 33 1 3B 100 0,03 

-Dados fornecidos por J. Bertoldo de Ohve1ra, da Seçao de Pedologia do Instituto Agronom1co de Sao Paulo, Campinas, SP. 

pH (12,5) Complexo sortivo mE/100g CE Equivalente 
Perfil Ab03 K; Kc e N MO e V 1 OO.Al+3 p Na' mmhos/ de CaC03 
Nº Fe203 H,O KCIN % % % N Ca+2 Mg+2 .. Na' s H' Al+3 T 

% Al.,.~+s ppm % om a % 
25°C 

1,39 2,52 1,74 4,7 3,9 O,B 1,38 0,4 0,2 0,13 0,73 1,B 0,6 3,13 23 45 
1,52 2,28 1,65 4,7 3,9 0,6 1,03 0,6 0,2 0,01 0,81 1,6 0,6 3,01 27 43 
1,64 2,34 1,68 4,B 4,0 0,5 0,86 O,B 0,1 0,01 0,91 1,7 0,5 3,11 29 35 

62 1,61 2,38 1,69 4,9 4,0 0,4 0,69 0,9 0,1 0,01 1,01 1,9 0,5 3,41 30 33 
1,80 2,17 1,60 4,7 3,B 0,4 0,69 0,3 0,1 0,01 0,41 1,7 0,9 3,01 14 69 
1,66 2,38 1,72 4,6 3,9 0,3 0,52 0,1 0,0 0,01 0,11 1,4 0,9 2,41 5 B9 
1,66 2,15 1,56 4,6 4,0 0,2 0,34 0,2 0,1 0,01 0,31 1,1 0,6 2,01 15 66 
1 79 2 30 1 70 49 42 02 o 34 03 03 o 01 o 61 07 03 1 61 3B 33 
1,15 2,26 1,46 4,4 4,4 0,7 1,21 1,0 0,5 0,13 1,63 1,B 0,1 3,53 46 6 

4,B 3,7 0,3 0,52 0,4 0,3 0,02 0,72 1,1 0,5 2,32 31 41 
1,51 2,29 1,61 5,2 4,2 0,4 0,69 O,B 0,2 0,01 1,01 1,1 0,2 2,31 44 17 

63 4,B 3,9 0,3 0,52 0,5 0,1 0,01 0,61 0,5 0,5 1,61 3B 45 
1,42 2,29 1,58 4,7 3,9 0,2 0,34 0,1 0,1 0,01 0,21 1,0 0,7 1,91 11 77 

4,6 3,9 0,2 0,34 0,0 0,1 0,01 0,11 1,2 0,7 2,01 5 B6 
1,55 2,15 1,52 4,7 3,9 0,2 0,34 0,0 0,2 0,01 0,21 1,0 0,7 1,91 11 77 

4,B 4,0 0,2 0,34 0,0 0,1 0,01 0,11 0,3 0,6 1,01 11 B5 

Tabela 3.1 -Continuacão* Lab.: IAC 

Horizonte 
Amostra seca Composição granulométrica 

Grau Ataque por H2S04 (d=1,47) % 
ao ar% (terra fina seca ao ar) Argila 

Perfil Prot. Areia Areia natu-
de Silte Equiv. 

Solo 
Nº 

Localização 
Lab. Símbol Prof. 

Calh. Case. 

'"" 
Silte Argila 

'ª' 
fio cu- Umi-

>20 20-2 
grossa 

0,05-,002 <0,002 lação Arrgila d ade Si02 Al203 F9203 Ti02 P20s o om 2-0,2 0,2-0,05 % 
mm mm mm mm % 

mm mm 
7793 A1 0-10 5 1B 20 57 29 49 0,35 18,99 17,24 26,00 7,56 
7794 A3 -25 4 1B 1B 60 34 43 0,30 

Lce 7795 B1 -45 3 15 14 6B 33 51 0,21 19,38 16,68 22,62 7,33 

Amod. Município de Jaú, SP. 22º16' 7796 B21 -6B 2 14 9 75 32 57 0,12 

marg. 65 Se 48º31'WGr. 7797 B22 -110 3 14 12 71 29 59 0,17 18,99 23,91 26,36 8,25 

sond. Folha SF.22-Z-B. 7798 B31 -155 3 12 12 73 3 96 0,16 
7799 B32 -200 3 13 11 73 100 0,154 19,38 17,79 26,72 7,45 
7800 B33 -250 3 15 B 74 100 0,11 
7801 B34 -300 3 15 9 73 100 0,12 18,21 18,35 25,29 7,79 



ReA Município de Dourado, SP. 
Chern. 66 22º09' Se 48º18'WGr. 7272 A 0-20 4 29 23 44 24 45 0,52 23,64 10,36 17,45 7,33 arg. Folha SF.22-Z-B. 
fond. 

7249 A11 0-9 47 34 1 18 4 78 0,06 3,68 3,68 0,98 0,20 
7250 A12 -25 53 26 1 20 5 75 0,05 5,23 4,91 1,16 0,37 

LVa 7251 81 -45 50 27 1 22 13 41 0,04 6,01 5,52 1,42 0,34 

Amod. Município de Ribeirão Bonito, 7252 821 -71 53 25 o 22 13 41 o 6,01 5,83 1,34 0,34 

méd. 67 SP. 22º11'S e 48º14'WGr. 7253 822 -110 48 28 o 24 12 50 o 6,20 5,52 1,51 0,43 

pi. Folha SF.22-Z-B. 7254 831 -155 52 24 o 24 16 33 o 6,20 5,83 1,51 0,37 
7255 832 -200 46 28 o 26 19 27 o 5,62 5,52 1,69 0,37 
7256 833 -250 44 30 o 26 14 46 o 6,98 6,44 1,69 0,52 
7257 834 -300 47 29 o 24 15 38 o 6,20 5,83 1,60 0,32 

Dados fornecidos por J. Bertoldo de Oliveira, da Seção de Pedologia do Instituto Agronômico de São Paulo, Campinas, SP. 

pH (12,5) Complexo sortivo mE/100g CE Equivalente 
Perfil Ab03 K; Kc e N MO e V 1 OO.Al+3 p Na' mmhos/ de CaC03 
Nº "Te;õ;- H,O KCIN % % % N ca+2 Mg+2 .. Na' s H' Al+3 T 

% AI ·~+S ppm % om a % 
25°C 

1,65 1,87 0,95 6,3 5,4 2,8 4,83 7,8 3,5 1,00 12,30 3,4 0,1 15,80 78 1 
5,9 5,0 2,4 4,14 5,6 1,7 0,19 7,49 4,0 0,1 11,59 65 1 

0,74 1,98 1,06 5,9 5,3 1,3 2,24 3,5 1,4 0,03 4,93 2,6 0,0 7,53 65 o 
6,0 5,3 1,0 1,72 2,6 1,7 0,02 4,32 1,7 0,0 6,03 72 o 

65 0,91 1,35 0,79 5,7 5,0 1,1 1,90 2,5 0,9 0,02 3,42 3,4 0,0 6,83 50 o 
5,9 5,4 0,8 1,38 1,7 1,0 0,02 2,72 1,8 0,0 4,52 60 o 

0,65 1,85 0,95 5,6 5,0 0,8 1,38 0,2 1,9 0,02 2,12 1,3 0,1 3,52 60 5 
5,2 4,7 0,7 1,21 0,2 0,7 0,02 0,92 2,7 0,1 3,72 25 10 

0,72 1,69 0,90 5,2 4,8 0,5 0,86 0,0 0,2 0,02 0,22 2,2 0,2 2,62 8 48 

66 0,59 3,88 1,87 6,2 5,0 2,8 4,83 11,3 5,6 0,95 0,03 17,88 4,1 0,0 21,98 81 o 
3,75 1,70 1,46 4,9 3,9 0,6 0,06 1,03 10 0,4 0,2 0,07 0,01 0,68 1,9 0,8 3,38 20 56 
4,23 1,81 1,59 4,6 3,9 0,5 0,05 0,86 10 0,3 0,1 0,04 0,01 0,45 1,6 1,5 3,55 13 77 
3,89 1,85 1,59 4,6 3,8 0,4 0,04 0,69 10 0,2 0,1 0,02 0,01 0,33 1,4 1,5 3,23 10 82 
4,35 1,75 1,54 4,6 3,8 0,3 0,03 0,52 10 0,4 0,2 0,02 0,01 0,63 1,7 1,4 3,73 17 69 

67 3,65 1,91 1,64 4,7 3,8 0,3 0,52 0,3 0,1 0,02 0,01 0,43 1,5 1,7 3,63 12 80 
3,85 1,81 1,56 4,6 3,8 0,3 0,52 0,1 o 0,02 0,01 0,13 1,2 1,6 2,93 4 92 
3,26 1,73 1,45 4,6 3,8 0,2 0,34 0,1 o 0,02 0,01 0,13 1,2 1,6 2,93 4 92 
3,81 1,84 1,58 4,6 3,9 0,2 0,34 0,1 o 0,02 0,01 0,13 1,1 1,4 2,63 5 92 
3,64 1,81 1,54 4,5 3,9 0,2 0,34 0,1 o 0,02 0,01 0,13 0,9 1,5 2,53 5 92 

Tabela 3.1 -Continuacão* Lab.: IAC 

Horizonte 
Amostra seca Composição granulométrica 

Grau Ataque por H2S04 (d=1,47) % 
ao ar% (terra fina seca ao ar) Argila 

Perfil Prot. Areia Areia natu-
de Silte Equiv. 

Solo 
Nº 

Localização 
Lab. Símbol Prof. 

Calh. Case. 

'"" 
Silte Argila 

'ª' 
fio cu-
~ 

Umi-
>20 20-2 

grossa 
0,05-,002 <0,002 lação d ade Si02 Al203 F9203 Ti02 P20s o om 2-0,2 0,2-0,05 % 

% mm mm mm mm mm mm 
A1 0-19 27 54 1 18 6 67 0,06 3,29 2,78 2,22 1,06 
81 -47 24 56 o 20 11 45 o 

LEa Município de Agudos, SP. 821 -76 23 57 o 20 14 30 o 5,43 5,56 3,21 1,60 
Amod. 71 22º27'S e 48º52'WGr. 822 -120 24 52 1 23 11 52 0,04 
méd. Folha SF.22-Z-B. 831 -160 23 55 1 21 13 38 0,05 4,65 4,45 3,03 1,43 
pi. 832 -200 25 52 o 23 100 o 

833 -250 21 54 o 25 100 o 5,81 4,45 3,92 2,01 
834 -300 21 54 1 24 100 0,04 



7218 A11 0-10 15 40 7 38 21 45 0,18 8,14 8,53 11,84 3,72 
7219 A12 -25 16 44 9 31 21 32 0,29 6,98 7,75 11,22 3,32 

LEd 7220 81 -50 15 33 5 47 32 32 0,11 9,69 12,41 12,82 4,13 

Amod. Município de Torrinha, SP. 7221 821 -82 14 33 5 48 30 38 0,10 9,69 12,92 14,25 4,47 

arg. 73 22º25'S e48º10'WGr. Folha 7222 822 -125 15 32 4 49 100 0,08 9,69 12,92 14,25 4,35 

ond. SF.22-Z-B. 7223 831 -160 15 31 4 50 100 0,08 10,08 13,44 14,60 4,58 
7224 832 -200 13 33 5 49 100 0,10 9,30 12,92 14,78 4,47 
7225 833 -250 14 31 4 51 100 0,08 9,69 13,96 14,60 4,35 
7226 834 -300 13 30 4 53 100 0,08 10,08 14,47 14,96 4,35 

-*Dados fornecidos por J. Bertoldo de Ohve1ra, da Seçao de Pedologia do Instituto Agronom1co de Sao Paulo, Campinas, SP. 

pH (12,5) Complexo sortivo mE/100g CE Equivalente 
Perfil Ab03 K; Kc e N MO e V 1 OO.Al+3 p Na' mmhos/ de CaC03 
Nº Fe203 H,O KCIN % % % N Ca+2 Mg+2 .. Na' s H' Al+3 T 

% Al'~+s ppm % om a % 
25°C 

1,96 2,01 1,33 5,0 4,0 1,2 2,07 0,6 0,3 0,06 0,96 3,1 0,7 4,76 20 26 
4,5 3,9 0,6 1,03 0,0 0,1 0,02 0,12 1,7 0,8 2,62 5 87 

2,71 1,66 1,21 4,5 3,9 0,3 0,52 0,0 0,1 0,01 0,11 0,6 0,6 1,31 8 85 
4,5 3,9 0,2 0,34 0,0 0,1 0,01 0,11 0,4 0,6 1,11 10 85 

71 2,30 1,78 1,24 4,6 3,9 0,4 0,69 0,0 0,1 0,01 0,11 0,8 0,7 1,61 7 86 
4,7 4,0 0,1 0,17 0,1 0,1 0,01 0,21 0,7 0,4 1,31 16 66 

1,78 2,22 1,42 4,6 4,1 0,1 0,17 0,0 0,0 0,01 0,01 0,5 0,3 0,81 1 97 
4,5 4,1 0,2 0,34 0,0 0,0 0,02 0,02 0,4 0,3 0,72 3 94 

0,72 1,62 0,86 5,3 4,5 2,0 0,20 3,45 10 2,0 1,0 0,17 0,02 3,19 4,9 0,1 8,19 39 3 
0,69 1,53 0,80 5,1 4,1 1,2 0,10 2,07 12 0,8 0,3 0,07 0,01 1,18 3,3 0,8 5,28 22 40 
0,97 1,33 0,80 5,1 4,3 1,0 0,08 1,72 13 0,9 0,2 0,02 0,01 1,13 3,1 0,5 4,73 24 31 
0,91 1,28 0,75 5,2 4,6 0,7 0,08 1,21 9 0,5 0,2 0,02 0,01 0,73 3,1 o 3,83 19 o 

73 0,91 1,28 0,75 5,2 4,8 0,5 0,05 0,86 10 0,3 0,1 0,02 0,01 0,43 2,7 o 3,13 14 o 
0,92 1,28 0,75 5,2 5,0 0,5 0,05 0,86 10 0,0 0,1 0,02 0,01 0,13 2,4 o 2,53 5 o 
0,87 1,22 0,71 5,4 5,2 0,5 0,05 0,86 10 0,5 0,2 0,02 0,01 0,73 2,1 o 2,83 26 o 
0,96 1,18 0,71 5,7 5,6 0,4 0,04 0,69 10 0,6 0,3 0,02 0,01 0,93 1,7 o 2,63 35 o 
0,97 1,18 0,71 5,9 5,7 0,3 0,03 0,52 10 0,3 0,2 0,02 0,02 0,54 0,8 o 1,34 40 o 

Tabela 3 1 - Continuação* Lab · IAC 

Horizonte 
Amostra seca Composição granulométrica 

Grau Ataque por H1S04 (d=1,47) % 
ao ar% (terra fina seca ao ar) Argila 

Perfil Prot. Areia Areia natu-
de Silte Equiv. 

Solo 
Nº 

Localização 
Lab. Símbol Prof. 

Calh. Case. 

'"" 
Silte Argila 

'ª' 
fio cu-
~ 

Umi-
>20 20-2 grossa 

0,05-,002 <0,002 lação d ade Si02 Al203 F9203 Ti02 P20s o om 2-0,2 0,2-0,05 % 
% mm mm mm mm mm mm 

7228 A11 0-8 38 44 1 17 8 53 0,05 3,49 3,62 1,69 0,72 
7229 A12 -14 35 42 1 22 13 41 0,04 5,04 4,39 2,05 0,86 

LVa 7230 81 -43 35 42 2 21 6 71 0,09 5,04 4,65 2,05 0,86 
Amod. Município de Torrinha, SP. 7231 821 -78 34 42 1 23 14 39 0,04 5,04 5,17 2,14 0,83 
méd. 74 22º27'S e48º11'WGr. 7232 822 -118 32 44 1 23 100 0,04 6,00 5,69 2,23 0,95 
sond. Folha SF.22-Z-B. 7233 823 -155 31 44 1 24 14 42 0,04 5,81 5,43 2,49 0,92 

7234 831 -200 26 27 21 26 100 0,80 5,81 5,43 2,40 0,92 
7235 832 -250 30 44 o 26 100 o 6,20 6,20 2,67 1,00 
7236 833 -300 26 47 o 27 100 o 6,20 0,46 2,76 1,03 

-*Dados fornecidos por J. Bertoldo de Ohve1ra, da Seçao de Pedologia do Instituto Agronom1co de Sao Paulo, Campinas, SP. 



pH (12,5) Complexo sortivo mE/100g CE Equivalente 
Perfil Ab03 K; Kc c N MO c V 1 OO.Al+3 p Na' mmhos/ de CaC03 
Nº Fe203 H,O KCIN % % % N Ca+2 Mg+2 .. Na' s H' Al+3 T 

% Ar"~+S ppm % om a % 
25°C 

2,14 1,64 1,26 5,5 4,3 0,7 0,08 1,21 9 0,8 0,6 0,13 o 1,53 1,9 0,2 3,63 42 12 
2,14 1,95 1,50 4,5 3,8 0,7 0,06 1,21 12 0,1 0,1 0,05 o 0,25 2,3 1,4 3,95 6 85 
2,27 1,84 1,42 4,4 3,9 0,5 0,04 0,86 13 0,2 0,1 0,04 o 0,34 1,4 1,4 3,14 11 80 
2,42 1,66 1,31 4,6 3,9 0,4 0,03 0,69 13 0,0 0,0 0,02 o 0,02 1,4 1,4 2,82 1 99 

74 2,55 1,79 1,43 4,7 3,9 0,3 0,52 0,2 0,1 0,02 o 0,32 0,9 1,2 2,42 13 79 
2,18 1,82 1,41 4,6 3,9 0,2 0,34 0,1 0,1 0,02 o 0,22 0,8 1,4 2,42 9 86 
2,26 1,82 1,42 4,7 3,9 0,2 0,34 0,0 o 0,02 o 0,02 1,0 1,2 2,22 1 98 
2,32 1,70 1,33 4,8 4,0 0,1 0,17 0,2 o 0,02 o 0,22 0,8 0,6 1,62 14 73 
0,17 1,63 1,29 4,7 4,0 0,3 0,52 0,1 o 0,02 o 0,12 0,3 1,3 1,72 7 92 

Tabela 3.1 -Continuacão Lab.: UFRS 

Horizonte 
Amostra seca Composição granulométrica 

Grau Ataque por H1S04 (d=1,47) % 
ao ar% (terra fina seca ao ar) Argila de Equiv. 

Perfil Prot. Areia Areia natu- Silte 
Solo Nº Localização 

Lab. Prof. 
Calh. Case. 

'"" 
Silte Argila 

'ª' 
fio cu-
~ 

Umi-
Símbolo >20 20-2 

grossa 
0,05-,002 <0,002 lação d ade Si02 Al203 F9203 Ti02 P20s om 2-0,2 0,2-0,05 % 

% mm mm mm mm 
mm mm 

AaA Estrada Palestina-Orindiúva, 7099 A 0-9 9,40 80,35 5,10 15,55 0,99 
mod. na várzea do rio Turvo. 7100 llC1 -20 13,25 59,15 8,25 19,35 0,43 
Aren. 4 Palestina, SP. 20°15'S e 7101 lllC2 -50 22,60 69,30 2,90 5,20 0,56 
pi. 49°25'Wgr. Folha SF.22-X-B. 7102 lllC3 -120 41,20 54,80 0,30 3,70 0,08 

7103 IVCq4 -140 20,50 74,30 0,05 5,15 0,01 

pH (1:2,5) Complexo sortivo mE/100g CE Equivalente 
Perfil Ab03 K; Kc c N MO c V 1 OO.Al+3 p Na' mmhos/ de CaC03 
Nº Fe203 H,O KCIN % % % N Ca+2 Mg+2 .. Na' s H' Al+3 T 

% Al.,.~+s ppm % om a % 
25°C 

5,25 0,88 1,52 1,50 0,45 0,07 0,52 2,56 0,44 5,02 40 
4,95 0,64 1,10 1,10 0,35 0,01 1,46 2,36 0,34 4,16 35 

4 5,25 0,34 0,60 0,25 0,20 0,01 0,46 0,80 0,96 2,22 21 
5,30 0,34 0,60 0,47 0,30 0,01 0,78 1,16 0,64 2,58 30 
545 o 27 047 o 20 o 09 o 01 o 30 1 DO o 90 2 20 14 

Tabela 3.1 -Continuacão Lab.: UFRS 

Horizonte 
Amostra seca Composição granulométrica 

Grau Ataque por H1S04 (d=1,47) % 
ao ar% (terra fina seca ao ar) Argila 

Perfil Prot. Areia Areia natu-
de Silte Equiv. 

Solo Nº Localização 
Lab. Prof. 

Calh. Case. 

'"" 
Silte Argila 

'ª' 
fio cu-
~ 

Umi-
Símbolo >20 20-2 

grossa 
0,05-,002 <0,002 lação d ade Si02 Al203 F9203 Ti02 P20s om 2-0,2 0,2-0,05 % 

% mm mm mm mm 
mm mm 

HGPd Tb Estrada Nova Granada- 7107 A 0-15 32,40 53,75 1,05 12,80 0,09 
Amod. lcém, na várzea do rio Turvo. 7108 C1g -61 36.60 45,50 4,45 13,45 0,33 
Méd. pi. 6 Nova Granada, SP. 20º26'S e 7109 C2g -93 27,90 54,20 2,35 15,55 0,15 

49º17'WGr. Folha SF.22-X-B. 

Estrada Pereira Barreto- Rio 

PEe Tb São José dos Dourados, Ap 0-30 14 66 4 16 6,2 61 0,25 
Amod. 9 próximo ao canal de Pereira B1 -70 13 61 4 22 8,2 63 0,20 
méd. pi. Barreto. Pereira Barreto, SP. B2 -120 15 59 4 22 8,2 63 0,20 

20°35' e 51°04'WGr. 
Folha SF.22-V-B. 



Estrada Pereira Barreto-
Ad Lussanvira, a 1,5 km após a Ap 0-35 2 70 6 22 8 64 0,27 
Amod. 11 estação da antiga Noroeste. C1 -80 1 65 12 22 100 0,54 
marg. pi. Pereira Barreto, SP. 20°42'S e llC2 -120 1 9 29 61 4 89 0,47 

51°05'WGr. Folha SF.22-V-B. 
Estrada Pereira Barreto-

HGPa Ta Lussanvira, a 1 km após a Ap 0-30 2 4 29 65 26 60 0,45 
Amod. 12 antiga estação da Noroeste. C1 -60 2 68 10 20 100 0,50 
arg. pi. Pereira Barreto, SP. 20°42'S e C2 -120 2 30 25 43 100 0,58 

51°05'WGr. Folha SF.22-V-B. 
Rodovia Marechal Rondon, a 

LEa 6 km da ponte de São Ap 0-30 34 36 4 26 11 58 0,15 
Amod. 16 Francisco Sá, em direção a 81 -60 36 36 2 26 11 58 0,08 
méd. pi. Junqueira. Castilho, SP. 82 -120 33 36 2 29 9 69 0,07 

20°40'S e 51°34'WGr. 
Folha SF.22-V-B. 

pH (12,5) Complexo sortivo mE/100g CE Equivalente 
Perfil Ab03 K; Kc e N MO e V 1 OO.Al+3 p Na' mmhos/ de CaC03 

Nº Fe203 H,O KCIN % % % N Ca+2 Mg+2 .. Na' s H' Al+3 T 
% AI ·~+S ppm % om a % 

25°C 
5,35 0,99 1,71 0,30 0,12 0,02 0,44 2,28 0,74 3,46 13 

6 5,34 0,49 0,84 0,40 0,09 0,01 0,50 1,08 0,72 2,30 22 
5,55 0,42 0,72 1,40 0,50 0,02 1,92 1,48 0,62 4,02 48 

6,0 5,2 0,54 1,1 2,77 0,38 0,06 o 3,21 1,12 o 4,33 74 o 4,2 
9 6,7 5,9 0,45 0,8 4,49 0,30 0,05 o 4,84 0,76 o 5,60 86 o 3,6 

6,6 6,1 0,12 0,2 3,10 0,56 0,04 o 3,70 0,90 o 4,60 80 o 4,6 
4,6 3,7 0,52 0,9 1,73 0,44 0,12 o 2,29 4,02 1,48 7,79 29 39 7,2 

11 4,8 3,7 0,12 0,2 1,66 0,75 0,06 o 2,47 3,79 1,88 8,14 30 43 7,6 
5,1 3,8 0,12 0,2 1,82 0,85 0,07 o 2,74 3,56 1,78 8,08 34 39 8,0 
4,5 3,6 2,32 4,0 3,97 1,11 0,22 0,22 5,52 12,1 5,75 23,37 24 51 12,8 

12 5,2 3,7 1,33 2,3 3,90 1,16 0,15 0,21 5,42 8,16 5,83 19,41 28 52 5,4 
5,6 3,6 0,12 0,2 0,90 0,38 0,11 0,32 1,71 4,72 6,03 12,46 14 78 4,2 

5,35 0,99 1,71 0,30 0,12 0,02 0,44 2,28 0,74 3,46 13 
16 5,34 0,49 0,84 0,40 0,09 0,01 0,50 1,08 0,72 2,30 22 

5,55 0,42 0,72 1,40 0,50 0,02 1,92 1,48 0,62 4,02 48 

Tbl31Cf a ea - on inuacao L b UFRS a 

Horizonte 
Amostra seca Composição granulométrica 

Grau Ataque por H2S04 (d=1,47) % 
ao ar% (terra fina seca ao ar) Argila 

Perfil Prot. Areia Areia natu-
de Silte Equiv. 

Solo Localização Calh. Case. Silte Argila fio cu- Umi-Nº Lab. Prof. grossa '"" 'ª' lação Arrgila d ade Símbolo >20 20-2 
2-0,2 0,2-0,05 

0,05-,002 <0,002 % Si02 Ab03 F9103 Ti02 P20s om mm mm mm mm % 
mm mm 

PVa Tb 18 A 10 km da estrada Três 

Amod. Lagoas-Brasilândia, próximo Ap 0-25 28 56 3 13 100 0,23 

aren./méd à fazenda Santa Cruz. Três 811 -75 27 49 3 21 100 0,14 

pi. Lagoas, MS. 2D°54'S e 82 -120 24 50 5 21 100 0,24 
51°40'WGr. Folha SF.22-V-B 
A 7, 5km da estrada 

AO a Brasilândia-Três Lagoas, A 0-25 33 55 3 9 100 0,33 
Amod. 20 próximo à fazenda São C1 -75 31 57 3 9 100 0,33 
pi. Sebastião. Três Lagoas, MS. C2 -120 36 50 3 11 100 0,27 

20°58'S e 51°45'WGr. Folha 
SF.22-V-B. 



PVE Tb Estrada fazenda Santa 

Amod. Elena-fazenda Paiol Novo, a A 0-30 32 56 2 1D 1DD 0,20 

aren./méd 21 6km da fazenda Santa B1t -6D 26 54 2 1B 5 72 0,11 

pi. Helena. Castilho, SP.20°58'S B-2t -120 25 51 2 22 5 77 0,09 
e 51°36'WGr. Folha SF. 22-V-
B. 

LEa Estrada Sud Menucci-Santo 

Amod. Antônio do Araranguá, logo Ap 0-40 23 54 2 21 2,2 9D D,1 

méd. 22 após o ribeirão das Cruzes. B1 -BD 23 5D 2 25 1DD D,1 

sond. Araçatuba, SP. 20°50'S e 
50°43'WGr. Folha SF.22-X-A 

B2 -130 2D 53 2 25 1DD D,1 

PVe Tb Estrada fazenda 

Amod. Pantaneira-Vila Vargas, a Ap 0-30 29 55 4 12 3 75 0,33 

aren./méd 24 1,5km da fazenda. Castilhos, B1t -6D 27 53 2 1B 7 61 0,11 

pi. SP. 21º06'S e 51°38'WGr. B2t -120 22 4B 4 26 13 5D 0,15 
Folha SF.22-V-D. 

pH (12,5) Complexo sortivo mE/100g CE Equivalente 
Perfil Ab03 K; Kc e N MO e V 1 OO.Al+3 p Na' mmhos/ de CaC03 Nº Fe203 H,O KCIN % % % N Ca+2 Mg+2 .. Na' s H' Al+3 T 

% AI ·~+S ppm % om a % 
25°C 

5,6 4,3 0,23 D,4 0,68 0,41 0,10 D 1,19 2,34 0,30 3,83 31 2D 3,D 
1B 5,D 3,9 0,12 D,2 0,06 0,12 0,10 D 0,28 2,23 1,10 3,61 B BD 2,4 

4,B 3,9 0,06 D,1 0,01 0,03 0,05 D 0,09 1,97 1,33 3,39 3 94 2,7 
5,7 4,4 0,12 D,2 0,01 0,02 0,05 D 0,08 1,24 0,64 1,96 4 B9 3,9 

2D 5,3 4,1 0,06 D,1 0,03 0,02 0,09 D 0,14 1,32 0,49 1,95 7 7B 3,3 
5,D 4,1 0,06 D,1 0,31 0,14 0,13 D 0,58 1,48 0,14 2,20 26 19 3,6 
5,6 4,7 0,23 D,4 0,81 0,33 0,15 D 1,29 1,14 0,04 2,47 52 3 1,B 

21 5,7 4,6 0,12 D,2 1,33 0,48 0,28 D 2,09 1,25 0,08 3,42 61 4 1,2 
5,7 4,B 0,06 D,1 1,10 0,69 0,34 D 2,13 1,05 0,05 3,23 66 2 1,2 
4,B 4,1 0,12 D,2 0,34 0,29 0,04 D 0,67 1,15 0,43 2,25 3D 39 2,4 

22 5,D 4,1 0,06 D,1 0,11 0,36 0,04 D 0,51 0,96 0,57 2,04 25 53 2,4 
5,D 4,1 0,06 D,1 0,09 0,18 0,04 D 0,31 1,07 0,63 2,01 15 67 2,4 

6,7 6,D 0,52 D,9 3,13 0,49 0,31 D 3,93 0,51 D 4,44 B9 D 30,0 
24 6,3 5,4 0,06 D,1 1,91 0,40 0,32 D 2,63 0,60 D 3,23 B1 D 5,4 

69 57 D D6 D 1 3 31 D 64 D 7D D 4 65 D 7D D 5 35 B7 D 64 

Tabela 3.1 -Continuacão Lab.: UFRS 

Horizonte 
Amostra seca Composição granulométrica 

Grau Ataque por H1S04 (d=1,47) % 
ao ar% (terra fina seca ao ar) Argila 

de Equiv. 
Perfil Prot. Areia Areia natu- Silte 

Solo Nº Localização 
Lab. Prof. 

Calh. Case. 

'"" 
Silte Argila 

'ª' 
fio cu-
~ 

Umi-
Símbolo >2D 20-2 

grossa 
0,05-,002 <0,002 lação d ade Si02 Al203 F9203 Ti02 P20s om 2-0,2 0,2-0,05 % 

% mm mm mm mm mm mm 
LRe Estrada Aeroporto de Ap 0-40 14 24 1B 44 1B 59 D,4 
A chern. 26 Araçatuba-Rio Tietê, a B1 -7D 1D 3D 15 45 6 B7 D,3 
Arg. 800km do rio. Araçatuba, SP. B2 -130 1D 32 14 44 D 1DD D,3 
sond. 21º03'S e 50°28'WGr. Folha 

SF.22-X-C. 
PVe Tb Estrada Buritama-Birigui, a Ap 0-30 44 4D 4 12 4,2 65 D,3 
Amod. 3km do rio Tietê. Araçatuba, B1t -7D 36 44 2 1B B,2 54 D,1 
aren./méd. 27 SP. 21°05'S e 50022'WGr. B2t -120 4D 4D 2 1B 6,2 66 D,1 
sond. Folha SF.22-X-C. 



PVe Tb Estrada Salto do 
Amod. Avanhandava-Ribeirão da Ap 0-30 14 64 2 20 2,4 88 0,1 
méd. 30 Corredeira, 5km após o 81 -60 10 68 2 20 4,4 78 0,1 
sond. ribeirão. José Bonifácio, SP. 821 -120 11 59 2 28 4,4 84 0,07 

21º12'S e 49°51' WGr. Folha 
SF.22-X-C. 
Estrada Panorama-Santa 

PEe Tb Mercedes, a 7,5 km de Ap 0-30 11 68 6,5 14,5 5 66 0,45 
Amod. 31 Panorama. Santa Mercedez, 811 -60 11 66 5 18 5 72 0,28 
aren./méd. SP. 21º20'S e 5146' WGr. 821 -120 10 66 7 17 5 71 0,41 

Folha SF.22-V-D. 

PVe Tb Estrada panorama-Cerâmica 

Amod. Panorama, 750m após a Ap 0-30 40 44 6 10 3 70 0,60 

aren./ méd. 32 cerâmica. Panorama, SP. 811 -60 36 41 6,5 16,5 3 86 0,39 

pi. 21º24'S e 51°54'WGr. Folha 821 -120 31 41 9 19 7 63 0,47 
SF.22-V-D. 
Estrada Bataguassu-Bras1lând1a, 

HAQa entrar â d1re1ta em d1reçâo â Ap 0-20 54 32 5 9 100 0,55 
Amod. 38 fazenda Orelha da Onça e C1 -75 58 32 3 7 100 0,43 
pi. ~e~c2o1~~~ 10km Bras1lând1a, C2 -120 55 31 3 11 100 0,27 'Se 52º20'WGr Folha 

SF 22-V-D 

pH (12,5) Complexo sortivo mE/100g CE Equivalente 
Perfil Ab03 K; Kc e N MO e V 1 OO.Al+3 p Na' mmhos/ de CaC03 

Nº "Te;õ;- H,O KCIN % % % N ca+2 Mg+2 .. Na' s H' Al+3 T 
% AI ·~+S ppm % om a % 

25°C 
6,3 5,8 3,25 5,6 11,9 1,25 1,02 o 14,19 1,94 o 16,13 88 o 6,4 

26 6,8 6,4 0,29 0,5 7,42 1,26 0,34 o 9,02 1,94 o 9,73 93 o 7,6 
6,4 6,1 0,06 0,1 5,13 0,86 0,14 o 6,13 0,85 0,02 7,00 88 o 6,0 
6,0 5,2 0,29 0,5 1,61 0,37 0,22 o 2,20 1,2 0,03 3,43 64 o 4,6 

27 6,1 5,1 0,06 0,1 1,30 0,10 0,14 o 1,54 0,99 0,03 2,56 60 o 3,0 
6,1 5,1 0,12 0,2 1,19 0,29 0,28 o 1,76 1,22 o 2,98 59 o 2,4 
5,8 4,9 0,52 0,9 1,81 0,32 0,17 o 2,30 1,68 0,03 4,01 57 1 2,4 

30 5,6 5,1 0,12 0,2 1,83 0,31 0,03 o 2,17 0,23 0,01 3,41 64 o 2,4 
5,7 5,1 0,12 0,2 1,66 0,30 0,04 o 2,00 1,22 0,01 3,23 62 o 2,4 
6,2 5,3 0,41 0,7 1,99 0,37 0,13 o 2,49 1,09 o 3,58 70 o 1,8 

31 6,3 5,3 0,06 0,1 1,85 0,29 0,04 o 2,18 0,70 o 2,88 76 o 2,1 
6,3 5,4 0,06 0,1 1,70 0,15 0,04 o 1,89 0,65 o 2,54 74 o 1,8 
6,5 5,7 0,87 1,5 2,96 0,52 0,20 o 3,68 0,81 o 4,49 82 o 6,0 

32 6,8 5,8 0,12 0,2 2,50 0,28 0,20 o 2,98 0,56 o 3,54 84 o 3,0 
6,7 5,7 0,12 0,2 3,11 0,34 0,08 o 3,53 0,72 o 4,25 83 o 3,6 
5,0 4,0 0,23 0,4 0,07 0,03 0,05 o 0,15 2,6 0,62 3,37 4 81 6,0 

38 5,1 4,2 0,06 0,1 0,03 0,03 0,03 o 0,09 1,37 0,23 1,69 5 72 4,4 
4,8 3,8 0,06 0,1 0,04 0,18 0,09 o 0,31 1,28 0,85 2,44 13 73 3,0 

Tabela 3.1 -Continuacão Lab.: UFRS 

Horizonte 
Amostra seca Composição granulométrica 

Grau Ataque por H2S04 (d=1,47) % 
ao ar% (terra fina seca ao ar) Argila 

Perfil Prot. Areia Areia natu-
de Silte Equiv. 

Solo Nº Localização 
Lab. Prof. 

Calh. Case. 

'"" 
Silte Argila 

'ª' 
fio cu- Umi-

Símbolo >20 20-2 grossa 
0,05-,002 <0,002 lação Arrgila d ade Si02 Al203 F9203 Ti02 P20s om 2-0,2 0,2-0,05 % 

mm mm mm mm % 
mm mm 

Antiga estrada 

PVe Tb Anaunlând1a-Bataguassu 3,5km Ap 0-20 24 64 7 15 100 0,47 
Amod. 45 antes da estrada Bataguassu, MS 81 -65 24 52 5 19 5 74 0,26 21°45'S e 52°20'WGr 
méd. pi. Folha 22-V-D 821 -120 21 49 5 25 7 72 0,20 



Antiga estrada 
LEa An au ril ân dia - Bataguassu, Ap 0-30 35 32 5 28 11 61 0,18 
Amod. 48 3km antes do córrego 81 -75 34 32 5 29 13 55 0,17 
méd. pi. Caraguatá. Bataguassu, MS. 82 -120 30 34 5 33 9 79 0,09 

21°58'S e 52°27'WGr. Folha 
SF.22-V-D. 
Estrada Presidente 

LEa Epitácio-Marabá Paulista, Ap 0-30 38 42 4 16 100 0,25 
Amod. 49 2,8km após o ribeirão 81 -70 45 36 2 17 100 0,12 
méd. Xavantes. Presidente Epitácio, 82 -120 43 33 4 20 4 80 0,20 
sond. SP.21°58'S e 52°12'WGr. 

Folha SF.22-V-D. 
PVd Tb Estrada Anaurilândia-
Amod. fazenda São Roque, a 11 km Ap 0-30 47 36 4 13 5 62 0,31 
aren./méd 58 da cidade. Anaurilândia, MS. 81 -70 42 38 4 16 7 56 0,25 
pi. 22°15' S e 52°52'WGr. 82 -120 43 37 2 18 9 50 0,11 

Folha SF.22-Y-A. 
AO a Fazenda Quatro Irmãos-rio Ap 0-25 59 27 3 11 100 0,27 
Amod. 69 Paraná, a 5km da sede. C1 -65 54 32 3 11 100 0,27 
pi. Anaurilândia, MS. 22º21'S e C2 -120 51 33 3 11 100 1,36 

52°52'WGr. Folha SF.22-Y-A. 

pH (12,5) Complexo sortivo mE/100g CE Equivalente 
Perfil Ab03 K; Kc e N MO e V 1 OO.Al+3 p Na' mmhos/ de CaC03 

Nº Fe203 H,O KCIN % % % N Ca+2 Mg+2 .. Na' s H' Al+3 T 
% Al.,.~+s ppm % om a % 

25°C 
5,8 4,9 1,22 2,1 2,09 0,37 0,31 o 2,77 2,98 0,02 5,77 48 1 3,6 

45 5,9 5,0 0,17 0,3 1,93 0,26 0,09 o 2,28 2,11 0,02 4,41 52 1 2,4 
5,7 4,7 0,12 0,2 1,87 0,30 0,05 o 2,22 2,05 0,06 4,33 51 3 2,4 
5,7 4,3 1,51 2,6 0,97 0,40 0,26 o 1,63 3,83 0,33 5,79 28 17 6,0 

48 5,0 4,1 0,41 0,7 0,41 0,11 0,10 o 0,62 3,27 0,89 4,78 13 59 3,0 
4,6 3,9 0,52 0,9 0,19 0,05 0,03 o 0,27 3,40 1,25 4,92 6 82 2,7 
4,7 4,0 0,54 1,1 0,18 0,11 0,05 o 0,34 3,23 0,84 4,41 8 71 1,2 

49 4,4 4,0 0,12 0,2 0,07 0,03 0,04 o 0,14 2,46 0,89 3,49 4 86 1,2 
4,8 4,0 0,12 0,2 0,09 0,03 0,01 o 0,13 2,04 0,86 3,03 4 87 1,2 
5,5 4,7 0,87 1,5 1,43 0,35 0,09 o 1,87 2,54 0,05 4,46 42 3 3,6 

58 5,9 5,0 0,12 0,2 1,30 0,30 0,01 o 1,61 1,65 o 3,26 49 o 2,4 
6,0 5,0 0,12 0,2 1,21 0,14 0,02 o 1,37 1,39 o 2,76 50 o 1,8 
5,9 5,1 1,00 1,7 1,21 0,39 0,06 o 1,66 3,44 0,04 5,14 32 2 8,3 

69 5,1 4,4 0,12 0,2 0,12 0,06 0,01 o 0,19 3,12 0,48 3,79 5 72 7,8 
4,8 4,3 0,06 0,1 0,09 0,02 o o 0,11 2,25 0,41 2,77 4 79 3,0 

Tabela 3.1 -Continuacão Lab.: UFRS 

Horizonte 
Amostra seca Composição granulométrica 

Grau Ataque por H2S04 (d=1,47) % 
ao ar% (terra fina seca ao ar) Argila 

Perfil Prot. Areia Areia natu-
de Silte Equiv. 

Solo Nº Localização 
Lab. Prof. 

Calh. Case. 

'"" 
Silte Argila 

'ª' 
fio cu- Umi-

Símbolo >20 20-2 grossa 
0,05-,002 <0,002 lação Arrgila d ade Si02 Al203 F9203 Ti02 P20s om 2-0,2 0,2-0,05 % 

mm mm mm mm % 
mm mm 

PVd Tb Porto Junqueira. Teodoro Ap 0-40 51 35 4 10 100 0,4 
Amod. Sampaio, SP. 22º21'S e 81 -80 5 48 36 2 14 4 71 0,14 
aren./méd 70 5244'WGr. Folha SF.22-Y-A. 82 -120 36 42 2 20 6 70 0,10 
pi. 



Ad Município de Terra Rica, PR. A 0-11 o o 14 46 21 19 5 76 1,10 
Amod. 78 22°44'S e 52°35'WGr. C1 -30 o o 21 49 13 17 100 0,76 
méd. pi. Folha SF.22-Y-A. C2 -65 o o 23 55 10 12 100 0,83 

-130 o o 13 42 15 30 15 50 0,50 
Aa Margem direita do rio Ap 0-18 o o 3 37 23 37 100 0,62 
A mod. arg. 79 Paranapanema. Teodoro C1 -59 o o 2 38 24 36 100 0,67 
pi. Sampaio, SP. 22º34'S e C2 -112 o o 1 40 22 37 100 0,59 

52°09'WGr. Folha SF.22-Y-B. llC3 -160 o o 2 29 26 43 2 95 0,60 
Ter A mod. Porto Ceará. Jardim Olinda, Ap 0-12 o 1,5 19 28 17 36 18 50 0,47 
marg. sond. 80 PR. 22º33'S e 52°02'WGr. A3 -36 o o 16 19 17 48 36 25 0,35 

Folha SF.22-Y-B. 821 -92 o o 10 17 10 63 14 78 0,16 
831 -135 o 33,0 12 20 14 54 6 89 0,26 

PEe Tb A Várzea do ribeirão do Rebojo. A1 0-18 o o 16 46 14 24 6 75 0,58 
mod. méd./ Estrela do Norte, PR. 22º36'S A3 -50 o o 14 50 10 26 24 8 0,42 
Arg. sond. 81 e 51°45'WGr. B21t -124 o o 10 34 12 44 15 66 0,80 

Folha SF.22-Y-B. B22t -180 o o 12 44 10 34 100 0,29 

pH (12,5) Complexo sortivo mE/100g CE Equivalente 
Perfil Ab03 K; Kc e N MO e V 1 OO.Al+3 p Na' mmhos/ de CaC03 

Nº "Te;õ;- H,O KCIN % % % N Ca+2 Mg+2 .. Na' s H' Al+3 T 
% Ar"~+S ppm % om a % 

25°C 
5,7 5,0 0,41 0,7 0,89 0,42 0,24 o 1,55 1,71 0,02 3,28 47 1 10,1 

70 5,7 4,7 0,12 0,2 0,76 0,20 0,21 o 1,17 1,68 0,04 2,89 41 3 3,6 
5,6 5,1 0,06 0,1 1,22 0,25 0,18 o 1,65 1,62 0,04 3,31 50 2 3,0 
5,6 4,9 2,38 4,1 5,17 1,60 0,58 0,11 7,46 2,87 0,06 10,39 72 1 23,4 

78 4,8 3,6 0,06 0,1 0,71 0,30 0,07 0,12 1,20 1,63 1,73 4,56 26 59 18,6 
5,0 3,8 0,06 0,1 0,37 0,45 0,11 0,09 1,02 0,71 1,30 3,03 34 56 11,3 
6,0 3,4 0,06 0,1 1,49 2,51 0,15 1,04 5,19 1,46 3,86 10,51 49 43 7,0 
5,5 4,7 3,02 5,2 10,02 2,98 0,21 0,12 13,19 4,46 0,27 17,92 74 2 12,8 

79 4,4 3,4 0,29 0,5 1,27 0,98 0,14 0,06 2,44 1,52 7,44 11,40 21 75 5,9 
4,3 3,4 0,06 0,1 0,24 1,20 0,10 0,12 1,66 0,62 8,78 11,06 15 84 10,4 
4,8 3,2 0,06 0,1 0,24 0,82 0,12 0,45 1,63 0,52 11,02 13,17 12 87 14,1 
6,9 6,0 1,98 3,4 10,02 1,50 0,57 0,10 12,19 0,76 0,05 13,00 94 o 13,4 

80 6,8 5,9 0,93 1,6 8,63 1,96 0,27 0,07 10,93 0,86 0,06 11,85 92 1 9,5 
5,8 5,0 0,17 0,3 5,84 1,96 0,10 0,04 7,94 1,94 0,08 9,96 80 1 8,9 
54 48 o 06 o 1 6 DO 2 21 o 06 o 05 8 32 2 07 o 13 10 52 79 2 80 
6,0 5,6 3,31 5,7 7,24 1,36 0,10 0,06 8,76 1,89 0,05 10,70 82 1 3,3 

81 6,5 5,7 0,75 1,3 5,26 0,62 0,04 0,06 5,98 0,81 0,04 6,83 88 1 4,1 
6,8 6,0 0,06 0,1 5,93 1,69 0,05 0,06 7,74 0,47 0,03 8,24 94 o 5,7 
62 54 o 06 o 1 2 67 1 78 o 03 o 04 515 o 78 o 04 5 97 86 1 57 

Tabela 3 1 - Continuação Lab · UFRS 

Horizonte 
Amostra seca Composição granulométrica 

Grau Ataque por H1S04 (d=1,47) % 
ao ar% (terra fina seca ao ar) Argila 

Perfil Prot. Areia Areia natu-
de Silte Equiv. 

Solo Nº Localização 
Lab. Prof. 

Calh. Case. 

'"" 
Silte Argila 

'ª' 
fio cu-
~ 

Umi-
Símbolo >20 20-2 grossa 

0,05-,002 <0,002 lação d ade Si02 Al203 F9203 Ti02 P20s om 2-0,2 0,2-0,05 % 
% mm mm mm mm mm mm 

Ap 0-15 o o 6 18 30 46 100 0,65 

HGPa Tb Fazenda Iara, bairro Euclides C1g -29 o o 8 23 29 40 100 0,72 

Amod. 82 da Cunha. Teodoro Sampaio, C2g -40 o o 12 24 26 38 18 53 0,68 

arg. pi. SP. 22º37'S e 52°43'WGr. C3g -78 o 0,5 5 17 19 59 8 86 0,32 
Folha SF.22-Y-A. C4g -115 o o 11 12 15 62 10 84 0,24 

C5a -150 o o 48 28 8 16 8 50 0,50 



Estrada Terra Rica-Adhemar A1 0-21 o o 65 19 5 11 9 18 0,45 
LEa A mod. 87 de Barros. Terra Rica, PR. A3 -55 o o 56 20 5 19 5 74 0,26 
méd. sond. 22°41'S e 52°40'WGr. 81 -98 o o 52 24 5 19 100 0,26 

Folha SF.22-Y-A. 82 -160 o o 50 27 4 19 7 63 0,21 
TRe Município de Centenário do Ap 0-28 o o 16 23 22 39 21 46 0,56 
Amod. 88 Sul, PR. 22°42' e 51°33'WGr. B21t -64 o o 9 14 21 56 12 79 0,38 
méd. sond. Folha SF.22-Y-B. B22t -130 o o 8 13 22 57 7 88 0,38 

pH (12,5) Complexo sortivo mE/100g CE Equivalente 
Perfil Ab03 K; Kc e N MO e V 1 OO.Al+3 p Na' mmhos/ de CaC03 

Nº Fe203 H,O KCIN % % % N Ca+2 Mg+2 .. Na' s H' Al+3 T 
% Al'~+s ppm % om a % 

25°C 
5,1 4,1 4,22 1,32 0,41 0,06 6,01 6,23 1,00 13,24 45 14 5,8 
4,8 3,8 2,38 0,76 0,09 0,04 3,27 5,97 2,99 12,23 27 48 5,2 

82 4,5 3,6 1,66 0,63 0,09 0,04 2,42 3,12 4,54 10,08 24 65 5,0 
4,4 3,5 2,03 0,77 0,11 0,07 2,89 1,92 6,72 11,62 26 69 4,4 
4,6 3,4 3,35 1,29 0,13 0,08 4,85 2,17 6,27 13,29 27 56 4,6 
4,8 3,8 0,68 0,25 0,03 0,08 0,98 0,69 1,05 2,72 36 52 6,4 
5,6 4,7 0,17 0,3 0,61 0,18 0,09 0,02 0,90 1,00 0,12 2,02 45 12 3,6 
4,8 4,0 0,06 0,1 0,27 0,02 0,04 0,01 0,34 0,72 0,64 1,70 20 64 2,1 

87 4,3 4,0 0,06 0,1 0,12 0,01 0,03 0,01 0,17 0,44 0,91 1,52 11 64 1,8 
4,4 4,0 0,06 0,1 0,08 0,01 0,02 o 0,11 0,33 0,83 1,27 9 88 1,8 
6,4 5,6 2,32 4,0 8,96 2,03 0,67 0,07 11,73 2,04 0,03 13,80 85 o 27,0 

88 6,6 5,8 0,93 1,6 6,68 1,44 0,37 0,05 8,54 1,26 0,02 9,82 87 o 8,1 
6,6 5,9 0,06 0,1 4,02 1,24 0,06 0,03 5,35 0,8 0,02 6,7 87 o 6,6 



TABELA3.ll 
Resultados analíticos das amostras de extras de solos para classificação 

Lab · SNLCS 

Horizonte 
Amostra seca Composição granulométrica 

Grau Ataque por H1S04 (d=1,47) % 
ao ar% (terra fina seca ao ar) Argila 

de Equiv. 
Solo 

Perfil 
Localização 

Prot. Areia Areia Silte Argila 
natu-

flocu- Silte Umi-
Nº Lab. 

Símbolo 
Prof. Calh. >20 Case. 20-2 grossa '"" 0,05-0,002 <0,002 'ª' lação Argila d ade Si02 Ab03 F9203 Ti02 P20s om mm mm 2-0,2 0,2-0,05 % 

mm mm % 
mm mm 

.., 7,5 km de Três Lagoas em 
AO a direção a Inocência e a 1 O km em 820351 A 0-22 o o 51 38 2 9 6 33 0,22 4,4 2,8 2,1 1,5 0,72 
Amod. 1 direção a Fazenda Alegrete. Três 820352 e 80-100 o o 50 33 5 12 8 33 0,42 5,7 4,0 3,6 1,6 0,64 
sond. Lagoas, MS. 20º10'S e 

51°44'WGr. Folha SF.22-V-B. 
Estrada Três Lagoas-Aparecida 

LEa do Taboado, a 52 km de Véstia. 
Amod. 2 Aparecida do Taboado, MS. 820348 8 60-80 o o 17 49 8 26 o 100 0,31 
méd. sond. 20°09'S e 51°12'WGr. 

Folha SF.22-VB. 

LVa Estrada Aparecida do Taboado-

Amod. 3 Porto ltamarati, a 2 km de 820349 A 0-25 o o 35 32 8 25 22 12 0,32 9,3 8,4 3,3 1,05 

méd. pi. Aparecida do T aboado, MS 820350 8 60-80 o o 32 31 7 30 o 100 0,23 11,1 9,9 4,0 1,30 
20°06'S e 51°04'WGr. Folha 
SF.22-V-B. 

PEe Tb Estrada Jales-Turmalina, a 2 km 

Amod. 4 de Fátima Paulista. Dolcinópolis, 821166 A 0-20 o o 16 62 12 10 8 20 1,20 7,1 1,9 3,0 4,4 1,71 

méd. pi. SP. 20°05'S e 50°28'WGr. 821167 8 60-80 o o 16 58 9 17 15 12 0,53 9,2 6,7 5,1 5,1 1,79 
Folha SF.22-X-A. 

PEe Tb Estrada Palestina-Américo de 

Amod. 5 Campos, a 17 km de Palestina. 821164 Ap 0-30 o o 14 66 10 10 8 20 1,00 8,5 3,7 2,8 3,3 1,01 

méd. pi. Palestina, SP. 20º17'S e 821165 8 80-100 o o 15 61 8 16 14 13 0,50 10,3 6,5 5,0 4,2 1,49 
49°34'WGr. Folha SF.22-X-A. 
Estrada Barretos-Planura, a 48 

LEe km de Barretos e a 13 km da es-

Amod. 6 rada em direção à Fazenda 821159 82 60-90 o TR 16 43 11 30 14 53 0,37 16,2 10,3 9,8 9,1 2,97 

méd. sond. Continental. Colúmbia, SP. 
20º16'S e 48°33'WGr. Folha 
SF.22-X-B. 

pH(U,5) Complexo sortivo mE/100g CE Equivalente 
Perfil Nº Ab03 K; Kc e N MO e V 100.Al+3 p Na• mmhos/ de CaC03 

Fe203 H,O KCIN % % % N Ca+2 1 Mg+2 .. Na• s H• !'J., T % Al'~+S ppm % om a % 
25º c 

1 2,19 2,27 1,56 4,9 4,1 0,23 0,04 0,40 6 0,1 0,01 0,01 0,1 0,5 0,6 1,2 8 86 1 
3 53 1 89 1 47 48 41 o 13 o 04 o 22 3 o 1 o 01 o 01 o 1 02 06 09 11 86 1 

2 

3 4,00 1,88 1,50 
3,88 1,91 1,52 

4 1,07 1,08 0,56 5,1 3,9 0,71 0,08 1,22 9 0,7 0,08 0,01 0,8 1,4 0,2 2,4 33 20 <1 
1,57 2,23 1,36 5,2 4,0 0,31 0,04 0,52 8 0,4 0,02 0,01 0,4 1,0 0,2 1,6 25 33 1 

5 1,33 2,24 1,28 5,6 4,7 0,66 0,08 1,14 8 2,5 1 0,2 0,04 0,01 2,8 1,0 o 3,8 74 o <1 
1,86 2,21 1,44 6,2 4,7 0,24 0,05 0,4 5 1,8 0,2 0,02 0,01 2,0 0,8 o 2,8 71 o <1 

6 1,69 1,79 1,12 6,1 5,2 0,24 0,04 0,41 6 1,8 1 0,2 0,02 0,02 2,0 0,7 0,1 2,8 71 5 1 



TABELA 3.11- continuacão 

Perfil Prot. 
Solo Nº Localização 

Lab. 

PEe Tb Estrada lbiporanga-Palestina, a 

Amod. 7 1 km de lbiporanga. Tanabi, SP. 821162 

méd. pi. 20º28'S e 49°34'WGr. 
Folha SF. 22-X-A. 
Estrada Três Lagoas-Campo 

AO a Grande, 12,8 km após a 
Amod. 8 barragem do Mimoso. Ribas do 820328 
sond. Rio Pardo, MS. 2D°39'S e 

53°26'WGr. Folha SF.22-V-A. 

LEaA Estrada Agua Clara-Três 

mod. méd. 10 Lagoas, a 13 km do rio Pombo. 820330 

sond. Água Clara, MS. 20°31 'S e 820331 
52°37'WGr. Folha SF.22-V-A. 

PVe Tb Estrada Três Lagoas-Agua 
Amod. 11 Clara, a 67 km de Três Lagoas. 820346 
aren./méd. Três Lagoas, MS. 20°39'S e 820347 
sond. 52°17'WGr. Folha SF.22-V-A. 

PVa Tb Estrada Três Lagoas-Campo 

Amod. Grande, a 8 km de Garcia e a 3 820353 

aren./méd. 12 km da estrada. Três Lagoas, MS. 820354 

sond. 20°38'S e 52°14'WGr. 
Folha SF.22-V-B. 

LEa Estrada Três Lagoas-Agua 

Amod. 13 Clara, a 32 km de Três Lagoas. 820334 

méd. sond. Três Lagoas, MS. 20°48'S e 820335 
51°50'WGr. Folha SF.22-V-B. 

PVa Tb Estrada Três Lagoas-Agua 
Amod. 14 Clara, a 1,5 km de Três Lagoas. 820332 
aren./méd. Três Lagoas, MS. 20°49'S e 820333 
oi. 51°34'WGr. Folha SF.22-V-B. 

Ab03 
pH (1:2,5) e Perfil Nº K; 

Fe203 

7 1,16 2,55 
2,08 2,12 

8 2,67 2,13 
2,55 1,97 

10 2,27 2,05 
2,44 2,00 

11 1,42 3,05 
1,56 2,05 

12 0,93 3,39 
1,74 2,48 

13 2,59 1,95 
2,40 2,18 

14 5,32 2,05 
5,61 2,00 

TABELA 3.11- continua ão 

Solo Perfil 
Nº 

Kc 
H,O 

1,36 6,6 
1,43 6,4 
1,55 4,0 
1,42 4,6 

1,43 4,0 
1,42 4,8 
1,79 5,9 
1,80 5,6 

1,63 5,0 
1,58 5,5 

1,41 4,5 
1,54 4,8 
1,72 4,6 
1,69 5,2 

Localização 

KCIN % 

5,5 
5,1 
4,1 
4,3 

3,8 
4,3 
4,8 
4,0 

4,3 
4,0 

4,2 
4,0 
4,1 
4,5 

0,31 
0,31 
0,42 
0,15 

0,50 
0,12 
0,70 
0,33 

0,42 
0,18 

0,31 
0,08 
0,36 
0,12 

Prot. 
Lab. 

Horizonte 

Símbolo 
Prof. 
om 

Ap 0-35 

Ap 0-20 

A 0-20 
8 80-120 

A1 0-20 
82 80-100 

A 0-20 
8 60-90 

A1 0-20 
82 90-120 

A1 0-20 
82 70-90 

N MO 
% % 

0,04 0,53 
0,04 0,53 
0,06 0,72 
0,05 0,26 

0,08 0,86 
0,04 0,21 
0,08 1,21 
0,04 0,57 

0,07 0,72 
0,05 0,31 

0,06 0,53 
0,05 0,14 
0,06 0,62 
0,05 0,21 

Horizonte 

e 
N 

8 
8 
7 
3 

6 
3 
9 
8 

6 
4 

5 
2 
6 
2 

Amostra seca 
ao ar% 

Calh. >20 Case. 20-2 
mm mm 

o o 

o o 

o o 
o o 

o o 
o o 

o o 
o o 

o o 
o o 

o TR 
o TR 

ca+2 Mg+2 

1,8 
2,4 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 

3,4 0,4 
1,6 0,9 

1,6 0,4 
1,1 0,1 

0,5 
0,1 
0,1 
0,1 

Amostra seca 
ao ar% 

Composição granulométrica 
(terra fina seca ao ar) 

Areia Areia 

'"" 
Silte Argila 

grossa 0,05-0,002 <0,002 
2-0,2 0,2-0,05 mm mm 
mm mm 

7 73 9 11 

59 30 2 9 

36 49 4 11 
33 45 6 16 

20 64 7 9 
16 61 8 15 

10 70 12 8 
8 60 13 19 

37 48 4 11 
27 47 2 24 

57 26 4 13 
44 99 9 18 

Complexo sortivo mE/100g .. Na• s H• !'J., 

0,2 0,03 0,02 2,1 0,6 
0,3 0,03 0,02 2,8 0,8 
0,02 0,01 0,1 1,3 0,9 
0,01 0,01 0,1 0,6 0,5 

0,03 0,01 0,1 1,7 1,0 
0,01 0,01 0,1 0,4 0,5 
0,17 0,01 4,0 2,0 o 
0,28 0,01 2,8 1,6 0,7 

0,07 0,01 2,1 1,2 0,1 
0,09 0,01 1,3 1,0 2,5 

0,03 0,01 0,5 0,8 0,6 
0,01 0,01 0,1 0,3 0,7 
0,02 0,01 0,1 1,3 0,7 
0,01 0,01 0,1 0,6 0,42 

Composição granulométrica 
(terra fina seca ao ar) 

Argila 

natu-

T 

o 
o 

2,3 
1,2 

2,8 
1,0 
6,0 
5,1 

3,4 
4,8 

1,9 
1,1 
2,1 
1,1 

ral 
% 

10 

9 

9 
12 

4 
13 

6 
5 

8 
1 

11 
2 

V 
% 

2,7 
3,6 

4 
8 

4 
10 
67 
55 

62 
27 

26 

Argila 
natu-

9 
5 
9 

Grau 
de 

flocu-
lação 

% 

9 

o 

1 
8 

25 

56 
13 

25 
74 

27 
96 

15 
89 

100.Al+3 

Al'~+S 

Grau 
de 

78 
78 
90 
83 

91 
83 
o 

20 

5 
66 

55 
88 
88 
80 

Si 
lte 

Argila 

0,82 

0,22 

0,36 
0,38 

0,78 
0,53 

1,50 
0,68 

0,36 
0,08 

0,31 
0,50 

p 

ppm 

o 
o 

<1 

Equiv. 
Umi-
d ade 

6,3 

4,9 

7,0 
12,0 

7,5 
10,6 

7,5 
13,0 

5,7 
7,2 

5,9 
8,6 

Na• 
% 

<1 
1 

<1 
1 

<1 
<1 
<1 
<1 
1 
1 

<1 
1 

Equiv. 
Umi-

Lab.: SNLCS 

Ataque por H1S04 (d=1,47) % 

Si02 Ab03 F9203 Ti02 P20s 

4,2 2,8 3,8 1,31 

3,0 2,4 1,4 0,34 

3,5 2,9 2,0 0,56 
5,3 4,5 2,9 0,78 

3,4 1,9 2,1 0,84 
5,9 3,4 3,4 0,85 

3,2 1,6 2,7 0,87 
7,3 5,0 4,5 1,28 

3,8 3,3 2,0 0,56 
5,9 4,6 3,0 0,76 

5,3 4,4 1,3 0,62 
8,8 7,5 2,1 0,93 

CE Equivalente 
mmhos/ de CaC03 

om a 
25º c 

% 

1 
1 

Lab.: SNLCS 

Ataque por H2S04 (d=1,47) % 



Estrada Arapuã-Fazenda 
LEa Gamei eira, 1 O km antes da sede 820336 
Amod. 17 da fazenda. Brasilândia, MS. 820337 
méd. pi. 20°57'S e 52°52'WGr. 

Folha SF.22-V-B. 

LEa Estrada Três Lagoas-

Amod. 18 Brasilândia, a 26,3 km de Três 820338 

arg. pi. Lagoas, MS. 21º00'S e 820339 
51°51'WGr. 
Folha SF.22-V-B . 

PVa Tb ..., 2,8 km de Roteiro (2ª Aliança) 
Amod. 19 em direção a 3ª Aliança. 821587 
aren./méd. Mirandópolis, SP. 20°57'S e 821588 
sond. 51°05'WGr. Folha SF.22-V-B. 

PVe Tb ..., 4 km da rodovia Washington 

Ab. Amod. 20 Luís, no sentido de Vila Ventura. 821160 

aren. lbirá, SP. 21º00'S e49°15'WGr. 821161 
Folha SF.22-X-B. 

PVa Tb ab. Estrada Xavantina-Fazenda 
Amod. 21 Transparaná, a 22 km de 820304 
aren./méd. Xavantiva. Brasilândia, MS. 820305 
ond. 21º12'S e 52°48'WGr. Folha 

SF.22-V-C. 

LEa Estrada Brasilândia-Xavantina, 

Amod. 23 a 21,2 km de Brasilândia. 820340 

méd. sond. Brasilândia, MS. 21º14'S e 
9º11'WGr. Folha SF.22-V-D. 

820341 

LVa Estrada Ubarana-Adolfo, a 0,5 

Amod. 24 km do trevo com a BR-153. José 821585 

méd. pi. Bonifácio, SP. 21º11'S e 821586 
9°43'WGr. Folha SF.22-X-C. 

Ab03 
pH(U,5) e Perfil Nº K; 

Fe203 

17 2,64 1,94 
2,63 2,02 

18 3,28 1,90 
3,05 1,92 

19 1,57 2,52 
2,26 2,27 

20 2,49 2,41 
2,56 2,14 

21 1,41 3,22 
1,93 2,87 

23 2,19 2,07 
1,91 2,18 

24 3,84 2,22 
4,94 1,97 

TABELA 3.11- continua ão 

Solo Perfil 
Nº 

Kc 
H,O 

1,41 4,2 
1,46 5,1 
1,46 4,0 
1,45 4,8 
1,57 5,0 
1,58 5,0 
1,72 5,9 
1,67 5,9 
1,88 5,6 
1,89 5,4 
1,42 4,5 
1,43 4,8 
1,76 4,6 
1,64 5,0 

Localização 

KCIN % 

3,9 
4,2 
3,7 
4,1 
3,9 
3,7 
4,6 
4,4 
4,9 
3,8 
3,9 
3,9 
3,8 
4,0 

0,49 
0,21 

0,78 
0,22 
0,33 
0,19 

0,61 
0,56 

1,30 
0,17 

0,73 
0,14 
0,53 
0,26 

Prot. 
Lab. 

Símbolo 
Prof. 
om 

A1 0-20 
82 80-120 

A1 0-20 
82 70-120 

A 0-20 
8 8-100 

3 
A2 5-55 
821 70-100 

Ap 0-20 
81 70-120 

A1 0-20 
82 80-120 

A 10-40 
8 80-100 

N MO 
% % 

0,06 0,84 
0,03 0,36 

0,09 1,34 
0,05 0,38 
0,05 0,57 
0,04 0,33 

0,07 1,05 
0,07 0,97 

0,12 2,24 
0,05 0,29 

0,08 1,26 
0,04 0,24 
0,06 0,91 
0,04 0,45 

Horizonte 

e 
N 

8 
7 
9 
4 
7 
5 
9 
8 

11 
3 
9 
4 
9 
7 

Calh. >20 Case. 20-2 
mm mm 

o o 
o o 

o o 
o o 

o o 
o o 

o TR 
o TR 

o o 
o o 

o o 
o o 

o o 
o o 

Ca+2 Mg+2 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,6 
0,8 

1,7 0,2 
2,8 0,9 
4,0 0,4 
0,8 0,8 

0,8 
0,1 
0,1 
0,1 

Amostra seca 
ao ar% 

Areia Areia 
Silte 

grossa '"" 0,05-0,002 
2-0,2 0,2-0,05 

mm mm mm 

24 55 6 
20 52 7 

40 27 6 
30 26 7 

10 71 9 
8 61 10 

18 61 8 
13 45 10 

16 65 11 
12 60 11 

15 60 10 
13 55 14 

15 61 7 
14 60 7 

Complexo sortivo mE/100g .. 
0,04 
0,01 

0,06 
0,01 
0,17 
0,07 

0,38 
0,32 

0,50 
0,15 

0,06 
0,01 
0,04 
0,02 

Na• s H• 

0,01 0,2 1,3 
0,01 0,1 0,6 
0,01 0,2 2,3 
0,01 0,1 1,0 
0,01 0,8 0,7 
0,01 0,9 0,9 
0,01 2,3 1,6 
0,02 4,0 2,1 
0,01 4,9 2,7 
0,01 1,8 0,8 
0,01 0,9 2,5 
0,01 0,1 0,2 
0,01 0,2 1,4 
0,01 0,1 0,8 

Composição granulométrica 
(terra fina seca ao ar) 

Argila 
<0,002 

mm 

15 
21 

27 
37 

10 
21 

13 
32 

8 
17 

15 
18 

17 
19 

!'J., T 

1,0 2,5 
0,6 1,3 
1,6 4,1 
0,8 1,9 
0,5 2,0 
1,0 2,8 
o 4,9 

0,2 6,3 
o 7,6 

2,4 5,0 
1,1 4,5 
1,1 1,4 
0,8 2,4 
0,4 1,3 

'ª' % 

11 
15 

18 
o 

6 
6 

12 
31 

6 
15 

12 
2 

14 
14 

V 
% 

8 
8 
5 
5 

40 
32 
47 
63 
64 
36 
20 

Argila 
natu-

7 
8 
8 

flocu-
lação 

% 

27 
29 

33 
100 

40 
71 

8 
3 

25 
12 

20 
89 

18 
26 

100.Al+3 

Al'~+S 

Grau 
de 

83 
86 
89 
89 
38 
53 
o 
5 
o 

57 
55 
92 
80 
80 

d ade 

Si 
lte 

Argila 

0,40 7,8 
0,33 9,1 

0,22 11,9 
0,19 13,3 

0,90 6,6 
0,48 11,0 

0,62 9,9 
0,31 17,5 

1,38 10,2 
0,65 14,1 

0,67 9,0 
0,78 8,0 

0,41 7,7 
0,37 7,5 

p Na• 
ppm % 

<1 
1 

<1 
1 

<1 
<1 
<1 
<1 

<1 <1 
<1 
<1 
1 

<1 
1 

Equiv. 
Umidade 

Si02 Ab03 F9203 Ti02 P20s 

4,8 4,2 2,5 0,62 
7,6 6,42 3,8 0,82 

10,3 9,2 4,4 0,77 
13,0 11,5 5,9 1,03 

4,0 2,7 2,7 0,91 
8,3 6,2 4,3 1,23 

5,4 3,8 2,4 1,11 
12,6 10,0 4,4 1,58 

3,4 1,8 2,0 0,65 
7,1 4,2 3,4 0,83 

5,6 4,6 3,3 0,99 
6,4 5,0 4,1 1,19 

6,4 4,9 2,0 0,72 
7,3 6,3 2,0 0,85 

CE Equivalente 
mmhos/ de CaC03 om a 

25º c % 

Lab.: SNLCS 

Ataque por H2S04 (d=1,47) % 



PEe Tb Estrada Urupês-Elisiário, a 12 

Amod. 25 km de Elisiário. Mirandópolis, SP. 821574 

méd. sond. 21º11'S e49°11'WGr. 821575 
Folha SF.22-X-D. 

Pla Tb Estrada Xavantina-Rio Pardo, a 

Amod. 16 km após o entrocamento com 820344 

aren./méd. 26 a estrada para a Fazenda 820345 

pi. Transparaná. Brasilândia, MS. 
21º16'S e 53°02'WGr. Folha 
SF.22-V-C. 
Estrada Panorama-Brasilândia, 

AO a 28 a 4 km do rio Paraná. Brasilândia, 
6156 

A mod. pi. MS. 21º18'S e 51°54'WGr. 
Folha SF.22-V-D . 

LVa ..., 5 km do trevo da usina 

Amod. 29 Promissão, em direção a Lins. 

méd. pi. Promissão, SP. 22°20'S e 
9°48'WGr. Folha SF.22-X-C. 

A 13 km do rio Anhanduí, na 
LVa estrada para a Fazenda Santa 821594 
Amod. 30 Lúcia. Campo Grande, MS. 821595 
méd. pi. 21º30'S e 53°48'WGr. 

Folha SF.22-V-C. 

LEa Estrada Xavantina-Bataguassu, a 

Amod. 31 19 km de Xavantina. Brasilândia, 820306 

méd. pi. MS. 21°26' Se 52°43'WGr. 820307 
Folha SF.22-V-C . 
..., 5 km do entrocamento para 

LVa Santa Ernestina em direção a 

Amod. 32 Jaboticabal pela BR-364. 820826 

méd. sond. Guariba, SP. 21°25'S e 
8º20'WGr. Folha SF.22-X-D. 

Ab03 
pH(U,5) e Perfil Nº K; Kc 

Fe203 

25 2,84 2,08 1,54 
3,58 1,62 1,27 

26 9,00 2,22 2,00 
10,20 2,03 1,84 

28 
29 

30 3,82 2,01 1,59 
3,55 1,87 1,46 

31 2,60 2,15 1,56 
2,49 2,14 1,53 

32 3,76 1,55 1,22 

TABELA 3.11- continua ão 

Solo Perfil 
Nº Localização 

H,O 

5,5 
5,8 

4,8 
5,1 

5,1 
5,0 

4,7 
5,1 
4,3 

KCIN 

4,2 
4,4 

3,9 
3,9 

3,8 
4,0 

4,0 
4,1 
4,4 

Prot. 
Lab. 

% 

0,45 
0,38 

0,80 
0,09 

1,01 
0,26 

0,41 
0,13 
0,24 

Símbolo 
Prof. 
om 

A3 20-40 
821 50-70 

A1 0-25 
821 80-100 

e 80-100 

82 80-120 

Ap 0-20 
8 80-100 

A1 0-18 
8 100-130 

8 100-140 

N MO 
% % 

0,07 0,78 
0,06 0,66 

0,07 1,38 
0,03 0,16 

0,09 1,74 
0,03 0,45 

0,06 0,71 
0,04 0,22 
0,05 0,41 

Horizonte 

e 
N 

6 
6 

11 
3 

11 
9 

7 
3 
5 

Calh. >20 Case. 20-2 
mm mm 

o TR 
o TR 

o o 
o TR 

o o 

o o 

o o 
o o 

o o 
o o 

o TR 

Ca+2 1 Mg+2 

1,3 
2,4 

0,1 
0,1 

0,3 
0,1 

0,4 
0,1 
0,1 

Amostra seca 
ao ar% 

Areia Areia 
Silte 

grossa '"" 0,05-0,002 
2-0,2 0,2-0,05 

mm 
mm mm 

24 53 7 
18 47 7 

44 44 5 
34 44 7 

26 65 3 

8 61 12 

52 30 4 
49 31 6 

40 45 5 
31 47 8 

35 27 6 

Complexo sortivo mE/100g .. 
0,2 
0,5 

0,02 
0,01 

0,08 
0,02 

0,10 
0,01 
0,01 

Na• s H< 

0,04 0,01 1,6 
0,04 0,01 3,0 

0,02 0,1 2,7 
0,01 0,1 0,5 

0,01 0,4 2,4 
0,01 0,1 0,9 

0,01 0,5 1,4 
0,01 0,1 0,5 
0,01 0,1 1,8 

Composição granulométrica 
(terra fina seca ao ar) 

Argila 
<0,002 

mm 

16 
28 

7 
15 

6 

19 

14 
14 

o 
14 

32 

!'J<< T 

1,5 0,2 
1,4 0,1 

1,3 4,1 
1,2 1,8 

0,8 3,6 
0,3 1,3 

0,5 2,4 
0,6 1,2 
0,6 2,5 

'ª' % 

12 
20 

4 
12 

8 
12 

8 
4 

o 

V 
% 

Argila 
natu-

3,3 
4,5 

2 
6 

11 
8 

21 
8 
4 

flocu-
lação 

% 

25 
29 

43 
20 

43 
14 

20 
71 

100 

100.Al+3 

A1·~+s 

Grau 
de 

48 
67 

93 
92 

67 
75 

50 
86 
86 

Si 
lte 

Argila 

0,44 
0,25 

0,71 
0,47 

0,29 
0,43 

0,50 
0,57 

0,19 

p 
ppm 

11 
3 

<1 

<0,5 

8,0 
13,9 

6,7 
8,7 

7,6 
7,8 

6,0 
8,0 

13,7 

Na• 
% 

<1 
1 

<1 
1 

<1 
1 

<1 

Equiv. 
Umi-

Si02 Ab03 F9203 Ti02 P20s 

6,0 4,9 2,7 1,05 
8,5 8,9 3,9 1,12 

3,0 2,3 0,4 0,32 
6,2 5,2 0,8 0,77 

2,8 

4,6 3,9 1,6 0,32 
5,5 5,0 2,2 1,41 

3,8 3,0 1,8 0,46 
5,8 4,6 2,9 0,68 

10,9 12,0 5,0 1,20 

CE Equivalente 
mmhos/ de CaC03 

om a 
25º c % 

<1 
<1 

Lab.: SNLCS 

Ataque por H2S04 (d=1,47) % 



Pla Tb Estrada porto ')0.1 de Novembro-
Aproem. 33 Campo Grande, a 11 km do 
aren./ porto. Bataguassu, MS. 21º43'S e 
méd. oi. 52°16'WGr. Folha SF.22-V-D. 

LVa Estrada Gavião Peixoto-

Amod. 34 Araraquara, a 26 km de Gavião 820824 
arg. sond. Peixoto. Araraquara, SP. 21º47'S 

e 48°16'WGr. Folha SF.22-X-D. 

LVa Estrada Américo Brasiliense-

Amod. 35 Santa Lúcia, a 3 km de Américo 820825 
arg. sond. Brasiliense, SP. 21º43'S e 

8°05'WGr. Folha SF.22-X-D. 
Estrada Araraquara-Jaú, a 7 km 

AO a do entroncamento em direção a 
Amod. 36 Guarapiranga. Boa Esperança do 820823 
sond. Sul, SP. 21°59'S e 49º18'WGr. 

Folha SF. 22-X-D. 
Estrada Anaurilândia-Bataiporã, 

LEa a 7 km de Anaurilândia e a 100 m 820355 
Amod. 37 do Córrego do Machado. 820356 
méd. ond. Anaurilândia, MS. 22°11 'Se 

52°47'WGr. Folha SF.22-Y-A. 
Próximo à cabeceira do Córrego 

LEa. Santa Rosa e a 6 km da Vila 
Amod. 38 Amandina. lvinhema, MS. 820357 
méd. sond. 22º24'S e 53°39'WGr. 

Folha SF.22-Y-A . 
..., 21,5 km na estrada Teodoro 

LEd Sampaio-Usina Alcidina, entrar 821805 
Amod. 39 2,5 km à esquerda. Teodoro 821806 
arg. pi. Sampaio, SP. 22°25'S e 

52°27'WGr. Folha SF.22-Y-B. 

Ab03 
pH(U,5) e Perfil Nº K; Kc 

Fe203 

33 
34 3,88 1,60 1,27 
35 3,53 1,12 0,87 
36 1,87 2,36 1,54 

37 
38 

39 3,56 1,93 1,51 
3,53 1,89 1,47 

TABELA 3.11- continuação 

Solo Perfil 
Nº Localização 

H,O 

5,0 
4,9 
5,9 

5,7 
5,1 

KCIN 

4,3 
4,3 
5,1 

4,3 
4,0 

Prot. 
Lab. 

% 

2,96 
0,53 
0,50 
0,07 

0,53 
0,40 

Símbolo 
Prof. 
om 

A 0-30 

B 100-150 

B 100-140 

e 100-130 

A 0-30 
B 70-100 

B 70-100 

A 0-40 
B 50-100 

N MO 
% % 

0,06 0,91 
0,06 0,86 
0,04 0,12 

0,07 0,9 
0,05 0,7 

Horizonte 

Calh. >20 Case. 20-2 

e 
N 

9 
8 
2 

8 
8 

mm mm 

o TR 

o TR 

TR 28 

o o 
o o 

o o 

o o 
o o 

Ca+2 1 Mg+2 

0,1 
0,1 
1,3 

1,8 1 0,2 
0,7 

Amostra seca 
ao ar% 

Areia Areia 
Silte 

grossa '"" 0,05-0,002 
2-0,2 0,2-0,05 

mm mm mm 

34 19 6 

38 19 4 

58 2 12 

48 29 6 
40 26 5 

28 42 5 

24 29 7 
20 28 7 

Complexo sortivo mE/100g .. 
0,06 
0,03 

0,1 

0,07 
0,09 

Na• s H• 

0,01 0,2 2,5 
0,01 1,2 2,9 
0,05 0,01 1,5 

0,01 2,1 2,1 
0,01 0,8 2,2 

Composição granulométrica 
(terra fina seca ao ar) 

Argila 
<0,002 

mm 

41 

39 

10 

17 
29 

25 

40 
45 

!'J., T 

1,2 3,9 
0,8 3,8 
1,1 o 

0,1 4,3 
0,6 3,6 

'ª' % 

27 

30 

17 

14 
o 

7 

36 
42 

V 
% 

Argila 
natu-

3,9 
3 

2,6 

49 
22 

flocu-
lação 

% 

34 

23 

0,17 

18 
100 

72 

10 
7 

1 OO.Al+3 

AI 

Grau 
de 

+S 

5 
89 
58 

5 
43 

d ade 

Si 
lte 

Argila 

0,15 16,3 

0,10 15,4 

6,4 4,3 

0,35 
0,17 

0,20 

0,18 16,1 
0,16 18,1 

p Na• 
ppm % 

86 <1 
<1 

o <1 

<1 
<1 

Equiv. 
Umidade 

Si02 Ab03 F9203 Ti02 P20s 

13,7 14,6 5,9 1,36 

10,1 15,3 6,8 1,40 

3,1 2,6 0,66 

15,0 13,2 5,8 0,84 
16,0 14,4 6,4 0,93 

CE Equivalente 
mmhos/ de CaC03 

om a 
25º c % 

Lab.: SNLCS 

Ataque por H1S04 (d=1,47) % 



Estrada Pirapozinho-Estrela do 
PEe Tb Norte, a 2 km do entroncamento 821799 
Amod. 40 de Narandiba. Tarabaí, SP. 821800 
méd. sond. 22º22'S e 51°06'WGr. 

Folha SF.22-Y-B. 

LEe Estrada Narandiba-Guarujá, a 

Amod. 41 300 m de Narandiba. Narandiba, 821803 

arg. pi. SP.22°25'S e 51°32'WGr. 821804 
Folha SF.22-Y-B. 
A 19,8 km da rodovia Bataiporã-

AO a Porto Primavera, a 1 O km da 

A mod. pi. 43 Fazenda Perdiz e a 2 km do rio 
Baía. Bataiporã, MS. 22º38'S e 
53°12'WGr. Folha SF.22-Y-A . 
..., 1 km da estrada 

LEa Sandovalina-Santa Inês, em 

Amod. 44 icinal à esquerda para ltororó do 821801 

méd. sond. Paranapanema, Sandovalina, SP. 821802 
22º36'S e 51°50'WGr. 
Folha SF.22-Y-B. 
Estrada São Pedro do 

LEaA Turvo-Concórdia, a 15 km de 821797 
mod. méd. 45 São Pedro do Turvo. São Pedro 821798 
sond. do Turvo, SP. 22°39'S e 

49°49'WGr. Folha SF.22-Z-A. 
LRa Estrada Palmital-Andirá, a 12 
Amod. 46 km do trevo de Palmital. Palmital, 821796 
marg. SP. 22°53'S e 50°15'WGr. 
sond. Folha SF.22-Z-A. 

Ab03 
pH(U,5) e Perfil Nº K; Kc 

Fe203 

40 2,71 2,04 1,49 
3,33 1,91 1,48 

41 3,21 1,87 1,43 
3,32 1,90 1,46 

43 

44 2,77 1,99 1,46 
2,83 1,87 1,38 

45 2,66 1,92 1,41 
2,91 1,94 1,44 

46 1,08 1,97 1,02 

TABELA 3.11- continuação 

Solo Perfil Localização 

H,O 

5,6 
6,5 
6,1 
6,3 

6,1 
5,1 
4,9 
5,1 
5,5 

KCIN 

4,3 
5,3 
4,8 
5,0 

4,8 
4,0 
4,0 
4,0 
4,2 

Prot. 
Lab. 

% 

0,82 
0,22 

0,64 
0,30 

0,84 
0,40 

0,52 
0,24 

0,58 

Símbolo 
Prof. 
om 

Ap 0-40 
8 50-90 

A 0-40 
8 50-90 

A 0-35 
e 80-100 

Ap 0-40 
82 50-90 

Ap 0-40 
82 110-150 

8 80-115 

N MO 
% % 

0,08 1,4 
0,03 0,4 
0,07 1,10 
0,04 0,5 

0,08 1,4 
0,04 0,7 
0,06 0,9 
0,03 0,4 
0,06 1,0 

Horizonte 

Calh. >20 Case. 20-2 

e 
N 

10 
7 
9 
8 

11 
10 
9 
8 

1,0 

mm mm 

o o 
o o 

o o 
o o 

o o 
o o 

o TR 
o TR 

o TR 
o TR 

o o 

Ca+2 Mg+2 

1,3 0,2 
1,8 0,2 
3,2 0,4 
1,9 0,8 

2,3 0,3 
0,7 

0,3 
0,2 
0,3 

Amostra seca 
ao ar% 

Areia Areia 
Silte 

grossa '"" 0,05-0,002 
2-0,2 0,2-0,05 

mm mm mm 

9 66 11 
7 57 10 

11 37 14 
10 35 12 

52 42 2 
50 45 1 

18 46 10 
15 46 8 

24 53 8 
22 53 7 

2 4 16 

Complexo sortivo mE/100g .. 
0,11 
0,05 

0,03 
0,02 

0,07 
0,04 

0,03 
0,02 

0,03 

Na• s H• 

0,01 1,8 2,2 
0,01 2,1 0,7 
0,01 3,6 2,0 
0,01 2,7 1,4 

0,01 2,7 2,2 
0,01 0,8 2,2 
0,01 0,3 2,4 
0,01 0,2 1,4 
0,01 0,3 3,9 

Composição granulométrica 
(terra fina seca ao ar) 

Argila 
<0,002 

mm 

14 
26 

38 
43 

4 
4 

26 
31 

15 
18 

78 

!'J., T 

0,1 3,9 
o 2,8 
o 5,6 
o 4,1 

o 4,9 
0,5 3,5 
0,6 3,3 
0,4 2,0 
0,6 4,8 

'ª' % 

12 
23 

33 
40 

22 
28 

10 
16 

o 

V 
% 

Argila 
natu-

41 
75 
64 
66 

55 
23 

9 
10 
6 

flocu-
lação 

% 

14 
12 

13 
7 

15 
10 

33 
11 

100 

100.Al+3 

Ar'"~+s 

Grau 
de 

6 
o 
o 
o 

o 
38 
67 
67 
67 

Si 
lte 

Argila 

0,79 8,9 
0,38 12,6 

0,37 17,5 
0,28 19,5 

0,38 13,0 
0,26 13,4 

0,53 8,5 
0,39 10,7 

0,21 34,1 

p Na• 
ppm % 

<1 
<1 
<1 
<1 

<1 
<1 
<1 
<1 
<1 

Equiv. 
Umidade 

Si02 Ab03 F9203 Ti02 P20s 

5,4 4,5 2,6 0,59 
9,8 8,7 4,1 0,85 

14,0 12,7 6,2 1,12 
15,9 14,2 6,7 1,28 

9,7 8,3 4,7 0,95 
11,1 10,1 5,6 0,10 

5,8 5,1 3,0 0,79 
7,4 6,5 3,5 0,82 

23,3 20,1 29,3 4,72 

CE Equivalente 
mmhos/ de CaC03 

om a 
25º c % 

Lab.: SNLCS 

Ataque por H1S04 (d=1,47) % 



LEa Estrada Botucatu-Pardinho, a 

Amod. 47 7,4 km de Pardinho. Pardinho, 821176 

arg. ond. SP. 23°03'S e 48º24'WGr. 821177 
Folha SF.22-Z-D. 

Pla Tb Estrada Porto Caiuá-Naviraí, a 820358 
Aproem. 4B 18 km do rio Paraná. Naviraí, MS. 820359 
aren./med. 23°09'S e 53°48'WGr. 820360 
pi. Folha SF.22-Y-C. 
TRe Município de Jataizinho, PR. 821228 
Amod. 49 23°15' S e 52°58' WGr. 821229 
marg. Folha SF.22-Z-C. 821230 
PVa ab. Tb Estrada Ribeirão Claro- 6345 
Amod. Jacarezinho, a 7 km de Ribeirão 6346 
aren./med. 50 Claro. Ribeirão Claro, PR. 6347 
Sond. 23°11 'S e 49°49'WGr. Folha 

SF.22-Z-C. 
PEa Tb ab. Estrada Timburi-Bernardino de 
Amod. Campos, a 8,7 km de Timburi. 
arg./marg. 51 ltauçu, SP. 23°05'S e 49°33'WGr. 
sond. Folha SF.22-Z-C. 

LEa -\ntiga estrada Sarutaiá-Piraju, 

Aproem. 52 a 6 km de Sarutaiá. Sarutaiá, SP. 820820 
ag. sond. 23°15'S e 49°29'WGr. 

Folha SF.22-Z-D. 
Na estrada Avaré-ltaí, a 9 km 

LEa de Avaré entrar 2 km em direção 
Amod. 53 ao ribeirão São João do Pinhal. 820819 
méd. ond. Avaré, SP.23º11'S e 48°56'WGr. 

Folha SF.22-Z-D. 

Ab03 
pH(U,5) e Perfil Nº KI Kc 

Fe203 

47 4,14 1,35 1,09 
3,87 1,39 1,11 
3,55 2,93 2,28 

4B 0,94 3,68 1,78 
3,54 2,53 1,97 
0,96 2,25 0,83 

49 1,36 2,25 1,29 
1,15 2,66 1,42 

2,23 1,99 1,38 
50 3,73 2,01 1,59 

3,97 2,02 1,61 

51 
52 2,69 1,84 1,34 
53 2,45 4,29 3,04 

TABELA 3.11- continuação 

Solo Perfil Localização 

H,O 

4,5 
4,6 
4,3 
5,0 
4,5 
6,4 
7,0 
6,6 

5,2 
4,9 
4,9 

4,6 
4,3 

KCIN 

3,9 
4,2 
3,9 
4,1 
3,6 
5,3 
5,9 
5,6 

4,1 
4,0 
4,0 

4,3 
4,2 

Prot. 
Lab. 

% 

1,93 
0,67 
1,25 
0,09 
0,25 
1,78 
0,43 
0,16 

0,89 
0,27 
0,28 

0,60 
0,18 

Símbolo 
Prof. 
om 

A1 0-25 
B2 70-120 

A11 0-20 
A2 40-90 
Bt 90-120 

A 0-20 
Bt 60-80 
e 150-170 

A 
Bt 
Bt 

A 0-20 
B1 20-40 
B2 40-80 

B 100-140 

B 100-140 

N MO 
% % 

0,17 3,33 
0,08 1,16 
0,13 
0,04 
0,05 
0,24 3,0 
0,08 0,7 
0,08 0,3 

0,04 1,53 
0,03 0,47 
0,03 0,48 

0,06 1,0 
0,04 0,3 

Horizonte 

Calh. >20 Case. 20-2 

e 
N 

11 
B 

10 
2 
5 
7 
5 
2 

22 
9 
9 

10 
5 

mm mm 

o 
o 

o o 
o 
o o 
o 
o 
o 
o o 
o o 
o o 

o o 

o o 

ca+2 Mg+2 

0,3 0,08 
0,1 0,01 
0,3 0,06 
0,1 0,01 
0,1 0,01 

13,2 2,6 
B,2 1,B 
7,0 6,1 

0,4 0,05 
0,5 0,02 
0,6 0,02 

0,1 
0,1 

Amostra seca 
ao ar% 

Areia Areia 
Silte 

'"" grossa 
0,05-0,002 

2-0,2 0,2-0,05 
mm 

mm mm 

24 16 11 
23 17 1 

23 54 12 
21 54 11 
11 3B 19 

4 7 26 
2 3 10 
B 5 33 

55 37 2 
4B 35 5 
4B 33 3 

10 16 25 
5 10 15 
3 7 14 

10 24 9 

25 55 3 

Complexo sortivo mE/100g .. 
0,02 
0,02 
0,05 
0,01 
0,01 
0,41 
0,04 
0,10 

0,02 
0,02 
0,02 

0,01 
0,02 

Na• s H• 

0,4 6,2 2,2 
0,1 2,B 0,7 
0,4 3,B 2,4 
0,1 0,5 0,5 
0,1 1,0 4,5 

0,04 16,3 3,4 
0,03 10,1 o 
0,03 13,2 1,9 

0,5 1,2 0,3 
0,5 1,6 0,7 
0,6 1,7 0,9 

0,01 0,1 3,5 
0,01 0,1 0,7 

Composição granulométrica 
(terra fina seca ao ar) 

Argila 
<0,002 

mm 

49 
59 

11 
4 

32 

63 
B5 
54 

6 
12 
16 

49 
70 
76 

57 

17 

!'J., T 

B,B 5 
3,6 3 
6,6 6 
1,1 9 
5,6 2 

o 19,7 
o 10,1 
o 15,1 

2,0 25 
2,B 1B 
3,2 19 

1,6 5,2 
1,1 1,9 

'ª' % 

27 
1 

B 
4 

31 

53 
4 
o 
4 

10 
14 

o 

4 

V 
% 

B5 
BB 
B6 
B3 
9B 
B3 

100 
B7 

3B 
5B 
60 

2 
5 

Argila 
natu-

flocu-
lação 

% 

45 
9B 

27 
o 
3 

10 
95 

100 

33 
17 
13 

100 

76 

1 OO.Al+3 

AI 

Grau 
de 

+S 

<0,5 

<1 

o 
o 
o 
1 

<1 
<1 

94 
92 

Silte 

Argila 

0,22 22,9 
0,02 22,3 

1,09 11,6 
2,75 3,9 
0,59 19,8 

0,41 31,1 
0,12 40,6 
0,61 46,7 

0,33 4 
0,42 9 
0,19 10 

0,16 22,9 

0,18 B,5 

p Na• 
ppm % 

<1 

1 
1 

<1 
<0,5 <1 
<0,5 <1 
<0,5 <1 

<1 
1 

Equiv. 
Umidade 

Si02 Ab03 F9203 Ti02 P20s 

15,1 19,0 7,2 0,84 
18,2 22,2 9,0 0,99 

4,3 2,5 1,1 0,79 
1,3 0,6 1,0 0,74 

13,1 B,B 3,9 1,76 

20,6 15,6 25,6 4,41 
28,4 21,5 24,8 3,50 
30,8 19,7 26,9 3,94 

2,0 1,7 1,2 0,30 0,02 
5,1 4,3 1,B 0,42 0,02 
6,3 5,3 2,1 0,45 0,03 

12,5 

18,7 17,3 10,1 3,26 

12,6 5,0 3,2 0,92 

CE Equivalente 
mmhos/ de CaC03 

om a 
25º c 

% 

Lab.: SNLCS 

Ataque por H2S04 (d=1,47) % 



Na estrada Avaré-ltaí, a 9 km 
LEa de Avaré entrar 5 km em direção 
Amod. 54 ao Ribeirão São João do Pinhal. 820818 
méd. pi. Avaré, SP.23º11'S e 48°55'WGr. 

Folha SF.22-Z-D. 

LRa Em frente a Cambi (usina 

Amod. 55 beneficiadora de leite) em 821226 

marg. Londrina. Londrina, PR. 23°30'S 821227 
e 51°44'WGr. Folha SF.22-Y-D. 

AO a Estrada Piraju-ltaí, na Fazenda 

Amod. 56 Borá, a 13 km da rodovia Raposo 820821 
sond. avares. Tejupá, SP. 23º18'S e 

9°15'WGr. Folha SF.22-Z-D. 

LEa Estrada Taquarituba-Coronel 

Aproem. 57 Macedo, a 5 km de Taquarituba. 820822 
Arg. sond. aquarituba, SP. 23°35'S e 

<1-9°14'WGr. Folha SF.22-Z-D. 
PVa Tb 59 Jlunicípio de lbaiti, PR. 23°52'S e 211 
Amod. 50°25'WGr. 212 
méd./arg. Folha SF.22-Z-C. 
PVa Tb. Município de lbaiti, PR. 23°52'S e 214 
Ab. Amod. 60 50°25'WGr. Folha SF.22-Z-C. 215 
méd./Ara. 
PVa Tb ab. Município de lbaiti, PR. 23°52'S e 220 
Amod. 61 50°25'WGr. Folha SF.22-Z-C. 221 
méd./arq. 
PVa Ta 
Amod. 62 Município de lbaiti, PR. 23°52'S e 4022 
med./arg. 50°22'WGr. Folha SF.22-Z-C. 4083 
sond. 

Ab03 
pH(U,5) e Perfil Nº KI Kc 

Fe203 

54 2,48 1,59 1,13 

55 1,23 1,60 0,88 
1,28 1,56 0,88 

56 5,29 2,05 1,72 
57 3,79 1,92 1,52 
59 
60 
61 

62 5,53 2,69 2,28 
6,08 2,58 2,22 

TABELA 3.11- continuação 

Solo Perfil Localização 

H,O 

4,6 
5,4 
5,3 
4,6 
4,7 

4,9 
4,7 

KCIN 

4,2 
4,5 
4,3 
4,3 
4,2 

Prot. 
Lab. 

% 

0,37 
1,84 
0,56 
0,07 
0,43 

0,63 
1,04 

Símbolo 
Prof. 
om 

B 100-140 

A 0-20 

B 130-150 

B 100-140 

B 100-140 

A 0-25 
B 40-60 

A 0-20 
B 40-65 

A 0-25 
B 40-60 

A 
B 

N MO 
% % 

0,04 0,64 
0,22 3,2 
0,07 1,0 
0,04 0,1 
0,06 0,7 

0,09 1,10 
0,12 1,80 

Horizonte 

e 
N 

Calh. >20 Case. 20-2 

9 
8 
8 
2 
7 

7 
9 

mm mm 

o 

o 1 

o o 

o o 

o o 

o o 
o o 

ca+2 1 Mg+2 

0,1 
4,3 
0,6 
0,1 
0,1 

2,2 
1 

0,7 
2,7 0,9 

Amostra seca 
ao ar% 

Areia Areia 
Silte 

'"" grossa 
0,05-0,002 

2-0,2 0,2-0,05 
mm mm mm 

26 34 

2 3 

1 4 

45 40 

2 18 

38,6 38,6 
28,6 27,2 

38,6 40,2 
29,6 28,2 

53,6 42,6 28,0 
20,2 

8 13 44 
4 7 30 

Complexo sortivo mE/100g .. 
0,01 

1,3 
0,02 
0,01 
0,10 

0,7 
0,9 

Na• s H• 

0,01 0,1 1,7 
0,58 0,02 6,2 
0,02 0,6 4,7 
0,01 0,1 0,8 
0,01 0,2 2,4 

0,15 0,03 3,1 
0,15 0,03 3,8 

Composição granulométrica 
(terra fina seca ao ar) 

Argila 
<0,002 

mm 

6 

17 

16 

3 

29 

23,2 
44,2 

21,2 
42,2 

18,4 
37,2 

35 
59 

!'J., T 

0,7 2,5 
6,2 0,3 
0,9 6,2 
0,6 1,5 
2,1 4,7 

2,9 3,3 
3,8 8,0 

'ª' % 

34 

78 

79 

12 

51 

35 
59 

V 
% 

4 
12,7 

10 
7 

4,2 

9,3 
16,6 

Argila 
natu-

flocu-
lação 

% 

o 

57 

o 

10 

o 

o 
o 

100.Al+3 

Ar'"~+s 

Grau 
de 

88 
49 
60 
86 
91 

33 
24 

Silte 

Argila 

100 0,18 

27 0,22 

100 0,20 

17 0,25 

100 0,57 

1,26 
0,51 

p Na• 
ppm % 

<1 
5 <0,5 

<0,5 <1 
1 
1 

52 
68 

Equiv. 
Umidade 

Si02 Ab03 F9203 Ti02 P20s 

14,8 9,9 10,6 6,7 2,41 

32,7 21,4 22,8 29,1 3,40 

34,3 22,3 24,3 29,7 3,45 

6,4 4,1 3,4 1,0 0,28 

23,8 17,7 15,7 6,5 2,17 

13,4 8,5 2,4 0,36 0,04 
24,5 16,1 4,1 0,40 0,04 

CE Equivalente 
mmhos/ de CaC03 

om a 
25º c 

% 

<1 

Lab.: SNLCS 

Ataque por H2S04 (d=1,47) % 



Areia Areia 
Silte Argila 'ª' flocu-

Prof. Calh. >20 Case. 20-2 '"" % lação Silte 
Símbolo 

grossa 
0,05-0,002 <0,002 Si02 Ab03 F9203 Ti02 P20s om mm mm 2-0,2 0,2-0,05 % Argila 

mm mm 
mm mm 

PVe Tb Estrada Campo Mourão-
Amod. 63 Cruzeiro d'Oeste, a 15 km de 76560 A 0-20 o o 30 48 6 16 12 25 0,38 
méd./arg. Campo Mourão. Araruna, PR. 76561 81 70-90 o o 19 32 4 45 41 9 0,09 
sond. 23°58'S e 52°35'WGr. Folha 

SF.22-Y-C. 

pH(U,5) Complexo sortivo mE/100g CE Equivalente 
Perfil Nº Ab03 KI Kc e N MO e V 100.Al+3 p Na' mmhos/ de CaC03 

Fe203 H,O KCIN % % % N Ca+2 Mg+2 .. Na' s H' !'J'' T % Ar'"~+s ppm % om a % 
25º c 

63 7,4 6,5 0,74 0,16 1,28 5 4,0 0,8 0,11 0,01 4,9 0,3 o 5,2 94 o 5 5 
7,0 5,9 0,57 0,15 0,98 4 1,6 0,8 0,40 0,01 2,8 0,7 o 3,5 80 o 1 1 



TABELA 3.111 
Resultados analíticos das amostras para avaliação da fertilidade dos solos 

Pon- Hori- prof. pH p Cátions Trocáveis mE/100g H+ + AI +++ 

to Solo zonte cm 1 :2,5 ppm mE/100g Localização 
Nº AI+++ ca++ Mg++ K• Na• 

PEe Tb A 11 km de lbiporanga na estrada para 

Amod. A 0-20 6,2 2 o 2,8 0,6 0,54 0,03 o Palestina. Palestina, SP. 20º26'S e 

1 aren./ 49º29'WGr. 
B 60-80 6,4 1 o 1,9 0,4 0,60 0,09 0,5 

méd. Folha SF.22-X-B. 

sond. 
Estrada Panorama-Brasilândia, a 

2 AQd e 80-100 5,2 2 0,3 0,4 0,08 0,01 1,3 4 km do rio Paraná. Brasilândia, 
Amod. pi. MS.21º18'S e 51º54'WGr. 

Folha SF.22V-D. 
PVe Tb Rod. Raposo Tavares, 1 km após o 

3 ab. Amod. B 80-100 5,0 <1 0,3 1,3 0,4 0,02 0,01 1,0 Trevo com a SP-425, em direção a 
aren./méd. Penápolis, SP. 21º47'S e 
sond. 50º47'WGr. Folha SF.22-X-B. 

LEa BR-153, no perímetro urbano de 
4 Amod. pi B 80-100 4,3 <1 1,0 0,4 0,01 0,01 2,0 Marília. Marília, SP. 22º13'S e 

49º58'WGr. Folha SF.22-Z-A 
Estrada Faz. Perdiz-rio Baía a 10 

5 Aqd A 0-35 6,2 13 o 2,5 0,3 0,07 0,01 1,5 km da faz. e a 2 km do rio 
Amod. pi. e 80-100 6,3 14 o 0,9 0,04 o 1,0 Bataiporã, MS. 22º38' e 53º12'WGr. 

Folha SF.22-Y-A 

PVa Tb Rodovia Marília-Ourinhos, 5 km 

Amod. antes da estrada para Campos 
6 aren./méd. B 80-100 4,5 <1 1,3 0,4 0,01 o 2,5 Novos Paulista. São Pedro do 

sond. Turvo, SP.22º33'S e 49º53'WGr. 
Folha SF.22-Z-A 

PVa Tb 

7 Amod. A 4,8 2 0,9 3,2 0,46 Município. de lbaiti, PR. 23º52'S e 
méd./ B 4,3 1 4,3 1,6 0,20 50º25WGr. Folha SF.22-Z-C. 
aro. 
PVa Tb ab. 

8 Amod. A 0-20 5, 1 4 0,3 4,9 0,28 Município de lbaiti, PR. 23º52'S e 
méd./ B 40-65 4,4 2 3,6 1,0 0,19 50º25WGr. Folha SF.22-Z-C. 
arg. 
PVa Tb ab. A 0-25 4,6 4 0,9 3,2 0,23 Município de lbaiti, PR. 23º52'S e 

9 Amod. B 40-60 4,6 1 3,4 1,4 0,13 50º25WGr. Folha SF.22-Z-C. 
méd./arg. 



TABELA 3.IV 
Classificação atualizada dos perfis de solos e amostras extras provenientes de outros trabalhos 

Fonte Pesquisada 
1 

Neste Relatório 

Referência Nº Classificação Nº Classificação 

36 Terra Rocha Legítima. 5 Latossolo Roxo distrófico A moderado textura muito argilosa 
relevo suave ondulado. 

18 Solos Podzolizados de Lins e Marília-variação 14 Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico argila de atividade 
Lins. baixa A moderado textura arenosa/média relevo ondulado. 

43 Latossolo Vermelho-Escuro-fase arenosa. 15 Latossolo Vermelho-Escuco álico A moderado textura média 
relevo suave ondulado. 

Solos Podzolizados de Lins e Marília-variação Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico argila de atividade 
20 Lins. 23 baixa abrúptico A moderado textura arenosa/média relevo 

ondulado. 
24 Solos Podzolizados de Lins e Marília-variação Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico argila de atividade 

Lins. 25 baixa abrúptico A moderado textura arenosa/média relevo 
suave ondulado. 

44 Latossolo-Vermelho Escuro-fase arenosa. 36 Latossolo Vermelho-Escuco álico A moderado textura média 
relevo plano. 

Solos Podzolizados de Lins e Marília-variação Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico argila de atividade 
23 Marília. 46 baixa abrúptico A moderado textura arenosa/média relevo 

Brasil. suave ondulado 
MA.Serviço 

Solos Podzolizados de Lins e Marília-variação Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico argila de atividade 
Nacional de 25 50 baixa abrúptico A moderado textura arenosa/média relevo 
Pesquisas Marília. 

forte ondulado. 
Agronômicas Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico argila de atividade baixa 
1960. 19 Solos Podzolizados de Lins e Marília-variação 55 

Lins. abrúptico A moderado textura arenosa/média relevo ondulado. 

Solos Podzolizados de Lins e Marília-variação Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico argila de atividade 
22 Marília. 60 baixa abrúptico A moderado textura arenosa/média relevo 

ondulado. 

46 Latossolo Vermelho Escuro-fase arenosa. 61 Latossolo-Vermelho Escuro álico A moderado textura média 
relevo ondulado. 

32 Terra Roxa Estruturada. 64 Terra Roxa Estruturada Latossólica eutrófica A moderado 
textura argilosa relevo ondulado. 

30 Terra Roxa Estruturada. 83 Terra Roxa Estruturada eutrófica A moderado textura muito 
arqilosa relevo suave ondulado. 

86 Regosol intergrade para Podzólico Vermelho-
Amarelo. 

89 Areia Quartzosa álica A moderado relevo ondulado. 

76 Litosol-fase substrato basaltito. 98 Cambissolo eutrófico argila de atividade baixa A moderado 
textura média relevo forte ondulado. 

29 Terra Roxa Estruturada. 101 Terra Roxa Estruturada eutrófica A moderado textura muito 
argilosa relevo suave ondulado. 

81 Litosol-fase substrato folhelho-argilito. 114 Solo Litólico eutrófico A moderado textura argilosa relevo 
ondulado. 

1325 Latossol Vermelho Escuro A moderado textura 62 Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado textura argilosa 
média. relevo plano. 

1334 Latossol Vermelho Escuro A moderado textura 63 Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado textura argilosa 
*Levantamen- arailosa. relevo olano. 
to Pedológico 1338 Latossol Roxo distrófico A moderado textura 65 Latossolo Roxo eutrófico A moderado textura muito argilosa 
Semidetalha- argilosa. relevo plano. 
do do Estado 1321 Litosol substrato basalto ou diabásio. 66 Solo Litólico eutrófico A chernozêmico textura argilosa relevo 
de São Paulo; forte ondulado. 



quadrícula de 1318 Latossol Vermelho-Amarelo A moderado 67 Latossolo Vermelho-Amarelo álico A moderado textura média 
Brotas. textura média. relevo plano. 

1315 Latossol Vermelho-Escuro A moderado textura 73 Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado textura 
argilosa. argilosa relevo ondulado. 

1316 Latossol Vermelho-Amarelo A moderado 74 Latossolo Vermelho-Amarelo álico A moderado textura média 
textura média. relevo plano. 

*Levantamen- 1314 Areia Quartzosa profunda A moderado. 56 Latossolo Vermelho-Amarelo álico A moderado textura média 
to Pedológico relevo plano. 
Semidetalha- 1319 Areia Quartzosa Vermelha profunda A 57 Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado textura média 
do do Estado moderado. relevo plano. 
de São Paulo; Latossol-Vermelho-Escuro A moderado textura Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado textura média 
quadrícula de 1333 média. 71 relevo plano. 
Jaú. 

VT-02 Solo Aluvial textura arenosa relevo plano. 4 Solo Aluvial álico A moderado textura arenosa relevo plano. 
Companhia VT-04 Gley Pouco Húmico textura arenosa relevo 6 Glei Pouco Húmico distrófico A moderado textura média 
Energética de plano. relevo plano. 
São Paulo, P6 Latossol Vermelho-Escuro textura média acen- 22 Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado textura média 
s.d.d. tuadamente drenado relevo suave ondulado. relevo suave ondulado. 
Companhia 
Energética de P4 Podzólico-Vermelho-Amarelo textura média 9 Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico argila de atividade baixa 
São Paulo, bem drenado relevo suave ondulado. A moderado textura média relevo pano. 
s.d.c. 

TABELA 3 IV- Continuação 

Fonte Pesquisada 
1 

Neste Relatório 

Referência Nº Classificação Nº Classificação 

P15 Solos Aluviais textura indiscriminada 11 Solo Aluvial distrófico A moderado textura muito argilosa 
imperfeitamente drenados relevo praticamente relevo plano. 
plano. 

P14 Gley Pouco Húmico textura argilosa 12 Glei Pouco Húmico álico argila de atividade alta A moderado 
Companhia imperfeitamente a mal drenado relevo plano de textura argilosa relevo plano. 
Energética de várzea. 
São Paulo, P1 Latosol Roxo Eutrófico textura argilosa bem 26 Latossolo Roxo eutrófico A chernozêmico textura argilosa 
s.d.c. drenado relevo suave ondulado. relevo suave ondulado. 

Latossol Vermelho-Escuro textura média Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico argila de atividade baixa 
P2 acentuadamente drenado relevo suave 27 A moderado textura arenosa/média relevo suave ondulado. 

ondulado. 

PS Podzólico Vermelho-Amarelo textura média 30 Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico argila de atividade baixa 
bem drenado relevo suave ondulado. A moderado textura arenosa/média relevo plano. 

P1 Latossol Vermelho-Escuro textura média relevo 16 Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado textura média 
praticamente plano. relevo plano. 

P27 Solos Aluviais textura indiscriminada 18 Podzólico Vermelho-Amarelo álico argila de atividade baixa A 
imperfeitamente drenado relevo plano de moderado textura arenosa/média relevo plano. 
várzea. 
Areias Quartzosas Vermelhas e Amarelas 

P26 moderadamente drenadas relevo praticamente 20 Areia Quartzosa álica moderado relevo plano. 
plano. 

P3 Solos Aluviais textura indiscriminada 21 Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico argila de atividade 
moderadamente drenado relevo praticamente baixa A moderado textura arenosa/média relevo plano. 
ola no. 



P4 Solos Aluviais textura indiscriminada 24 Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico argila de atividade 
moderadamente drenado relevo praticamente baixa A moderado textura arenosa/média relevo plano. 

Companhia plano. 
Energética de P5 Podzólico Vermelho-Amarelo textura média 31 Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico argila de atividade baixa 
São Paulo, relevo praticamente plano. A moderado textura arenosa/média relevo plano. 
s.d.a. P6 Solos Aluviais textura indiscriminada 32 Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico argila de atividade 

moderadamente drenado relevo praticamente baixa A moderado textura arenosa/média relevo plano. 
ola no. 

P25 Solos Aluviais textura indiscriminada 38 Areia Quartzosa Hidromórfica álica A moderado relevo plano. 
imperfeitamente drenado relevo plano de 
várzea. 

P24 Latossol Vermelho-Escuro textura média relevo 45 Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico argila de atividade baixa 
praticamente plano e suave ondulado. A moderado textura média relevo plano. 

P23 Latossol Vermelho-Escuro textura média relevo 48 Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado textura média 
praticamente plano. relevo plano. 

P12 Latossol Vermelho-Escuro textura média relevo 49 Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado textura média 
suave ondulado. relevo suave ondulado. 

P21 Solos Aluviais textura indiscriminada 58 Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico A moderado textura 
imperfeitamente drenado relevo plano de arenosa/média relevo plano. 
várzea. 
Areias Quartzosas Vermelhas e Amarelas 

P20 moderadamente drenadas relevo praticamente 69 Areia Quartzosa álica A moderado relevo plano. 
plano. 

P14 Solos Aluviais textura indiscriminada 70 Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico argila de atividade 
imperfeitamente drenado relevo plano de baixa A moderado textura arenosa/média relevo plano. 
várzea. 

11 Solo Aluvial Distrófico A moderado textura 78 Solo Aluvial distrófico A moderado textura média relevo plano. 
média fase relevo plano. 

9 Solo Aluvial Distrófico A moderado textura 79 Solo Aluvial álico A moderado textura argilosa relevo plano. 
arailosa relevo plano. 

6 Terra Roxa Esruturada Eutrófica A moderado 80 Terra Roxa Esruturada eutrófica A moderado textura muito 
Companhia textura argilosa fase relevo suave ondulado. argilosa relevo suave ondulado. 
Energética de Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico A Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico argila de atividade baixa 
São Paulo, 5 moderado textura argilosa fase relevo suave 81 A moderado textura média/argilosa relevo suave ondulado. 
s.d.b. ondulado. 

12 Gley Pouco Húmico A moderado textura 82 Glei Pouco Húmico álico argila de atividade baixa A moderado 
arailosa fase relevo plano. textura arailosa relevo plano. 

1 Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A 87 Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado textura média 
moderado textura média fase relevo suave relevo suave ondulado. 
ondulado. 

8 Terra Roxa Esruturada Eutrófica A moderado 88 Terra Roxa Estuturada eutrófica A moderado textura argilosa 
textura argilosa fase relevo plano. relevo plano. 
Latosol Vermelho-Escuro Distrófico A fraco Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado textura média 

45 textura média fase floresta subcaducifólia 42 relevo plano. 
relevo plano e suave ondulado. 
Latosol Vermelho-Escuro Distrófico A fraco 

Brasil. 33 textura argilosa fase cerrado subcaducifólio 44 Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado textura argilosa 
MA.Serviço relevo plano e suave ondulado, intermédiario relevo plano. 
Nacional de para textura média. 
Pesquisas Latosol Vermelho-Escuro Distrófico A fraco Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado textura média 
Agronômicas 18 textura média fase cerrado subcaducifólio 53 relevo plano. 
1971 b. relevo Plano e suave ondulado. 



Latosol Vermelho-Escuro Distrófico A fraco 

31 textura média fase cerrado subcaducifólio 54 Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado textura média 
relevo plano e suave ondulado, intermediário relevo plano. 
para Areias Quartzosas. 

TABELA 3 IV- Continuação 

Fonte Pesquisada 
1 

Neste Relatório 

Referência Nº Classificação Nº Classificação 

Brasil. Latosol Vermelho-Escuro Distrófico A fraco 

MA.Serviço 17 textura média fase floresta subperenifólia Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado textura média 
68 

Nacional de relevo plano e suave ondulado, intermediário relevo plano. 

Pesquisas para Areias Quartzosas. 

Agronômicas Solos Aluviais Eutróficos argila de atividade 
76 Cambissolo eutrófico argila de atividade baixa A moderado 

1971 b. 36 baixa A fraco textura argilosa fase floresta de textura argilosa relevo plano. 
várzea relevo plano. 
Latossolo Vermelho-Escuro Alico A moderado Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado textura argilosa 

10 textura argilosa fase floresta tropical perenifólia 85 
relevo suave ondulado. 

relevo suave ondulado. 
Latossolo Vermelho-Escuro A moderado Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado textura média 90 01 textura média fase floresta tropical relevo plano. 
subperenifólia relevo suave ondulado e 
praticamente plano. 
Latossolo Vermelho-Escuro Distrófico A 

4 moderado textura média fase floresta tropical 91 Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado textura 
subperenifólia relevo suave ondulado e média relevo plano. 
oraticamente olano. 
Areias Quartzosas Distróficas A proeminente 

78 fase floresta tropical subperenifólia relevo 92 Areia Quartzosa distrófica A moderado relevo plano. 
praticamente plano. 
Brunizém Avermelhado raso textura argilosa Brunizém Avermelhado textura muito argilosa pouco profundo 

68 fase floresta tropical subperenifólia relevo 93 relevo ondulado. 
ondulado. 
Terra Roxa Esruturada Eutrófica A moderado Terra Roxa Estruturada eutrófica A moderado textura muito 

43 textura argilosa fase floresta tropical 94 argilosa relevo ondulado. 
subperenifólia relevo ondulado. 
Solo Litólico Eutrófico A chernozêmico textura 

83 argilosa fase pedregosa floresta trópical 
95 

Solo Litólico eutrófico A chernozêmico textura argilosa fase 
subcaducifólia relevo forte ondulado substrato pedregosa relevo ondulado. 
rochas eruptivas básicas. 
Podzólico Vermelho-Amarelo Distrófico argila 

61 de atividade baixa A moderado textura Podzólico Vermelho-Escuro distrófico argila de atividade baixa 
arenosa/média fase floresta tropical 104 A moderado textura arenosa/média relevo suave ondulado. 
subperenifólia relevo suave ondulado. 

EMBRAPA 
Podzólico Vermelho-Amarelo abrúptico A Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico argila de atividade baixa 

SNLCS, 1984. 
04 moderado textura arenosa/média fase floresta 105 abrúptico A moderado textura arenosa/média relevo ondulado. 

tropical subperenifólia relevo ondulado. 
Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila 

57 de atividade baixa A moderado textura 106 Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico argila de atividade baixa 
arenosa/média fase floresta tropical A moderado textura arenosa/média relevo suave ondulado. 
suboerenifólia relevo suave ondulado. 



Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico argila de Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico argila de atividade baixa 
03 atividade baixa abrúptico A moderado textura 107 abrúptico A moderado textura arenosa/média relevo suave 

arenosa/média fase floresta tropical ondulado. 
subnerenifólia relevo suave ondulado. 
Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila 

58 de atividade baixa abrúptico A moderado 108 Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico argila de atividade baixa 
textura arenosa/média fase floresta tropical abrúptico A moderado textura arenosa/média relevo ondulado. 
subperenifólia relevo ondulado. 
Latossolo Vermelho-Escuro A moderado Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado textura média 

05 textura média fase floresta subperenifólia 11 o relevo plano. 
relevo suave ondulado e praticamente plano. 
Latossolo Vermelho-Escuro Alico A moderado 111 Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado textura média 

8 textura média fase floresta tropical relevo plano. 
subperenifólia relevo suave ondulado e 
praticamente plano. 
Terra Roxa Estruturada Eutrófica latossólica A Terra Roxa Estruturada Latossólica eutrófica A chernozêmico 

51 chernozêmico textura argilosa fase floresta 115 textura muito argilosa relevo suave ondulado. 
tropical perenifólia relevo suave ondulado. 
Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico argila de atividade baixa 

58 de atividade baixa abrúptico A moderado 116 abrúptico A chernozêmico textura média/argilosa fase floresta 
textura média/argilosa fase floresta tropical tropical subperenifólia relevo suave ondulado. 
subperenifólia relevo suave ondulado. 
Terra Roxa Estruturada Eutrófica A moderado Terra Roxa Estruturada eutrófica A moderado textura argilosa 

46 textura argilosa fase floresta tropical 117 relevo ondulado. 
subperenifólia relevo suave ondulado. 
Solo Litólico Eutrófico A chernozêmico textura 

81 argilosa fase floresta tropical subcaducifólia 118 Solo Litólico eutrófico A chernozêmico textura muito argilosa 
relevo forte ondulado substrato rochas relevo forte ondulado. 
eruptivas básicas. 
Brunizém Avermelhado raso textura argilosa Brunizém Avermelhado textura argilosa pouco profundo fase 

69 fase pedregosa floresta tropical subpernifólia 119 pedregosa relevo ondulado. 
relevo forte ondulado. 

TABELA 3.IV- Continuação 

Fonte Pesquisada 1 Neste Relatório 

Referência Nº Classificação Nº Classificação 

Terra Roxa Estruturada Distrófica (Epieutrófica) Terra Roxa Estruturada distrófica A moderado textura muito 
54 A moderado textura argilosa fase floresta 121 argilosa relevo ondulado. 

tror ical suboerenifólia relevo ondulado. 
Latossolo Vermelho-Escuro Distrófico A Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado textura média 

9 moderado textura média fase floresta tropical 122 relevo plano. 
subnerenifólia relevo suave ondulado. 
Latossolo Roxo Distrófico A moderado textura Latossolo Roxo distrófico A moderado textura muito argilosa 

25 argilosa fase floresta tropical subperenifólia 123 relevo suave ondulado. 
relevo suave ondulado. 
Latossolo Roxo Eutrófico A moderado textura Latossolo Roxo eutrófico A moderado textura muito argilosa 

20 argilosa fase floresta tropical subperenifólia 130 relevo suave ondulado. 
relevo suave ondulado 
Latossolo Roxo Eutrófico A moderado textura Latossolo Roxo eutrófico A moderado textura muito argilosa 

18 argilosa fase floresta tropical subperenifólia 131 relevo suave ondulado. 
relevo suave ondulado. 



Terra Roxa Estruturada Eutrófica A moderado Terra Roxa Estruturada eutrófica A moderado textura muito 
48 textura argilosa fase floresta tropical 132 argilosa relevo ondulado. 

subperenifólia relevo ondulado. 
Podzólico Vermelho-Amarelo Distrófico argila Podzólico Vermelho-Escuro distrófico argila de atividade baixa 

63 de atividade baixa abrúptico A moderado 134 abrúptico A moderado textura arenosa/média relevo suave 
textura arenosa/média fase floresta tropical ondulado. 
subperenifólia relevo ondulado e suave 
ondulado. 
Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico argila de 

22 atividade baixa A moderado textura média fase 135 Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico argila de atividade baixa 
floresta tropical subperenifólia relevo suave A moderado textura arenosa/média relevo suave ondulado. 
ondulado. 
Podzólico Vermelho-Amarelo Distrófico argila 

64 de atividade baixa abrúptico A moderado 136 Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico argila de atividade baixa 
textura arenosa/média fase floresta tropical abrúptico A moderado textura arenosa/média relevo ondulado. 
subperenifólia relevo suave ondulado. 
Latossolo Vermelho-Escuro Alico A moderado Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado textura média 

6 fase floresta tropical subperenifólia relevo 137 relevo suave ondulado. 
suave ondulado. 
Terra Roxa Estruturada Eutrófica A moderado Terra Roxa Estruturada eutrófica A moderado textura muito 

45 textura argilosa fase floresta tropical 139 argilosa relevo ondulado. 
subperenifólia relevo ondulado. 
Latossolo Roxo Alico húmico textura argilosa Latossolo Roxo Húmico álico textura muito argilosa relevo 

26 fase floresta subtropical perenifólia relevo 140 suave ondulado. 
suave ondulado. 
Latossolo Vermelho-Escuro Alico A Latossolo Vermelho-Escuro álico A proeminente textura 

14 proeminente textura argilosa fase floresta 141 argilosa relevo suave ondulado. 
subtronical oerenifólia relevo suave ondulado. 
Podzólico Vermelho-Amarelo álico argila de Podzólico Vermelho-Amarelo álico argila de atividade baixa 

68 atividade baixa abrúptico A moderado textura 50 abrúptico A moderado textura arenosa/média relevo suave 
média fase floresta tropical subperenifólia ondulado. 
relevo suave ondulado. 
Podzólico Vermelho-Amarelo argila de Podzólico Vermelho-Amarelo álico argila de atividade alta A 

55 atividade alta argiloso fase floresta 62 moderado textura média /argilosa relevo suave ondulado. 
subnerenifólia relevo suave ondulado. 
Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico argila Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico argila de atividade 

66 de atividade baixa A moderado textura 63 baixa A moderado textura média/argilosa relevo suave 
média/argilosa fase floresta tropical ondulado. 
subperenifólia relevo suave ondulado. 



3.10.1 - Símbolos e abreviações usados nas Tabelas 3.1, 3.11 e 
3.111e3.IV 

A - Solos Aluviais 
AO - Areias Quartzosas 
BV - Brunizém Avermelhado 
C - Cambissolo 
HAQ - Areias Quartzosas Hidromóriicas 
HGP - Glei Pouco Húmico 
LE - Latossolo Vermelho-Escuro 
LR - Latossolo Roxo 
LRH - Latossolo Roxo Húmico 
LV - LatossoloVermelho-Amarelo 
PE - Podzólico Vermelho-Escuro 
PL - Planossolo 
PV - Podzólico Vermelho-Amarelo 
R - Solos Litólicos 
TR - Terra Roxa Estruturada 
TRL - Terra Roxa Estruturada Latossólica 
a - álico 
ab. - abrúptico 
aren. -textura arenosa 
arg. -textura argilosa 
chern. - chernozêmico 
d - distrófico 
e - eutrófico 
f -fase 
fond. - relevo forte ondulado 
marg. - textura muito argilosa 
méd. - textura média 
mod. - moderado 
ond. - relevo ondulado 
ped. - pedregosa 
pi. - relevo plano 
proem. - proeminente 
prof. - profundo 
sond. - relevo suave ondulado 
Ta - argila de atividade alta 
Tb - argila de atividade baixa 
I -textura do horizonte A sobre a do B 

3.11 - BIBLIOGRAFIA 

1. ALMEIDA, C. L. F. de; OLIVEIRA, J. B. de; PRADO, H. 
do. Levantamento pedológico semidetalhado do Estado 
de São Paulo; quadrícula de Brotas SF.22-ZB-111-4. Rio 
de Janeiro :Aerofoto Cruzeiro, 1981. Esc. 1:100 000. 
Convênio EMBRAPA/Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São Paulo/Instituto 
Agronômico. 

2. ASSIS, A. F. F. de. O solo e as práticas de controle à 
erosão. 2. ed. Campinas :Secretaria da Agricultura, 
Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, 
Departamento de Orientação Técnica, 1973. 64p. 

3. ATLAS climatológico do Brasil; reedição de mapas 
selecionados. Rio de Janeiro :Ministério da Agricultura, 
Escritório de Meteorologia, 1969. 100p. 

4. BENNEMA, J. Report to the government of Brazil on 
classification of Brazilian soils. Rome :FAO, 1966. 83p. 
(Expanded Technical Assistance Program, FAO Report, 
n.2197) 

5. ___ ; CAMARGO, M. N. Segundo esboço parcial de 
classificação de solos brasileiros; subsídios à VI 
Reunião Técnica de Levantamento de Solos. Rio de 
Janeiro :Departamento de Pesquisas e Experimentação 
Agropecuárias, 1964. 1v. 

6. CAMARGO, A. P. de. O clima do Estado de São Paulo e 
a cafeicultura. Boletim do Instituto Agronômico, 
Campinas, n.163, p.1-19, out.1966. 

7. CAMARGO, M. N. Incidência de alumínio permutável 
nos solos e proporção de ocorrência em diversas 
regiões do Brasil. ln: CONGRESSO BRASILEIRO DE 

CIÊNCIA DO SOLO, 15., 1975, Campinas. Anais. 
Campinas :Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 
1976. 919p., p.603-613. 

8. __ et ai. Proposição preliminar de conceituação e 
distinção de Podzólicos Vermelho-Escuros. Circular 
Técnica do Serviço Nacional de Levantamento e 
Conservação de Solos, Rio de Janeiro, n.1, p.7-15, 
set.1982. 

9. CATANI, R. A.; ALONSO, O. Avaliação da exigência de 
calcário do solo. Anais da Escola Superior de 
Agricultura "Luiz de Queiroz", Piracicaba, v.26, p.141-
156, 1969. 

10. __ ; JACINTO, A. O. Análise química para avaliar a 
fertilidade do solo. Piracicaba :Universidade, Escola 
Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", 1974. 57p. 
(Boletim Técnico Científico, n.37) 

11. __ ; GALLO, J. R.; GARGANTINI, H. Amostragem de 
solo, métodos de análise, interpretação e indicações 
gerais para fins de fertilidade. Boletim do Instituto 
Agronômico, Campinas, n.69, p.1-28, 1955. 

12. CHIARINI, J. V. et ai. Zoneamento agrícola do Estado 
de São Paulo. São Paulo :Instituto Agronômico, 1974. 
v.1. 

13. São Paulo :Instituto Agronômico, 1977. 
v.2. 

14. CLINE, M. G. Basic principies of soil classification. Soil 
Science, Baltimore, v.67, p.81-91, 1949a. 

15. __ . Profile sequence involving Brown Forest, Gray
Brown Podzolic, and Brown Podzolic soils. Soil Science, 
Baltimore, v.68, p.259-272, 1949b. 

16. FREITAS, P. L. de; CASTRO, A. F. de. Estimativas das 
perdas de solo e nutrientes por erosão no Estado do 
Paraná. Boletim Informativo da Sociedade Brasileira de 
Ciência do Solo, Campinas, v.8, n.2, p.43-52, 
maio/ago.1983. 

17. GEOGRAFIA do Brasil. Rio de Janeiro :IBGE, 1977. 5v. 
v.5 :Região Sul. 

18. JACOMINE, P. K. T. et ai. Proposição tentativa de 
conceituação de Plintossolos e critérios distintivos. 
Circular Técnica do Serviço Nacional de Levantamento 
e Conservação de Solos, Rio de Janeiro, n.1, p.1-6, 
set.1982. 

19. KER, J. C. et ai. Pedologia. Levantamento exploratório 
de solos. ln: FOLHA SH.22 Porto Alegre e parte das 
Folhas SH.21 Uruguaiana e Sl.22 Lagoa Mirim. Rio de 
Janeiro :IBGE, 1986. 791p. (Levantamento de Recursos 
Naturais, v.33) p.405-540. 

20. LEMOS, R. C.; SANTOS, R. D. dos. Manual de 
descrição e coleta de solo no campo. 2.ed. Campinas 
:Sociedade Brasileira de Ciência do Solo :Serviço 
Nacional de Levantamento e Conservação de Solos, 
1982. 46p. 

21. LEVANTAMENTO de reconhecimento dos solos do 
Estado do Paraná. Rio de Janeiro :EMBRAPA, Serviço 
Nacional de Levantamento e Conservação de Solos, 
1984. 

22. LEVANTAMENTO de reconhecimento dos solos do 
Estado de São Paulo; contribuição à carta de solos do 
Brasil. Rio de Janeiro :Ministério da Agricultura, Serviço 
Nacional de Pesquisas Agronômicas, Comissão de 
Solos, 1960. 634p. (Boletim, n.12) 

23. LEVANTAMENTO de reconhecimento dos solos do 



nordeste do Estado do Paraná (informe preliminar}. 
Curitiba :Ministério da Agricultura, Divisão de Pesquisa 
Pedológica, 1971 a. 144p. (Boletim Técnico, n.16). 

24. LEVANTAMENTO de reconhecimento dos solos do 
noroeste do Estado do Paraná (informe preliminarl- Rio 
de Janeiro :Ministério da Agricultura, Equipe de 
Pedologia e Fertilidade do Solo, 1970. 102p. (Boletim 
Técnico, n.14). 

25. LEVANTAMENTO de reconhecimento dos solos da 
região sob influência do reservatório de Furnas: 
contribuição à carta de solos. Rio de Janeiro :Ministério 
da Agricultura, Serviço Nacional de Pesquisas 
Agronômicas, Comissão de Solos, 1962. 462p. (Boletim, 
n.13) 

26. LEVANTAMENTO de reconhecimento dos solos do sul 
do Estado de Mato Grosso. Rio de Janeiro :Ministério da 
Agricultura, Divisão de Pesquisa Pedológica,1971b. 
839p. (Boletim Técnico, n.18). 

27. LIMA, V. C. Caracterização e classificação de solos 
derivados de eruptivas básicas do terceiro planalto 
paranaense. 1979. 249f. Tese (Doutorado em 
Agronomia) - Escola Superior de Agricultura "Luiz de 
Queiroz", Universidade Estadual de São Paulo, 
Piracicaba. 

28. LOMBARDI NETO, F.; BERTONI, J.; BENATTI JÚNIOR, 
R. Práticas conservacionistas em cafezal e perdas por 
erosão em Latossolo Roxo. ln: CONGRESSO 
BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 15, 1975, 
Campinas. Anais. Campinas :Sociedade Brasileira de 
Ciência do Solo, 1976a. 616p., p.581-583. 

29. ___ ; BERTONI, J.; BENATTI JÚNIOR, R Práticas 
conservacionistas em cafezal e as perdas por erosão 
em solos podzolizados. ln: CONGRESSO BRASILEIRO 
DE CIÊNCIA DO SOLO, 15, 1975, Campinas. Anais. 
Campinas :Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 
1976b. 616p., p.559-562. 

30. MAACK, R. Breves notícias sobre a geologia dos 
Estados do Paraná e Santa Catarina. Arquivos de 
Biologia e Tecnologia, Curitiba, v.2, n.7, p.64-154, 1947. 

31. ___ . Geografia física do Estado do Paraná. Curitiba 
:Banco de Desenvolvimento do Paraná:Universidade 
Federal,lnstituto de Biologia e Pesquisas Tecnológicas, 
1968. 350p. 

32. MACEDO, E. L. da R. Pedologia. Levantamento 
exploratório de solos. ln: FOLHA SF.21 Campo Grande. 
Rio de Janeiro :Projeto RADAMBRASIL, 1982. 412p. 
(Levantamento de Recursos Naturais, v.28) p.185-280. 

33. ___ et ai. Pedologia. Levantamento exploratório de 
solos. ln: FOLHA SD.20 Guaporé. Rio de Janeiro 
: Projeto RADAMBRASI L, 1979. 364p. (Levantamento de 
Recursos Naturais, v.19) p.165-260. 

34. MANUAL de método de trabalho de campo. Rio de 
Janeiro :Sociedade Brasileira de Ciência do Solo :Vale 
do Rio Doce, 1973. 36p. 

35. MANUAL de métodos de análise de solos. Rio de 
Janeiro :EMBRAPA, SNLCS, 1979. 1v. 

36. MARQUES, J. Q. de A. et ai. Algumas conclusões 
gerais preliminares das determinações de perdas eor 
erosão realizadas em São Paulo. ln: REUNIAO 
BRASILEIRA DE CIÊNCIA DO SOLO, 3., 1951, Recife. 
Anais. Rio de Janeiro :Sociedade Brasileira de Ciência 
do Solo, 1951. 914p., p. 775-804. 

37. MONDARDO, A. Conservação do Solo. ln: MANUAL 
agropecuário para o Paraná. Londrina :Fundação 

Instituto Agronômico do Paraná, 1978. v.2, p.62-63. 

38. MONIZ, A. C.; CARVALHO, A. Sequência de evolução 
de solos derivados do arenito Bauru e de rochas 
básicas da região noroeste do Estado de São Paulo. 
Bragantia, Campinas, v.32, n.17, p.309-335, nov.1973. 

39. MUNSELL soil color charts. Baltimore :Munsell Color 
Company, 1971. tab. 

40. MUZILLI, O. et ai. Análise de solos. Interpretação e 
recomendação de calagem e adubação para o Estado 
do Paraná. Circular IAPAR, Londrina, n.9, p.1-49, 
abr.1978. 

41. NOVAES, A. S. S. et ai. Pedologia. Levantamento 
exploratório de solos. ln: FOLHA SE.22 Goiânia. Rio de 
Janeiro :Projeto RADAMBRASIL, 1983. 764p. 
(Levantamento de Recursos Naturais, v.31) p.413-576. 

42. OENNING, 1. et ai. Pedologia. Levantamento 
exploratório de solos. ln: FOLHA SG.22 Curitiba, parte 
da Folha SG.21 Asunción e Folha SG.23 lguape. Rio de 
Janeiro :IBGE, 2005. 888p. (Levantamento de Recursos 
Naturais, v.35) p.409-598. 

43. OLIVEIRA, J. B. de; ALFONSI, R. R.; PEDRO JÚNIOR, 
M. J. Regimes hídricos e térmicos dos solos do Estado 
de São Paulo. ln: CONGRESSO BRASILEIRO DE 
CIÊNCIA DO SOLO, 15., 1975, Campinas. Anais. 
Campinas :Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 
1976. 616p. p.359-362. 

44. OLIVEIRA, V. A. de. S.O.S. para alguns dos solos mais 
férteis dos Estados de São Paulo e Paraná. Boletim 
Informativo da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 
Campinas, v.9, n .1, p.14-20, jan./abr.1984. 

45. __ ; AMARAL FILHO, Z. P. do; VIEIRA, P. C. 
Pedologia. Levantamento exploratório de solos. ln: 
FOLHA SD.21 Cuiabá. Rio de Janeiro :Projeto 
RADAMBRASIL, 1982. 544p. (Levantamento de 
Recursos Naturais, v.26) p.257-400. 

46. OLMOS, 1. L. J.; CAMARGO, M. N. Conceituação 
preliminar de Podzólicos Bruno-Acinzentados 
tentativamente identificados no país. Circular Técnica do 
Serviço Nacional de Levantamento e Conservação de 
Solos, Rio de Janeiro, v.1, p.25-28, set.1982. 

47. QUAGGIO, J. A. Critérios para calagem em solos do 
Estado de São Paulo. 1983. 76f. Dissertação (Mestrado 
em Solos e Nutrição de Plantas) - Escola Superior de 
Agricultura "Luiz de Queiroz", Universidade Estadual de 
São Paulo, Piracicaba. 

48. RESERVATÓRIO de Porto Primavera; controle 
ambiental e aproveitamento múltiplo, solo. São Paulo 
:CESP :THEMAG :Ruy Ohtake, s.d. p.49-139. 

49. RESERVATÓRIOS de Rosana e Taquaruçu; estudo de 
controle ambiental e aproveitamento múltiplo, solos. São 
Paulo :CESP :HIDROSERVICE :Ruy Ohtake, s.d.a. 
p.121-203. 

50. RESERVATÓRIOS de Três Irmãos e Nova 
Avanhandava; controle ambiental e aproveitamento 
múltiplo, solos. São Paulo :CESP :CNEC :Ruy Ohtake, 
s.d.b. p.24-81. 

51. REUNIÃO DE CLASSIFICAÇÃO, CORRELAÇÃO E 
INTERPRETAÇÃO DE APTIDÃO AGRÍCOLA DE 
SOLOS, 1., 1979, Rio de Janeiro. Anais. Rio de Janeiro 
:Serviço Nacional de Levantamento e Conservação de 
Solos :Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 1979. 
276p. 

52. REUNIÃO TÉCNICA DE LEVANTAMENTO DE SOLOS, 



1 O., 1979, Rio de Janeiro. Súmula. Rio de Janeiro 
:Serviço Nacional de Levantamento e Conservação de 
Solos, 1979. 83p. (SNLCS. Sér. Miscelânea, n.1) 

53. SOIL classification, a comprehensive system; 7th 
approximation. Washington, D.C. :U.S.Department of 
Agriculture, Soil Conservation Service, 1960. 265p. 

54. SOIL map of the world, 1 :5.000.000 legend. Paris :FAO 
:UNESCO, 1974. v.1. 

55. SOIL survey manual. Washington, D.C. 
:U.S.Department of Agriculture, Soil Conservation 
Service, 1951. 503p. (Agriculture Handbook, n.18) 

56. SOIL taxonomy; a basic system of soil classification for 
making and interpreting soil surveys. Washington, D.C. 
:U.S.Department of Agriculture, Soil Conservation 
Service, 1975. 754p. (Agriculture Handbook, n.436) 

57. SUPPLEMENT to agriculture handbook nº 18, Soil 
survey manual. Washington, D.C. :U.S.Department of 
Agriculture, Soil Conservation Service, 1962. p.173-188. 

58. THORP, J.; CADY, J. G.; GAMBLE, E. E. Genesis oi 
Miami silt loam. Soil Science Society of American 
Proceedings, Madison, v.23, p.65-70, 1959. 

59. VETTORI, L. Método de análise de solo. Rio de Janeiro 
:Ministério da Agricultura, Equipe de Pedologia e 
Fertilidade do Solo, 1969. 24p. (Boletim Técnico, n.7). 

60. __ ; PIERANTONI, H. Análise granulométrica; novo 
método para determinar a fração argila. Rio de Janeiro 
:Ministério da Agricultura, Equipe de Pedologia e 
Fertilidade do Solo, 1968. 8p. (Boletim Técnico, n.3) 

61. VIABILIDADE técnica e econômica do aproveitamento 
hidroelétrico do rio Turvo; estudos de impactos e 
reequilíbrios ecológicos e sociais, solos. São Paulo 
:CESP, s.d. p.11-59. 

62. WINCHELL, A N.; WINCHELL, H. Elements of optica/ 
mineralogy. NewYork :J.Wiley, 1959. 551p. 

63. WINTERS, E.; SIMONSON, R. W. The subsoil. 
Advances in Agronomy, New York, v.3, p.1-86, 1951. 



A - Perfil de Podzólico Bruno-Acinzentado álico argila de atividade alta abrúptico A moderado 
textura média/muito argilosa relevo suave ondulado. A 17 km do trevo de Siqueira Campos em 
direção a Santo Antônio da Platina (PR). Folha SF.22-Z-C. Novembro/82. 

B - Perfil de Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico argila de atividade baixa abrúptico A 
moderado textura arenosa/média relevo suave ondulado. A 6 km de Urânia em direção a 
Aspásia (SP). Folha SF.22-X-A. Maio/82. 

ESTAMPA 3.1 



A - Perfil de Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico 
argila de atividade baixa abrúptico A moderado textura 
arenosa/média relevo suave ondulado. Destaca-se a 
presença de lamelas no horizonte A2. A 13 km de 
Guarantã e 6 km após o rio Feio em direção a Júlio 
Mesquita (SP). Folha SF.22-X-C. Julho/82. 

ESTAMPA 3.11 

B - Perfil de Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico 
argila de atividade baixa abrúptico A moderado textura 
arenosa/média relevo ondulado. A 5 km do trevo de 
Pacaembu no sentido de Lucélia (SP). Folha SF.22-V
D. Outubro/82. 



A - Corte de estrada em área de Podzólico Vermelho
Amarelo eutrófico argila de atividade baixa abrúptico A 
moderado textura arenosa/média relevo suave ondulado. A 
1 km após o rio Feio em direção a Getulina, na estrada Lins 
- Getulina (SP). Folha SF.22-X-C. Maio/82. 

ESTAMPA 3.111 

B - Perfil de Planossolo álico argila de atividade baixa 
A proeminente textura arenosa/média relevo plano. 
Fotografado em canal de drenagem, próximo à foz do 
rio lvinhema, unidade de mapeamento Pla1, município 
de Bataiporã (MS). Folha SF.22-Y-A. Setembro/82. 



A - Panorâmica da área de Planossolo álico A proeminente textura arenosa/média, utilizada 
com pastagem. Destaca-se a presença de formigueiros de cor preta. Unidade de mapeamento 
Pla1. Próximo à fazenda Primavera em direção a Porto Primavera (MS). Folha SF.22-Y-A. 
Setembro/82. 

B - Cultura de feijão sobre Latossolo Vermelho-Escuro álico textura argilosa, empregando-se 
sistema de irrigação por aspersão, próximo a Bataiporã (MS). Folha SF.22-Y-A. Setembro/82. 

ESTAMPA 3.IV 



A - Aspecto de pastagem de capim-colonião sobre Latossolo Vermelho-Escuro álico textura 
argilosa na margem direita do rio lvinhema, município de lvinhema (MS). Folha SF.22-Y-A. 
Novembro/81. 

B - Consequência de mau manejo em reflorestamento de Euca/yptus sp. Sobre Latossolo 
Vermelho-Escuro textura média. O reflorestamento é muitas vezes abandonado e fica à mercê 
de pragas e queimadas. A 4 km do rio Verde em direção a Arapuá. Brasilândia (MS). Folha 
SF.22-V-B. Outubro/81. 

ESTAMPA3.V 



A - Utilização do Latossolo Roxo distrófico com lavoura de feijão, empregando-se sistema de 
irrigação por aspersão com canhão hidráulico. Próximo a Guaíra (SP). Folha SF.22-X-B. 
Abril/82. 

B - Utilização de Latossolo Roxo distrófico com pastagem e lavoura de algodão (ao fundo). 
Próximo a Miguelópolis (SP). Folha SF.22-X-B. Abril/82. 

ESTAMPA 3.VI 



A - Utilização de Latossolo Roxo distrófico relevo suave ondulado com lavoura de sorgo. 
Próximo à localidade de Água Comprida (SP). Folha SF.22-X-B. Abril/82. 

B - Utilização de Podzólico Vermelho-Amarelo álico textura arenosa/média nos terraços 
colúvio-aluvionares, com pecuária bufalina. Próximo à foz do rio lvinhema (MS). Folha SF.22-Y
A. Setembro/82. 

ESTAMPA 3.Vll 



A - Utilização de Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico textura arenosa/média com citricultura, 
próximo a Cajobi (SP). Folha SF.22-X-B. Maio/82. 

B - Pastagem de Brachiaria sp. em Podzólico Vermelho-Amarelo abrúptico textura 
arenosa/média relevo suave ondulado a ondulado, salientando-se a erosão em sulcos em fase 
inicial. Próximo a Xavantina, município de Brasilândia (MS). Folha SF.22-V-C. Outubro/81. 

ESTAMPA 3.Vlll 



A - Aspecto de erosão do tipo voçoroca em área de Areias Quartzosas álicas no município de 
Ribas do Rio Pardo (MS). Folha SF.22-V-A. Outubro/81. 

B - Cultura de soja em Latossolo Roxo eutrófico textura muito argilosa relevo suave ondulado, 
com os cordões de contorno muito espaçados e baixos, tornando-os ineficientes. A 2 km do 
trevo de Uraí em direção a Jataizinho (PR). Folha SF.22-Z-C. Novembro/82. 

ESTAMPA 3.IX 



A - Utilização de Latossolo Roxo, salientando-se o bom manejo, principalmente no tocante ao 
controle da erosão, com os cordões de contorno reforçados com mamona, milho e feijão. A 5 
km do trevo de Congonhinhas em direção a Nova Fátima (PR). Folha SF.22-Z-C. 
Novembro/82. 

B - Aspecto de erosão em sulcos sobre Terra Roxa Estruturada eutrófica textura muito argilosa 
relevo ondulado, com cultura de soja. A 3 km do trevo de Assaí em direção a São Jerônimo da 
Serra (PR). Folha SF.22-Z-C. Novembro/82. 

ESTAMPA 3.X 



A - Aspectos da erosão laminar, em Terra Roxa Estruturada eutrófica textura muito argilosa 
relevo ondulado, onde as sementes de soja foram carregadas juntamente com o solo por 
ocasião do plantio. A 8 km de Jataizinho em direção a Assaí (PR). Folha SF.22-Z-C. 
Novembro/82. 

B - Aspecto da erosão em sulcos em Terra Roxa Estruturada eutrófica textura muito argilosa 
relevo ondulado, onde as práticas de conservação são inadequadas para a situação local. A 3 
km do trevo de Assaí em direção a São Jerônimo da Serra (PR). Folha SF.22-Z-C. 
Novembro/82. 

ESTAMPA 3.XI 



A - Aspecto de condução de lavoura de soja sobre Terra Roxa Estruturada eutrófica textura 
muito argilosa relevo suave ondulado, onde são empregadas práticas conservacionistas 
adequadas ao relevo local. A 6 km de Paiçandu em direção a Cianorte (PR). Folha SF.22-Y-D. 
Novembro/82. 

B - Aspecto da erosão com início de voçorocas, em área de Podzólico Vermelho-Amarelo 
eutrófico abrúptico textura arenosa/média relevo suave ondulado, com citricultura. A 17 km do 
trevo de Guaimbé para Marília (SP). Folha SF.22-X-C. Outubro/82. 

ESTAMPA 3.Xll 



A - Aspecto da erosão em voçorocas, sobre Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico abrúptico 
textura arenosa/média, em área de pastagem, quando não se utiliza nenhuma medida 
conservacionista. A 4 km de Presidente Venceslau em direção a Dracena (SP). Folha SF.22-V
D. Setembro/82. 

B - Aspecto de pastagem sobre Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico abrúptico textura 
arenosa/média, com sistema de manejo visando ao controle da erosão. Próximo a Presidente 
Prudente (SP). Folha SF.22-Y-B. Setembro/82. 

ESTAMPA 3.Xlll 



A - Aspecto da erosão em sulcos e com voçorocas sobre Podzólico Vermelho-Amarelo 
eutrófico abrúptico textura arenosa/média em área de pastagem. Próximo a Presidente 
Prudente (SP). Folha SF.22-Y-B. Setembro/82. 

B - Aspecto de erosão em voçoroca sobre Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico abrúptico 
textura arenosa/média. A 8 km do trevo de Presidente Venceslau em direção a Dracena (SP). 
Folha SF.22-V-D. Outubro/82. 

ESTAMPA 3.XIV 



A - Cultura de café sobre Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico abrúptico textura 
arenosa/média relevo ondulado, onde se notam as linhas de plantio no sentido da maior 
declividade do terreno. A 11 km do trevo de Dracena em direção a Junqueirópolis (SP). Folha 
SF.22-V-D. Outubro/82. 

B - Utilização de gramíneas nas entrelinhas de culturas permanentes como medida 
conservacionista, sobre Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico abrúptico textura arenosa/média 
relevo ondulado. A 16 km do trevo de Guaimbé em direção a Marília (SP). Folha SF.22-X-C. 
Outubro/82. 

ESTAMPA 3.XV 



A - Aspecto da erosão laminar sobre Podzólico Vermelho
Amarelo eutrófico abrúptico textura arenosa/média, onde já 
começa a ser exposto o sistema radicular dos cafeeiros. A 4, 7 
km de vila Arco-Íris em direção a Herculândia e a 14 km de 
Tupã (SP). Folha SF.22-X-C. Julho/82. 

B - Aspecto do desgaste erosivo em Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico textura 
arenosa/média relevo suave ondulado, onde o cultivo já está no topo do horizonte B. A 3 km da 
Rodovia SP-320 em direção a Fátima do Sul (SP). Folha SF.22-X-A. Outubro/82 .. 

ESTAMPA XVI 
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Este estudo fitogeográfico e o mapa da vegetação referem-se à 
área da Folha SF.22 Paranapanema, compreendida entre os 
paralelos 20°00' e 24º00'S e os meridianos 48°00' e 54°00' Gr., 
abrangendo uma superfície aproximada de 274.310 km2

. Engloba 
quase a totalidade oeste do Estado de São Paulo, partes dos 
Estados de Mato Grosso do Sul, Paraná e Minas Gerais. 

A utilização de mosaicos semicontrolados de imagens de radar 
(escala de 1:250 000), auxiliados por imagens de Landsat (1:500 
000), levantamentos de campo e metodologia adequada permitiu o 
mapeamento de quatro Regiões Fitoecológicas: Savana(Cerrado), 
Floresta Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila Mista e Floresta 
Estacionai Semidecidual, além das Áreas das Formações 
Pioneiras, Tensão Ecológica e Antrópicas. 

Em face da intensa modificação sofrida pela vegetação natural, 
as dificuldades encontradas no seu delineamento foram 
solucionadas com a utilização de um modelo teórico baseado nos 
ambientes ecológicos e limitados de acordo com os parâmetros: 
isolinhas ombrotérmicas da relação P s; 2T, conjugadas com a 

RESUMO 

litologia e o relevo. Este modelo comprovou satisfatoriamente o 
que dele se esperava, corroborando com a vegetação relicto e as 
informações bibliográficas existentes. 

A descrição dos tipos de vegetação, baseada nas variações de 
caráter fisionômico-ecológico, foi efetuada em nível de Formação, 
pois se considerou que mesmo a vegetação remanescente já 
sofreu alguma interferência antrópica, descaracterizando o tipo de 
cobertura, que seria a Subfonnação. 

A vegetação primária está mais bem representada em terrenos 
do Mato Grosso do Sul, por onde se estende a maior parte das 
formações da Savana (Cerrado). Nos outros estados, os 
grupamentos relictos revestem, em geral, locais de difícil acesso, 
como escarpas, depósitos aluviais periodicamente encharcados, 
ou ainda as áreas protegidas por lei. 

No final do texto, encontra-se um estudo de semidetalhe 
efetuado ao longo de cortes demonstrativos, através de seis perfis 
esquemáticos, em que se procurou enquadrar a vegetação natural 
e os antropismos nos ambientes mais significativos. 



ABSTRACT 

This report comprises the phytogeographical study and the 
veqetation map of an area of approximately 274.310 square 
kilometers, corresponding to Sheet SF.22 Paranapanema, located 
between paralells 20°00' and 24º00'S and meridians 48°00' and 
54º00'WGr, covering practically the entire west of the state of São 
Paulo and small portions of the Mato Grosso do Sul, Paraná and 
Minas Gerais states. 

Using radar imagery at a 1 :250 000 square kilometers scale 
and the satelite (Landsat) at the scale of 1 :500 000 square 
kilometers, field checking and adequate methodology, it was 
possible to identify and to map four Ecological Regions: the 
Savanna; the Dense and Mixed Ombrophilous Forests, and the 
semideciduous Seasonal Forest, besides areas of Pioneer 
Formations and Ecological Tension as well as areas submitted to 
human action. 

ln view of the great modifications suffered by the natural 
vegetation, the difficulties encountered in its mapping were solved 
by using a theoretic model based on ecological surroudings and 
limited in accordance with the parameters: ombrothermics isolines 
at the rate of P s; 2T conjugated with the lithology and relief. This 

model proved satisfactorily what was expected, confirming and 
agreeing with the remaining vegetation and the bibliographic and 
the existing infonnation. 

The description of the types of vegetation, based on the 
physiognomic ecological character, was accomplished at the levei 
of fonnation, once it was considered that even the remaining 
vegetation had suffered some human interference modifying the 
type of covering, which would be the subformation. 

The primary vegetation is better represented in the Mato 
Grosso do Sul land in which lies the great part of the Savanna 
(Cerrado) Formation. ln the others states, the remaining groups 
generally cover localities of difficult access such as mountainsides, 
alluvium deposits which are periodically flooded or areas protected 
by law. 

At the end of the text, there is a semi-detailed study which was 
accomplished in demonstrative sections, through six schematic 
profiles, which was intended to include the natural vegetation and 
that which has suffered human action in the most significant 
surroundings. 



4.1 - INTRODUÇÃO 

Primordialmente, este trabalho objetiva a reconstituição das 
unidades fisionômico-ecológicas da área, em nível regional, 
proporcionando elementos básicos essenciais para uma avaliação 
dos recursos naturais renováveis. Estudos dessa natureza 
propiciam adequados subsídios para planejamentos de caráter 
menos generalizado, particularmente no que tange à seleção de 
áreas para futura recuperação, através de um macrozoneamento 
florestal. Ressalta-se, no entanto, que as informações aqui 
contidas são limitadas pela escala no mapa básico e tempo 
disponível para sua execução, não visando pois, a priori, fornecer 
soluções para problemas específicos. 

O estudo da vegetação, baseado na interpretação de imagens 
de radar do tipo SLAR (Side Looking Airborn Radar), na escala 
1 :250 000, auxiliado pelas imagens Landsat MSS (Multispectral 
Scanner), canal 5, na escala 1 :500 000 e com a correlação dos 
parâmetros ecológicos fundamentais (clima, litologia e relevo), 
levantamentos de campo e pesquisas bibliográficas, revelou 
grande diversificação dos ambientes ecológicos. A ocorrência das 
Regiões Fitoecológicas, bem como das Áreas de Tensão Ecológica 
e das Formações Pioneiras mapeadas resultou de adaptações 
florísticas inerentes aos parâmetros regionais. Paralelamente aos 
trabalhos de campo desenvolvidos, efetuou-se a coleta de material 
botânico, cujas exsicatas foram encaminhadas aos Herbários do 
Projeto RADAMBRASIL (HRB) e do Jardim Botânico do Rio de 
Janeiro (RB), para identificação. 

As atividades técnicas desenvolvidas pelos autores ficaram 
assim distribuídas: Petrônio Pires Furtado, Luiz Alberto Dambrós, 
João Paulo de Souza Lima e José Geraldo Guimarães, na 
interpretação das imagens de radar Landsat, trabalhos de campo, 
elaboração do mapa de vegetação e do estudo fitogeográfico. A 
orientação dos trabalhos esteve a cargo de Henrique Pimenta 
Veloso e Luiz Góes-Filho. 

4.1 1 - Caracterização geral 

4.11.1 -Aspectos fisiográficos 

A maior parte da área configura terrenos planálticos de topografia 
plana, levemente ondulada e ondulada, compreendendo os 
Planaltos do Alto Rio Paraná, subdivididos em Planaltos 
Rebaixados e Planaltos Residuais Cuestiformes. É uma área de 
litologia Jurocretácea, basicamente arenítica, secundada por 
rochas basálticas oriundas dos derrames também do Mesozoico. 
Nos terrenos areníticos (Grupo Bauru) os principais tipos de solos 
resultantes foram Latossolo Vermelho-Escuro álico e distrófico, 
Podzólico Vermelho-Escuro álico, distrófico e eutrófico, Podzólico 
Vermelho-Amarelo álico e eutrófico e Areias Quartzosas álicas e 
distróficas. Na área de ocorrência da Formação Serra Geral 
(basaltos toleíticos) destacam-se o Latossolo Roxo distrófico e 
eutrófico e a Terra Roxa Estruturada eutrófica (vide 1 - Geologia; 2 
- Geomoriologia e 3 - Pedologia). 

As litologias mais antigas afloram na extremidade sudeste da 
área (Folhas SF.22-Y-D, Z-B, Z-C e Z-D), representadas pelas 
formações geológicas do Pré-Cambriano, Devoniano, Carbonífero, 
Permiano, Triássico e Jurássico. Coincidem, em geral, com formas 
de relevo mais movimentadas, pertecentes às regiões 
geomoriológicas do Planalto das Araucárias, Depressão Paulista e 
Patamar Oriental da Bacia do Paraná. Caracterizam-se pela 
variedade de tipos de solos, destacando-se o Latossolo Vermelho
Amarelo álico, Latossolo Vermelho-Escuro álico e distrófico, 
Podzólico Vermelho-Escuro álico e distrófico, Podzólico Vermelho
Amarelo álico, Solos Litólicos álicos, distróficos e eutróficos, Areias 
Quartzosas álicas, Cambissolo álico, além dos solos provenientes 
dos derrames basálticos já relacionados anteriormente (vide 1 -
Geologia; 2 - Geomoriologia e 3 - Pedologia). 

Na área enfocada, resta mencionar a ocorrência de 
sedimentos fluviais e paludais do Quaternário, principalmente na 
planície do rio Paraná, onde se estabelecem os Solos Aluviais 
distróficos e eutróficos, Gleis Pouco Húmicos álicos, distróficos e 
eutróficos, Planossolo álico, Areias Glei Húmico distrófico e Solos 
orgânicos distróficos ((vide 1 - Geologia; 2 - Geomoriologia e 3 -
Pedologia). 

Pela relação P :5 2T (BAGNOULS; GAUSSEN, 1957), o clima 
apresenta-se, na parte setentrional da área, com 3 a 4 meses 
secos, em que a média de temperatura nos meses mais quentes 
pode ultrapassar 25ºC e nos meses mais frios supera os 19ºC, 
apresentando pluviosidade acentuada, porém, concentrada nos 

meses mais quentes. Para o sul, a gradação climática se faz sentir 
pela diminuição do caráter estacionai das precipitações e pela 
diminuição das médias de temperaturas, principalmente nos meses 
mais frios, chegando ao ponto de ocorrerem geadas esporádicas. 

Toda a rede de drenagem é tributária do rio Paraná, que se 
inicia com a junção dos rios Grande e Paranaíba, na extremidade 
centro-norte da área, tomando a seguir o direcionamento nordeste
sudoeste. Seus principais afluentes pela margem direita são os rios 
Sucuruí, Verde, Pardo e lvinhema e da margem esquerda os rios 
Tietê, Aguapeí, Peixe, Paranapanema e lvaí. 

A ocupação humana é bastante acentuada, com exceção da 
parte situada no estado do Mato Grosso do Sul. A magnitude de 
ocorrência da floresta nos estados de São Paulo e Paraná foi 
iniludivelmente a grande responsável pelo desenvolvimento 
econômico da área, levando a um adensamento demográfico 
bastante homogêneo. Em função disso, naturalmente, a cobertura 
vegetal primitiva foi substituída quase completamente, estando 
hoje representada por grupamentos reduzidos e esparsos, 
principalmente em locais de difícil acesso e/ou protegidos por lei. 

4.1.1.2 - Distribuição da vegetação 

O mapeamento da vegetação da área inserida na Folha SF .22 
Paranapanema propiciou subdividi-la em macroambientes que 
refletem as características de quatro Regiões Fitoecológicas: 
Savana (Cerrado), Floresta Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila 
Mista e Floresta Estacionai Semidecidual, além das Áreas das 
Formações Pioneiras e de Tensão Ecológica. 

Os ambientes da Savana ocupam porções significativas no 
quadrante noroeste à margem direita do rio Paraná e em parcelas 
menores ao centro e a leste da área. fts fisionomias dos 
remanescentes apresentam-se sob as formas arbóreas Densa e 
Aberta, Parque e Gramíneo-Lenhosa. 

Nos ambientes da Região da Floresta Ombrófila Densa não se 
constataram grupamentos remanescentes mapeáveis. Os 
antropismos resultantes, representados pela agricultura e pelas 
pastagens, restringem-se à estreita faixa no sudeste da área. 

As fitofisionomias diversas dos ambientes da Floresta 
Estacionai Semidecidual constituem a cobertura dominante, 
ocupando indistintamente planaltos e planícies aluviais, e entre os 
relictos identificaram-se as Formações Aluvial, Submontana e 
Montana. 

O macroambiente da Floresta Ombrófila Mista foi delimitado ao 
sul, restrito ao Planalto das Araucárias, em terrenos dissecados, 
com altitudes variando entre 500 e 1.150 m. Os remanescentes 
desta floresta estão representados por apenas três grupamentos 
descaracterizados da Fonnação Montana. 

Situadas nas planícies aluviais estão as Áreas das Formações 
Pioneiras, particularmente evidentes ao longo do rio Paraná. 
Apresentam-se com as fisionomias Arbustiva com palmeiras e 
Herbácea sem palmeiras. 

As áreas de Tensão Ecológica, individualizadas por encraves 
de mosaicos vegetacionais, constituem grupamentos intermitentes, 
com fisionomias semelhantes às das áreas core das diversas 
Regiões Fitoecológicas envolvidas e que não tiveram 
representação em face da escala utilizada neste mapeamento (Fig. 
4.1). 

4.2 - METODOLOGIA 

A principal finalidade da Divisão de Vegetação, em coerência com 
os objetivos propostos pelo Projeto RADAMBRASIL, é a 
elaboração do Mapa de Vegetação, acompanhado do 
levantamento dos recursos naturais renováveis. 

A fim de alcançar a meta desejada, seguiu-se metodologia 
orientada por normas técnicas, a qual possibilitou um resultado 
final satisfatório, utilizando-se, como sensor básico, imagens de 
radar na escala 1 :250 000. O emprego do sensor radar do tipo 
SLAR (Si de Looking Airborn Radar) no mapeamento da vegetação 
permitiu obter uma base contínua e uniforme, o que não ocorreria 
caso fosse utilizado outro tipo de sensor (fotografias em 
infravermelho, preto e branco e falsa cor, imagens Landsat, etc.), 
devido à persistente cobertura de nuvens da faixa intertropical. 

Este evento, aliado à escala de trabalho, bem como à 
exiguidade de tempo para o levantamento desses recursos, 
levaram o Projeto RADAMBRASIL a optar pela utilização do radar 
no mapeamento. 

A análise das imagens de radar compreendidas pela Folha 
SF.22 Paranapanema obedeceu à sequência metodológica já 



publicada em outros relatórios da serie "Levantamento de 
Recursos Naturais do Projeto RADAMDRASIL, envolvendo desde 

o 

~ 
~ 

a pesquisa bibliográfica e o mapeamento da vegetação na escala 
1 :1.000.000, até a confecção do presente relatório. 

110 km 

ITIIIIIJ 
Região da Savana (Cerrado) Região da Floresta Estacionai Semidecidual Região da Floresta Ombrófila Mista 

Região da Floresta Ombrófila Densa Áreas de Tensão Ecológica Áreas das Formações Pioneiras 

Fig. 4.1 - Mapa de reconstituição regional da vegetação da Folha SF.22 Paranapanema. 

4.2.1 - Delimitação das regiões fitoecológicas 

A área, que outrora era revestida por vegetação florestal e 
campestre, encontra-se, atualmente, reduzida a insignificantes 
agrupamentos primários e outros já bastante descaracterizados. 
Destarte, para a reconstituição dos limites regionais dos ambientes 
desta vegetação pretérita, utilizaram-se basicamente três 
parâmetros ecológicos: clima, morfologia e litologia, apoiados, 
ainda, em observações de campo e análise da bibliografia 
existente. 

Após a delimitação nas imagens de radar das várias formas de 
relevo, fez-se uma correlação com a litologia, resultando, assim, as 
áreas de distribuição dos ambientes fisiográficos. Contudo, faltava 
o parâmetro ecológico climático para concluir o caráter da 
vegetação, ou seja, se ombrófila ou estacionai. Tomaram-se então 
como base as isolinhas ombrotérmicas da relação P ~ 2 
(BAGNOULS; GAUSSEN, 1957). De posse das várias curvas 
ombrotérmicas, fez-se uma integração com o relevo e a litologia, 
que revelaram as tendências da situação nos vários tipos de 
ambientes. Este modelo foi testado no campo entre os parâmetros 
dos ambientes ecológicos e a vegetação remanescente, através da 
coleta de material botânico, e concluiu-se que respondia 

satisfatoriamente ao que se desejava, ou seja, a delimitação das 
regiões fitoecológicas. 

4.2.2 - Interpretação preliminar 

Na interpretação preliminar, utilizaram-se dezesseis mosaicos 
semicontrolados de imagens de radar, na escala 1 :250 000, 
obtidos em 1976, com suas respectivas faixas, que proporcionaram 
uma pseudo-estereoscopia. Também foram de grande valia as 
imagens fornecidas pelo satélite Landsat, canal 5, na escala 1 :500 
000, tomadas entre julho/1979 e fevereiro/1981, possíbilitando uma 
comparação da ação antrópica nos remanescentes da vegetação 
natural da área. 

Esta análise preliminar das imagens de radar desenvolveu-se 
com base nos padrões de morfologia, drenagem, tom e textura. 
Delinearam-se, assim, os diferentes ambientes ecológicos, que, 
por analogia, correspondem às diferentes comunidades vegetais. 

Após esta etapa, procedeu-se à integração das folhas 
interpretadas, a fim de permitir o delineamento das áreas passíveis 
de levantamentos florísticos (pontos de coleta de material 
botânico). Paralelamente a esta etapa, procedeu-se a uma 
minuciosa revisão bibliográfica da área em questão, incluindo o 



estudo integrado das informações geológicas, geomorfológicas e 
pedológicas, fornecidas pelas respectivas Divisões Técnicas do 
Projeto RADAMBRASIL. 

4.2.3 - Pontos de coleta de material botânico 

Realizados os primeiros estudos e delimitações preliminares, 
programaram-se operações de campo, com a finalidade de atender 
às exigências do mapeamento. Para este levantamento realizaram
se treze operações, que satisfizeram em parte os objetivos 
propostos. Desta forma, foram coletados materiais botânicos, 
realizando-se, simultaneamente, uma descrição da estrutura da 
vegetação, bem como dos ambientes, além da documentação 
fotográfica e de outras observações que se fizeram necessárias. O 
número de pontos de coletas de materiais botânicos totalizou 
trezentos e onze pontos (F.001 a F.311), distribuídos pelos 
diversos tipos de vegetação existentes na área, de acordo com sua 
ocupação espacial. Assim, a maior concentração encontra-se na 
Floresta Estacionai Semidecidual, sucedendo-se-lhe a Savana 
(Cerrado). A numeração desses pontos seguiu uma sequência 
natural para cada formação,obedecendo ao seu posicionamento na 
legenda. Os pontos são antecedidos da letra F maiúscula, como, 
por exemplo: Região da Savana - Savana Arbórea Densa: F.001 a 
F.018; Savana Arbórea Aberta: F.019 a F.029, e assim 
sucessivamente. 

Os materiais coletados foram posteriormente encaminhados 
aos Herbários do Projeto RADAMBRASIL em Salvador e do Jardim 
Botânico no Rio de Janeiro para identificação sistemática. Nas 
citações do texto diferenciam-se as plantas coletadas das 
identificadas no campo do seguinte modo: 
- plantas identificadas no laboratório: consta o epíteto científico, 
seguido, se possível, do nome vulgar entre parênteses. Ex.: 
Alchornea triplinervia (tanheiro); e 
- plantas identificadas no campo: consta o nome vulgar seguido 
do epíteto científico entre parênteses. Ex.: peroba (Aspidosperma 
polyneuron). 

4.2.4 - Reinterpretação 

Consiste no reexame e aprimoramento das delimitações feitas 
preliminarmente em cada Folha 1 :250 000, tendo cano subsídios 
todas as observações efetuadas nas operações terrestres e na 
revisão bibliográfica. Os ambientes reinterpretados foram 
reanalisados e comparados para nova extrapolação das 
fisionomias, que receberam legendas e posteriores descrições 
detalhadas. A identificação das espécies de maior ocorrência de 
cada Região Fitoecológica ajudou sobremaneira nesta integração. 

Quando da colocação da legenda final utilizaram-se inúmeras 
vezes legendas duplas e até triplas, para representar os diversos 
mosaicos das unidades fisionômicas, em especial os antropismos. 
Contudo, no mapa final (1:1 000 000), levou-se em conta somente 
a legenda dominante. 

4.3 - ESTUDO FISIONÔMICO-ECOLÔGICO 

4.3.1 - Súmula histórica 

O conhecimento fitogeográfico da área compreendida pela Folha 
SF.22 Paranapanema processou-se paulatinamente, e a sua 
compreensão prendeu-se inicialmente a alguns dos principais fatos 
da própria história do Brasil colônia. 

Neste primeiro período, contribuíram de alguma forma os 
relatos de membros das expedições públicas e particulares, 
empreendidas com as mais variadas finalidades e que ficaram 
assinaladas como a Era das Entradas e Bandeiras. Por esta 
época, os conhecimentos e as povoações limitavam-se ao litoral. 
Os pioneiros movimentos de interiorização se deram com a 
ocupação do planalto de Piratininga, onde foi fundada, em 1554, o 
que é hoje a cidade de São Paulo. Os limites da área abrangida 
pela Folha, entretanto, só foram atingidos bem mais tarde, com as 
primeiras povoações sendo fundadas nos campos de Piratininga e 
que eram, por esta época, final do século XVII e início do século 
XVIII, o caminho feito pelos criadores de gado entre Curitiba e 
Sorocaba. 

No caminhamente para o Oeste, o rio Tietê foi de capital 
importância, tanto que recebeu a alcunha de "rio bandeirante". Era 
dele que partia a maioria das expedições do período colonial. Após 
alcançarem o rio Paraná, tais expedições subiam o rio Pardo e 
depois de pequeno transcurso em terra adentravam a bacia do rio 

Paraguai, por onde atingiam cidades como Cuiabá e Corumbá, no 
Mato Grosso. 

As contribuições mais notáveis, entretanto, só ocorreram com 
o advento das expedições científicas, integradas por naturalistas 
europeus, já no início do século XIX. Embora alguns deles nem 
tenham visitado a área da Folha SF.22 Paranapanema, seus 
relatos das paisagens naturais limítrofes afins contribuíram de 
alguma forma para o entendimento da fitogeografia regional. 

Nas viagens realizadas entre 1817 e 1820 por Spix e Martius 
(1975) e com a coleção de plantas herborizadas, iniciou-se a 
monumental obra denominada "Flora Brasiliensis", que só seria 
concluída em 1906. 

Alguns dos relatos mais preciosos são atribuídos ao naturalista 
francês Auguste de Saint-Hilaire (1976), que em suas viagens, 
entre 1816 e 1822, percorreu grande parte do centro-sul do Brasil. 
Na área da Folha, realizou excursão pelos campos gerais, nas 
imediações de ltapetininga, ltapeva, Itararé e Angatuba. Nestas 
paragens, enumera várias observações que efetuou junto à 
vegetação primária e que hoje não vemos mais, a não ser em 
pequenos relictos. 

Além destes naturalistas famosos, por esta época, houve 
muitos outros, que realmente foram mais colecionadores e muito 
contribuíram para o conhecimento da flora brasileira. Sampaio 
(apud HOEHNE et ai., 1951) fez uma listagem dos principais 
botânicos colecionadores, no Estado do Mato Grosso, de 1788 a 
1915, destacando os trabalhos de Malme, em 1883, 1902 e 1903, 
Kuhlmann, em 1910, 1912, 1914 e 1915, e Hoehne, de 1908 a 
1914. Nesta relação estão incluídos ainda Alexandre Rodrigues 
Ferreira, Langsdorff, Riedel, Antônio Luiz Patrício da Silva Manso, 
Charles d'Orbigny, Gaudichaud-Beaupré, Weddell, Smith, Moore, 
Kuntze, Lindman, João Barbosa Rodrigues, Pilger, Kock e Meyer. 
Deve-se ressaltar que alguns destes botânicos também reuniram 
coleções no Estado de São Paulo. 

A área ocidental paulista teve efetiva ocupação a partir do 
incremento da construção de ferrovias em demanda do oeste, no 
início do século XX. Paralelamente ao desbravamento e à 
construção das cidades, eram preenchidos os vazios de 
conhecimento fitogeográfico. Deste período, uma das contribuições 
mais notáveis para o conhecimento da vegetação desta área e da 
área de Mato Grosso foram as observações de Lisboa (1909). 

Também merecem destaque os trabalhos de Hoehne (1923). 
Este autor, aliás, iniciou no Museu Paulista a "Flora Brasílica", que 
pretendia complementar a "Flora Brasiliensis" de Martius. 

Um dos primeiros trabalhos fitogeográficos de importância é 
atribuído a Lõfgren (1898), que ensaiou uma divisão florística para 
o Estado de São Paulo, afirmando já naquela época que a 
vegetação campestre predominava sobre a florestal. 

Mais recentemente, surgiram muitos trabalhos específicos 
sobre a vegetação da área e enumerá-los seria muito cansativo. 
Todavia, entre os que mais contribuíram para a elucidação e a 
interpretação das paisagens naturais não podemos deixar de 
mencionar Kuhlmann (1954) em "A vegetação de Mato Grosso -
Seus Reflexos na Economia do Estado"; Maack (1968) com 
"Geografia Física do Estado do Paraná", inclusive com a 
publicação de preciso mapa fitogeográfico. Muito importantes 
foram também os trabalhos baseados em levantamentos 
fotogramétricos no Estado de São Paulo, efetuados por Borgonovi 
e Chiarini (1968), Borgonovi et ai. (1967), Chiarini e Coelho (1969), 
e Serra Filho etal. (1974). 

4.3.2 - Mapeamento da vegetação 

Veloso e Góes-Filho (1982), can a participação da equipe da 
Divisão de Vegetação do Projeto RADAMBRASIL, após doze anos 
de incessantes revisões dos conceitos fitogeográficos e trabalhos 
técnicos de levantamentos e mapeamentos da vegetação, 
fundamentando-se numa metodologia apoiada em imagens de 
radar, elaboraram o documento "Fitogeografia 
Brasileira-Classificação Fisionômico-Ecológica da Vegetação 
Neotropical". O aludido documento baseia-se em um sistema de 
classificação das Regiões Fitoecológicas, que constituem uma 
área de florística bem determinada e de formas biológicas 
características, que se repetem dentro de um mesmo clima, 
podendo ocorrer em terrenos de litologia diferentes, mas com 
relevo bem marcado. 

O mapeamento da vegetação é realizado em nível fisionômico 
de formação, seguindo o conceito de Grisebach (1872), modificado 
recentemente por Ellenberg e Mueller-Dombois (1965/6), quando 
adaptaram ao seu conceito clássico o peso ecológico das fonnas 



de vida e uma ordem hierárquica, aceita e adotada pela Divisão de 
Vegetação, com ligeiras alterações. 

Deste modo, tem-se a seguinte classificação fisionômico
ecológica das formações na Folha SF.22 Paranapanema (Quadro 
1 ). 
Na definição da "Classificação Fisionômico-Ecológica das 
Formações", empregou-se uma chave dicotômica aberta, 
idealizada por Veloso et ai. (1974). Nesta chave, a letra inicial 
maiúscula representa a Região Fitoecológica e as demais letras 
minúsculas, quando presentes, correspondem a formação e 
subformação, respectivamente. Contudo, na área, em função do 
antropismo generalizado, só foi possível mapear até o nível de 
formação. As áreas das Formações Pioneiras são representadas 
pela letra P, seguida de mais duas letras minúsculas, uma 
indicando o ambiente ecológico e a outra que define a estrutura da 
vegetação. Nas áreas de contato entre duas regiões fitoecológicas 
(Áreas de Tensão), os encraves identificam-se pela formação 
dominante, acompanhada de um índice numérico, correspondendo 
ao contato a que pertence, ordenados de acordo com a legenda. 
Quanto às Áreas Antrópicas, cada uma possui sua letra símbolo 
correspondente. 

Dirimidas as dúvidas de interpretação (1 :250 000), esta entra 
em fase de sucessivas reduções, até a escala final de 
mapeamento (1 :1 000 000). Em seguida, executa-se a montagem 
numa base cartográfica (blue-line), fornecida pela Divisão de 
Cartografia do Projeto RADAMBRASIL. Dá-se, então, sequência 
ao processo através da elaboração de dois mapas básicos 
distintos, que englobam Regiões/Formações (mapa de cores) e 
Subformações/Antropismos (mapa de ornamentos e letras
símbolo). Posteriormente à conclusão desta etapa, ambos os 
mapas básicos são associados, resultando, assim, como produto 
final, o Mapa de Vegetação a ser publicado. 

Neste mapa, as regiões fitoecológicas são representadas por 
cores-padrão, e as formações constitutivas através de nuanças das 
mesmas, com seus respectivos ornamentos. Também as Áreas 
das Formações Pioneiras recebem cores e ornamentos próprios. 
Nas Áreas de Tensão Ecológica, os encraves definem-se pela 
coloração da formação dominante, contudo o ornamento é 
diferenciado pela sua coloração vermelha. fts Áreas Antrópicas 
caracterizam-se por ornamentos indicativos da utilização atual do 
solo, permanecendo como cor de fundo a característica da região 
fitoecológica a que pertencem. 

QUADRO 1 

CLASSE SUBCLASSE GRUPO SUBGRUPO 
FORMAÇÃO 

DE FORMAÇÃO DEFORMAÇÃO DEFORMAÇÃO DE FORMAÇÃO 
(Estrutura) (Ecologia-clima) (Ecologia-fisiologia) (Fisionomia) 

( Ecologia-fitoambiente) 

Densa Montana 
Ombrófila Higrófita 

Mista Montana 

Florestal Aluvial 

Estacionai Higrófita I Xerófita Semidecidual Submontana 

Montana 

Arbórea 

Densa Arbórea Aberta 
Campestre Estacionai Xeromoria Savana 

Parque 

Gramíneo-Lenhosa 

Foram mapeadas, ainda, Áreas das Formações Pioneiras, Áreas de Tensão Ecológica e Áreas Antrópicas (Quadro 2). 

QUADRO 2 

ÁREAS DAS FORMAÇÕES PIONEIRAS INFLUÊNCIA FLUVIAL 

Áreas de Tensão Ecológica (Contatos) Contato Encraves 

Vegetação Secundária 

Áreas Antrópicas 

Atividades Agrícolas 

4.3.3 - Legenda - Folha SF.22 Paranapanema 

A) Regiões Fitoecológicas 

1. Savana (Cerrado) 
a) Arbórea Densa 
b) Arbórea Aberta 
c) Parque 
d) Gramíneo-Lenhosa 

11. Floresta Ombrófila Mista 
a) Floresta Montana (de 800 a 1.200 m) 

Ili. Floresta Estacionai Semidecidual 
a) Floresta Aluvial 

s 
Sd 
Sa 
Sp 
Sg 

M 
Mm 

F 

ARBUSTIVA HERBÁCEA 

Savana/Floresta Ombrófila 

Savana/Floresta Estacionai 

Savana/Floresta Ombrófila Mista 

Savana/Floresta Ombrófila Densa/Floresta Ombrófila Mista 

Sem Palmeiras 

Com palmeiras 

Reflorestamento 

Agricultura 

Pastagens 

b) Floresta Submontana (de 50 até 500 m) 
c) Floresta Montana (de 500 até 1.500 m) 

B) Áreas das Formações Pioneiras 

1. Áreas de Influência Fluvial 
a) Arbustiva 

1. Com palmeiras 
b) Herbácea 

1. Sem palmeiras 

C) Áreas de Tensão Ecológica 

Fa 
Fs 
Fm 
p 
Pa 
Paa 
Pap 
Pah 
Phs 

1. Contato Savana/Floresta Região/Formação dominante 
Ombrófila 



li. Contato Savana/Floresta Região/Formação dominante 
Estacionai 

Ili.Contato Savana/Floresta Região/Formação dominante 
Ombrófila Mista 

IV. Contato Floresta Ombrófila Região/Formação dominante 
Densa/Floresta Ombrófila 
Mista 

D) Áreas Antrópicas 
1. Vegetação Secundária 

a) Sem palmeiras 
b) Com palmeiras 

11. Atividades agrícolas 
a) Reflorestamento 

1. Eucalipto 
2. Pinheiro 

b) Agricultura 
1. Culturas permanentes 
2. Culturas cíclicas 

c) Pastagens 

4.3.4 - Equivalência das áreas mapeadas 

Vs 
Vss 
Vsp 

R 
Re 
Rp 
Ac 
Acp 
Acc 
Ap 

Este item retrata a situação atual em que se encontram as Regiões 
Fitoecológicas, bem como as Áreas das Formações Pioneiras e 
Áreas de Tensão Ecológica, com relação aos seus respectivos 
agrupamentos remanescentes e antropismos. Para o cálculo das 
áreas utilizou-se o método de pesagem eletrônica dos ambientes 
mapeados na escala 1 :250 000 (Tab. 4.1 ). 

TABELA 4.1 

Legen- Are as 
da em km 2 

A) Região da Savana (Cerrado) s 78.994 
- Arbórea Densa Sd 9.247 
- Arbórea Aberta Sa 6.197 
- Parque Sp 475 
- Gramíneo-Lenhosa Sg 191 
- Reflorestamento, Eucalipto Re 9.268 
- Reflorestamento, Pinheiro Rp 1.119 
- Agricultura, Culturas permanentes Acp 136 
- Agricultura, Culturas cíclicas Acc 4.786 
- Pastagens Ap 47.472 
- Perímetros urbanos 103 

B) Região da Floresta Ombrófila Densa D 134 
- Agricultura, Culturas cíclicas Acc 6 
- Pastagens Ap 127 
- Perímetros Urbanos 1 

C) Região da Floresta Estacionai F 132.355 
Semidecidual 
- Floresta Aluvial Fa 618 
- Floresta Submontana Fs 3.029 
- Floresta Montana Fm 484 
- Vegetação Secundária sem palmeiras Vss 581 
- Vegetação Secundária com Palmeiras Vsp 19 
- Reflorestamento, Eucalipto Re 92 
- Reflorestamento, Pinheiro Rp 78 
- Agricultura, Culturas permanentes Acp 19.975 
- Agricultura, Culturas cíclicas Acc 28.584 
- Pastagens Ap 78.113 
- Perímetros Urbanos 782 

D) Região da Floresta Ombrófila Mista M 7.937 
- Floresta Montana Mn 27 
- Vegetação Secundária, sem palmeiras Vss 574 
- Reflorestamento, Eucalipto Re 4 
- Reflorestamento, Pinheiro Rp 12 
- Agricultura, Culturas permanentes Acp 173 
- Agricultura, Culturas cíclicas Acc 4.700 
- Pastagens Ap 2.431 
- Perímetros Urbanos 16 

E) Áreas Das Formações Pioneiras p 5.678 
- Fluvial, Arbustiva, com palmeiras Pap 446 
- Fluvial, Herbácea, sem palmeiras Phs 4.851 
- Pastagens Ap 381 

F) Contato Savana I Floresta Ombrófila soe 64 
- Pastagens AP1 64 

G) Contato Savana I Floresta Estacionai SNc 41.941 
- Arbórea Densa Sd2 464 
- Gramíneo-Lenhosa Sg2 46 
- Floresta Aluvial Fa2 233 
- Floresta Submontana Fs2 373 
- Floresta Montana Fm2 26 
- Vegetação Secundária, sem palmeiras Vss2 231 
- Reflorestamento, Eucalipto Re2 258 
- Reflorestamento, Pinheiro Rp2 80 
- Agricultura, Culturas pennanentes Acp2 3.514 
- Agricultura, Culturas cíclicas Acc2 8.829 
- Pastagens Ap2 27.664 
- Perímetros Urbanos 

H) Contato Savana I Floresta Ombrófila Mista SMc 1.603 
- Reflorestamento R3 99 
- Reflorestamento, Eucalipto Re3 174 
- Reflorestamento, Pinheiro Rp3 13 
- Agricultura, Culturas cíclicas Acc3 1.312 
- Perímetros Urbanos 5 

1) Contato Floresta Ombrófila Densa I Floresta O Me 44 
Ombrófila Mista 
- Reflorestamento, Eucalipto Re4 20 
- Agricultura, Culturas cíclicas Acc4 24 

Cobertura Vegetal 
- Natural 26.707 
- Antrópica 240.913 
Massa d'água 5.560 
Perímetros Urbanos 1.130 

Área Total da Folha 274.31 o 

4.3.5 - Regiões fitoecológicas 

Considera-se região fitoecológica uma área de florística típica e de 
formas biológicas características, que se repetem dentro de um 
mesmo clima, podendo ocorrer em terrenos de litologia variada, 
mas com relevo bem marcado (VELOSO; GÓES-FILHO, 1982). 
Assim a folha SF.22 Paranapanema apresenta-se individualizada 
por quatro tipos de vegetação: Savana, Floresta Ombrófila Densa, 
Floresta Ombrófila Mista e Floresta Estacionai Semidecidual. 
As suas distribuições guardam posicionamento mais ou menos 
definidos por toda a área. Contudo, a primeira e a última regiões 
revelaram diversas delimitações de contornos variáveis, 
distribuídas por quase toda a Folha. 

4.3.5.1.- Região da Savana (Cerrado) 

Sobre esta Região Fitoecológica, Veloso e Góes-Filho (1982), com 
a participação dos técnicos da Divisão de Vegetação do Projeto 
RADAMBRASIL, após uma incessante revisão dos conceitos 
fitogeográficos mundiais, monnente aqueles da escola africana, 
adotados pelos alemães e franceses, elaboraram o seguinte 
conceito: a Região da Savana corresponde às várias formações 
herbáceas nas áreas tropicais e subtropicais, intercaladas por 
pequenas plantas lenhosas até arbóreas, em geral serpenteadas 
de florestas-de-galeria. 

Contudo, pela situação geográfica em que se encontra 
demarcada a Folha SF.22 Paranapanema, esta identidade 
fitogeográfica expõe, dentro desses limites ecológicos, 
basicamente, as tipologias caracterizadas pelas Formações 
Arbóreas Densa e Aberta. A pequena fração revestida pela Savana 
Parque e Savana Gramíneo-Lenhosa, dentro do quadro 
remanescente, decorre da intensa e frequente utilização de suas 
áreas para os estabelecimentos de pastoreio intensivo do gado. 

Os agrupamentos das diversas formações da Savana 
encontram-se, principalmente, no extremo do quadrante noroeste 
do Estado de Mato Grosso do Sul, enquanto, no Triângulo Mineiro 
e nos estados de São Paulo e Paraná, raras são as áreas 
revestidas com a cobertura original. Evidentemente que aí está 
provada a grande influência exercida pela direção da colonização 
brasileira no seu sentido litoral para o interior, minimizando a cada 
década o quadro da vegetação natural brasileira. 



Verificando-se os mapas anexados a algumas bibliografias que 
retrataram a vegetação original , até mesmo em tempos quase 
atuais, deduz-se que a superfície compreendida entre os 
segmentos dos paralelos 20º00' e 24º00'S e segmentos dos 
meridianos 48º00' e 54º00'WGr. ostentava uma maior cobertura de 

52°00' 

o 

51°00' 

Savana. Os trabalhos de Romariz (1974) e Campos (1944), 
intitulados "Aspectos da Vegetação do Brasil" e "Distribuição da 
Floresta Natural Primitiva em São Paulo", respectivamente, 
corroboram fielmente esta assertiva. 

50'00' 49'00' 

110km 

Região da Savana (Cerrado) 

Fig. 4.2 - Mapa de locelizeçao - Região de Savana (Cerrado) 



Os ambientes desta região englobam 78.994 km 2
, definidos em 

áreas de coberturas remanescentes e antropismos (Fig. 4.2). 
A intensa intervenção antrópica nas Formações da Savana tem 

por objetivo básico o estabelecimento de Pastagens, que cobrem 
hoje cerca de 47.472 km 2

, equivalentes a 60% do total da área 
ocupada anteriormente. Esta categoria antrópica teve penetração 
nas mais variadas Formações da Savana, notadamente naquelas 
de natureza predominantemente herbácea. 

Por outro lado, o reflorestamento, adotando principalmente as 
espécies de eucalipto, sobressaindo o E. grandis, o E.saligna e o 
E. citriodora, desponta como a segunda mais intensa atividade 
antrópica, totalizando 10.387 km 2

. 

Pequena expressividade assumem as demais categorias 
antrópicas mapeadas nas antigas áreas de Savana, quais sejam, 
as culturas permanentes (Acp) e cíclicas (Acc), que detêm 4.922 
km 2

, e os perímetros urbanos, que ocupam 103 km 2
. 

A) Savana Arbórea Densa (Cerradão) 

Com base na conceituação fitogeográfica de Veloso e Góes-Filho 
(1982), este tipo de formação se constitui numa unidade campestre 
florestada, com árvores baixas, exclusivas das áreas areníticas 
lixiviadas, situadas em clima tropical, eminentemente estacionai. 

Os grupamentos de Cerradão, revestindo 9.247 km 2
, têm maior 

concentração nas frações das Folhas inseridas no Estado de Mato 
Grosso do Sul, destacando-se entre elas a SF.22-V-A. Já na parte 
do Triângulo Mineiro, que se agrega à Folha, e no Estado de São 
Paulo, esta formação ocupa, atualmente, uma pequena parcela 
remanescente. 

Dentro deste quadro, pode-se dizer que as várias 
individualizações de Savana Arbórea Densa ocupam, 
indistintamente, os solos caracterizados por Areias Quartzosas e 
Latossolo Vermelho-Escuro, em Mato Grosso do Sul, enquanto no 
Triângulo Mineiro revestem apenas aquelas do último grupo. 
Portanto, as espécies de Cerradão expressam em alguns pontos 
do terreno grandes agrupamentos florísticos, especialmente 
quando se encontram sobre solos de fertilidade média. Nos solos 

Q_m 

distróficos e álicos, os indivíduos apresentam-se, também, pouco 
distanciados, mas possibilitam o acesso humano com razoável 
facilidade. 

A composição florística e estrutural dessa formação tem nos 
levantamentos dos pontos F.01 a F.18 as suas principais bases 
informativas. Normalmente, os ambientes mapeados mostram uma 
formação densa uniforme em toda a sua extensão. Por isso, alguns 
levantamentos florísticos, como os pontos F.01, F.03, F.04 e F.06, 
podem facilitar a dedução do que ocorre neles. Estes 
levantamentos demonstraram que em 0,50 ha (250 m x 20 m) de 
Cerradão, existem em média 200 a 250 árvores com circunferência 
superior ou igual a 30 cm, a 30 cm do colo, compostas em média, 
por 30 a 40 espécies diferentes. No entanto, o levantamento F.04 
mostrou que, obedecidos os mesmos critérios metodológicos, 
apenas 150 indivíduos constituem uma população de 31 espécies. 
Por outro lado, Qua/ea parviflora (pau-terra-folha-miúda), capitão
do-campo (Termina/ia argentea), Qua/ea qrandiflora (pau-terra
folha-larga), Kielmeyera coriacea (pau-santo), pequi (Caryocar 
brasiliense), ipê-caraíba (Tabebuia caraiba), colher-de-vaqueiro 
(Sa/vertia convallariodora), quina (Strichnus pseudoquina), tingui 
(Magonia glabrata), Pterodon pubescens (sucupira-branca), 
sucupira-preta (Bowdichia virgilioides), acompanhadas de várias 
outras fanerófitas, acabam conferindo aos Cerradões de Mato 
Grosso do Sul suas características fitofisionômicas proeminentes. 
Observou-se, ainda, ao longo de um trecho de 130 km da BR-262, 
entre os municípios de Três Lagoas (MS) e Águas Claras (MS), 
que nas superfícies conservadas ocorre gregarismo de sucupira
preta (Bowdichia virgilioides), e nas levemente dissecadas, de 
capitão-do-campo (Termina/ia argentea). Contudo, quando se 
compara esta formação em áreas geográficas distintas, por 
exemplo, o Cerradão sul-mato-grossense e o Cerradão do 
Triângulo Mineiro, conclui-se que as variações encontradas aliam
se a uma densidade maior nestes do que naqueles. Embora a 
composição florística se manifeste basicamente a mesma, tanto 
num quanto noutro Estado, há também, evidentemente, diferenças 
nas suas respectivas estruturas (Fig. 4.3). 
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Fig. 4.3 - Perfil esquemático das formações da Savana (Cerrado): 1) Arbórea Aberta; 2) Arbórea Densa; 3) Parque; 4) Gramínea-Lenhosa. 

Em geral, sua distribuição geográfica restringe-se a extensões 
territoriais descontínuas, quase sempre intercaladas com áreas de 
Savana Arbórea Aberta e Pastagens, circundadas por Parques 
antrópicos. 

Raramente esta formação apresenta característica estrutural 
fanerofítica intacta. Quando isto ocorre, o estrato lenhoso, via de 
regra, apresenta-se pouco diferenciado e o estrato graminoide 
bastante reduzido, constituído basicamente por Gramineae e 
Cyperaceae. 

No município de Brasilândia (MS) e no quadrante N da Folha 
SF.22-V-C, o Cerradão detinha expressiva distribuição geográfica. 
Entretanto, com o decorrer do tempo, as ações antrópicas vêm 
modificando gradualmente as características florísticas dessa 
formação. Em determinados locais, a transformação processou-se 
de maneira tão profunda que, em antigas áreas cobertas por 

Savana Arbórea Densa, predominam atualmente as Pastagens 
(Est. 4.1 A). Nas áreas remanescentes, que ainda conservam suas 
características típicas, verifica-se que a média dos indivíduos 
oscila entre 8 e 1 O m de altura, excepcionalmente ocorrendo 
árvores com até 15 m. Entre os indivíduos que compõem o estrato 
arbóreo, relacionam-se a Plathymenia reticulata (vinhático-do
campo), Dipteryx a/ata (baru), Pterodon pubescens (sucupira
branca), sucupira-amargosa (Vatairea macrocarpa), pequi 
(Caryocar brasiliense), Anadenanthera sp. (angico-jacaré), 
Platypodium elegans Uacarandá-canzil), jacarandá-caviúna 
(Dalbergia violacea), ipê-caraíba (Tabebuia caraiba), Qua/ea 
grandiflora (pau-terra-da-folha-larga), Licania humilis (oiti), 
sucupira-preta (Bowdichia virgilioides), capitão-de campo 
(Termina/ia argentea), entre outras de menor ocorrência. 



Nos ambientes parcialmente degradados pela retirada de 
madeiras ou pela invasão do fogo, as formações arbóreas são, de 
maneira geral, de difícil penetração, em face da acentuada 
ocorrência de formas lenhosas raquíticas. Merecem destaque a 
Alibertia sp. (marmelada-de-cachorro) e uma Polygonaceae do 
gênero Coccoloba, além da espetorana (Talisia sp.), que possui 
alto grau de regeneração. O solo no interior dessa formação, via de 
regra recoberto por densa camada de detritos orgânicos, apresenta 
um estrato graminoide muito rarefeito, constituído de gramíneas e 
ciperáceas, podendo, às vezes, ocorrer bromeliáceas do tipo 
gravatá ou caraguatá (Brome/ia sp.) e gramíneas altas de colmos 
rijos, como a Olyra micrantha (taboquinha). 

Em alguns locais, pequenos remanescentes de Savana 
Arbórea Densa ocupam os terrenos elevados e mais férteis. A 
composição florística desses agrupamentos se repete sem muita 
alteração. Além dos elementos citados anteriormente, podem ser 
incluídos como frequentes a Myrcia sp. (goiabinha), Diptychandra 
epunctata (balsiminho), Callisthene fasciculata (pau-jacaré), 
gonçalo-alves (Astronium fraxini folium), ipê-cachorro (Tabebuia 
ochracea) e imbiruçu (Bombax sp.). fts espécies Protium sp. 
(breu), Cordia trichotoma (freijó-branco), Didymopanax sp. 
(morototó), jatobá (Hymenaea stignocarpa), Copaifera langsdorffii 
(copaíba), Luehea divaricata (açoita-cavalo) e tarumã (Vitex sp.) 
constituem outros exemplares arbóreos pertencentes a essa 
formação, embora não sejam exclusivos das áreas de Savana. 
Este fato faz com que os colonizadores dessa região denominem a 
formação, em particular, como "matas de croa". Os fustes de 
algumas espécies, apesar de curtos e pouco cilíndricos, são 
comumente utilizados para construção de um modo geral. 
Especificamente, a sucupira-branca, aí conhecida pela 
denominação de faveiro, tem seu aproveitamento como moirões, 
esteios e tábuas de cerca. Enquanto isso, o balsiminho e uma 
outra espécie, popularmente chamada de carvão, que possui 
madeira amarela, têm aplicações para fins até mais nobres, como 
o mobiliário. 

B) Savana Arbórea Aberta (Campo Cerrado) 

É uma formação de fisionomia campestre, constituída por espécies 
fanerofíticas baixas (4-8 m), corticosas, de fustes geralmente finos 
e tortuosos (formas xeromorfas), esparsamente distribuídas sobre 
o solo recoberto por um estrato hemicriptofítico contínuo, 
entremeado de plantas lenhosas raquíticas e palmeirinhas acaules 
(Fig. 4.3). Essa formação faz-se exclusiva das áreas areníticas 
lixiviadas, geralmente de clima estacionai de longo período seco e 
periodicamente sujeitas à ação do fogo. 

Posiciona-se nos mais variados níveis altimétricos, situando-se 
a cerca de 250 m em alguns locais próximos ao rio Paraná, 
alcançando até pouco mais de 700 m nas cercanias de ltapeva 
(SP). Esta formação, ocupando uma superfície de 6.197 km2

, tem 
maior representatividade no Estado de Mato Grosso do Sul, mais 
precisamente na Folha SF.22-V-C, sobre a unidade 
geomoriológica dos Planaltos Rebaixados do Alto Rio Paraná, com 
capeamento do Cretáceo pertencente ao Grupo Bauru, Formação 
Caiuá. No Estado de São Paulo, esta formação reveste terrenos 
arenosos pouco significativos, principalmente ao centro e no 
quadrante sudeste da Folha, disposta sobre segmentos dos 
Planaltos Rebaixados, e em menor proporção no Patamar de 
ltapetininga e Patamar Cuestiformes (vide 2 - Geomorfologia), em 
litologias areníticas das mais diferentes idades. Em geral, ocorre 
em áreas do Latossolo Vermelho-Escuro álico de textura média, 
Latossolo Vermelho-Amarelo álico de textura média e Areias 
Quartzosas álicas, com formas de relevo plano e suave ondulado. 

Em função da escala de mapeamento deste trabalho, 
grupamentos menores de Savana Arbórea Densa e Savana 
Parque foram englobados dentro desta formação e considerados 
em alguns locais como segunda e terceira expressão da legenda. 

No Estado de Mato Grosso do Sul, particularmente ao norte do 
rio lvinhema e da cidade de NO\la Andradina, esta formação de 
Savana arborizada representava em passado recente a maior 
expressão fitogeográfica. Entretanto, suas características típicas 
vão pouco a pouco desaparecendo, à medida que paulatinamente 
novas áreas periféricas são incorporadas às Pastagens. Essa 
profunda transformação a que está sendo submetida a área faz-se 
consequência dos incentivos à implantação de grandes 
empreendimentos agropecuários e reflorestamentos. 

Observações efetuadas no campo demonstram que a Savana 
Arbórea Aberta apresenta-se com algumas diferenças 
fitofisionômicas. Essas dessemelhanças dentro da mesma 

formação vegetal relacionam-se diretamente com a qualidade do 
solo. Nos locais onde o terreno é mais arenoso e lixiviável, há um 
definhamento generalizado da vegetação arbórea em relação a 
áreas com solos mais bem estruturados. Constata-se, inclusive, 
que, em sítios mais arenosos, as espécies vegetais arbóreas 
distribuem-se mais raleadamente e com grau maior de 
decidualidade foliar na época desfavorável. Percebe-se ainda uma 
heterogeneidade no estrato graminoide, no qual as Gramineae e 
as Cyperaceae ocorrem sempre em grande quantidade, formando 
muitas vezes uma cobertura bastante densa. 

Entre os municípios de Brasilândia e Bataguaçu, no Estado de 
Mato Grosso do Sul, próximo ao rio Taquaruçu, advém a Savana 
Arbórea Aberta no seu aspecto fisionômico mais característico, 
guardando ainda a feição primitiva da vegetação. Nestas áreas as 
arvoretas (scrub) dispõem-se de maneira mais ou menos 
espaçadas, com fustes finos e retorcidos, exibindo espécies 
raquíticas cujas alturas variam de 4 a 8 m. O estrato graminoide 
distribui-se de forma praticamente compacta, percebendo-se 
sensíveis sinais de fogo. Entre as nanofanerófitas que identificam 
esta fisionomia, alinham-se a Pouteria sp. (abio-carriola), ipê
caraíba (Tabebuia caraiba), Licania humilis (oiti), Qualea spp. 
(paus-terra), Eugenia sp. (cambuí), Byrsonima spp. (muricis), 
Stryphnodendron barbadetiman (barbatimão), Aspidosperma 
dasycarpon (peroba-do-campo), Anadenanthera sp. (angico
jacaré), Ouratea sp. (pau-de-cobra), Plathymenia reticulata 
(vinhático), Curatella americana (lixeira), pequi (Caryocar 
brasiliense), sucupira-amargosa (Vatairea macrocarpa), sucupira
preta (Bowdichia virgilioides), quina-do-campo (Strychnos 
pseudoquina), araticum (Annona sp.), Styrax ferruginea (laranjinha
do-campo), itaúba (Mezilaurus sp.), Erythroxylum pelleterianum 
(mercúrio-do-campo), além do capitão-do-campo (Termina/ia 
argentea), que se configura na espécie arbórea de maior porte 
dentro dessa formação, chegando algumas vezes a atingir 15 m de 
altura. O estrato inferior, bastante diversificado, constitui-se por 
elementos camefíticos que raramente ultrapassam 0,5 m de altura. 
A gabiroba (Campomanesia sp.), Bauhinia sp. (unha-de-vaca), 
cipó-japecanga (Smilax sp.) e caju-rasteiro (Anacardium sp.) 
ocorrem com muita frequência. Observa-se também regeneração 
de espetorana (Talisia sp.), rebrotação de peroba-do-campo e 
incidência mediana da palmeirinha acaule pertencente ao gênero 
Butia. A densidade e a altura desse estrato estão diretamente 
relacionadas com o tempo decorrido desde a última queimada. 
Entretanto, as áreas de solos com maior teor de argila encontram
se geralmente cobertas por um tapete graminoide contínuo, 
enquanto nas áreas mais arenosas o estrato de hemicriptófitas é 
cespitoso. 

Pelas imediações da confluência dos rios lnhanduí e Pardo, 
verificam-se outras áreas conservadas dessa formação savânica, 
destacando-se a Qualea parviflora (pau-terra-da-folha-miúda), com 
uma dispersão bastante acentuada. As espécies dominantes são 
as mesmas já citadas anteriormente, porém as fanerófitas tornam
se em média pouco mais altas (8 m), distribuindo-se de maneira 
mais adensada. Contrastam, inclusive, com outras fisionomias da 
Savana Arbórea Aberta, observadas nas proximidades do ribeirão 
Lontrinha, onde as arvoretas (scrub) que identificam essa formação 
apresentam um porte bem mais baixo, raramente ultrapassando 5 
m de altura, com distribuição bastante espaçada. Nestas 
condições, o estrato rasteiro encontra-se revestindo de maneira 
uniforme todo o terreno. Entre as arvoretas (scrub), sobressaem 
duas espécies de abio-carriola, uma de folhas e frutos lisos e outra 
pilosa, a itaúba (Mezilaurus sp.), o Stryphnodendron barbadetiman 
(barbatimão) e Erythroxylum pelleterianum (mercúrio-do-campo). 

Outros grupamentos significativos podem ser notados pelas 
adjacências das rodovias MS-134, BR-267, ao sul dos rios 
lnhanduí e Pardo, e na extremidade norte da Folha SF.22-V-A. A 
composição florística dessas áreas de cerrado geralmente é similar 
em todos os quadrantes em que ela aparece, variando apenas no 
que concerne à dominância de espécies que caracterizam 
determinados locais. As espécies graminoides também variam de 
local para local, destacando-se, entretanto, os gêneros Paspalum, 
Tristachya, Andropogon, Panicum e Axonopus. 

Nas áreas parcialmente devastadas, advém a rebrotação de 
algumas espécies. Esse fato fisiológico na Savana processa-se 
através dos xilopódios conservados no subsolo e não pela 
germinação de sementes. Ferri (1961) constatou que a brotação de 
espécies permanentes do Cerrado na maioria dos lugares não 
provinha de sementes. Ele tentou explicar as razões da não 
regeneração por sementes, salientando a carência de umidade 
superficial na fase de germinação bem como o baixo teor de 



coloides que dão à superfície do solo condições físicas compactas. 
Existem ainda outros ensaios para explicar tal fato, inclusive pelo 
devastador ataque de insetos às sementes, que as destroem 
quase inteiramente. 

No Estado de São Paulo, considerando-se a Folha SF.22 
Paranapanema, a cobertura original da Savana Arbórea Aberta 
fazia-se bastante expressiva. Até pouco tempo, os solos em que 
ela ocorria eram considerados inaptos para manejo agropecuário. 
Destarte, esta formação vegetal persistia com seus aspectos mais 
ou menos primitivos, sendo utilizada apenas para criação e 
pastoreio extensivo. Hoje, entretanto, com o advento de modernas 
técnicas e insumos, esta cobertura natural reduziu-se 
sensivelmente, cedendo lugar primordialmente às Pastagens 
implantadas, aos Reflorestamentos industriais e à Agricultura. Da 
expressão fitogeográfica primitiva mapearam-se ocorrências 
eventuais, representadas por grupamentos descontínuos 
localizados principalmente nas imediações de Martinópolis, 
Paraguaçu Paulista, Assis, Campos Novos Paulista, Ubirajara, 
Bauru, Agudos, Botucatu, Brotas, Araraquara, Angatuba e ltapeva. 

Perto de Botucatu, Silberbauer-Gottsberger e Eiten (1978), 
estudando um hectare de cerrado, contaram 1.177 árvores e 3.018 
arbustos grossos. fts duas formas em conjunto compuseram 54 
espécies, sendo que 42 eram comuns às duas classes. Os 
principais componentes relacionados em função da frequência e do 
posicionamento no terreno foram Styrax ferruginea, Byrsonima 
coccolobifolia, Tabebuia ochracea, Ouratea spectabilis, 
Erythroxylum suberosum, Aspidosperma tomentosum, 
Anadenanthera falcata, Kielmeyera rosea, Austroplenckia 
polpunea, Qualea multiflora, Xylopia aromatica, Caryocar 
brasiliense, Myrcia lasiantha, Diospyros hispida, Connarus 
suberosus, Tocoyena brasiliensis, Plathymenia reticulata, 
Bowdichia virgilioides e Davi/la elliptica. 

Resguardadas as particularidades locais, nas diversas 
amostragens florísticas efetuadas em outras áreas de Savana 
Arbórea Aberta, constatou-se que todos os elementos relacionados 
são componentes habituais, variando apenas sua frequência e 
dominância em cada lugar específico. Observou-se também que as 
formações atuais dependem substancialmente da maior ou menor 
interferência antrópica, bem como do tempo decorrido após esses 
eventos. Em geral, a fisionomia desta formação é complementada 
por um estrato intermediário oriundo de rebentos das matrizes 
locais e grande quantidade de caméfitas, algumas escandentes e 
espinhentas. Nesta situação, destacam-se Banisteriopsis, 
Bauhinia, Miconia, Smilax, Vernonia e Piptocarpha associados can 
palmeiras anãs Butia sp. e elementos graminoides representados 
pelos gêneros Panicum, Paspalum, Andropogon, Tristachya, 
Cyperus e a epífita terrestre caihecida como gravatá (Brome/ia 
sp.). 

C) Savana Parque (Parque) 

Revestindo uma superfície aproximada de 475 km2
, essa 

fitofisionomia restringe-se ao Estado de Mato Grosso do Sul, com 
uma distribuição bastante reduzida em relação às demais 
formações da Savana. Estabelece-se preferencialmente nas 
superfícies rebaixadas sobre Areias Quartzosas álicas. Ocupa 
também segmentos das planícies aluviais arenosas eventualmente 
encharcadas, assentadas sobre uma diversificação de solos 
originados da sedimentação de detritos aluviais, destacando-se o 
Planossolo álico de textura arenosa/média, associado ao Glei 
Pouco Húmico álico, de textura indiscriminada, Solos Aluviais 
eutróficos e inclusão de Areias Quartzosas Hidromórficas e Solos 
Orgânicos álicos de textura indiscriminada. 

Acompanhando o contorno das linhas de drenagem, essa 
formação reveste uma faixa de 1 a 3 km de largura e somente em 
casos excepcionais essa faixa se alastra, sendo particularmente 
observada nas margens do ribeirão Ponte de Pedras, afluente do 
rio Pardo na confluência do ribeirão São Pedro com o rio 
Taquaruçu e nas nascentes dos rios São Bento e Samambaia. 
Encontra-se quase sempre associada à Savana Arbórea Aberta, à 
Savana Gramíneo-Lenhosa, às Formações Pioneiras e às áreas de 
pastos, sendo por esse fato bastante difícil sua individualização no 
seu aspecto fisionômico mais característico, excetuando-se nas 
áreas acima mencionadas, onde se mantém o predomínio 
fisionômico da vegetação. 

A Savana Parque distingue-se por uma fisionomia estritamente 
campestre de forma graminoide cespitosa, interranpida vez por 
outra por fanerófitas altas e baixas, de modo geral de uma só 
espécie, sendo gradativamente substituídas por elementos 

lenhosos-graminoides, à medida que se aproxima da linha de 
drenagem (Fig. 4.3). Compondo o estrato rasteiro evidenciam-se 
Gramineae dos gêneros Paspalum, Panicum e Axonopus, bem 
como algumas espécies de Cyperus. Fisionomicamente, os 
indivíduos fanerofíticos são similares em todas as áreas de 
distribuição da Savana Parque. A Pouteria sp. (abio-carriola), o ipê
caraíba (Tabebuia caraiba), o araticum (Annona sp.) e gregarismo 
de Anadenanthera sp. (angico-jacaré) representam a principal 
característica das fanerófitas dessa Formação. Outra 
particularidade configura-se na frequência acentuada de 
palmeirinhas desprovidas de caule pertencentes ao gênero Butia. 
A Orbygnia eichleri, palmeira anã tão comum nos cerrados de 
outras áreas, só foi constatada nas imediações da fazenda Ponte 
Nova, próximo ao ribeirão da Lontra (Folha SF.22-V-C). 

Em todos esses locais sucedem-se as florestas-de-galeria, 
floristicamente constituídas por espécies perenifoliadas misturadas 
às caducifoliadas. Estabelecidas sobre os drenes, estas florestas 
constituem uma faixa de poucos metros, e por vezes restringem-se 
a fímbrias de vegetação paludícola, conhecidas regionalmente por 
"pindaíbas", sem contudo influenciar na fisionomia dominante da 
área. A Cedrela angustifolia (cedro-do-brejo), Tapirira guianensis 
(tatapiririca), Luehea divaricata (açoita-cavalo), pindaíba (Xylopia 
sp.), jacareúba (Calophyllum brasiliense) e Erythrina crista-galli 
(corticeira-do-brejo) distribuem-se com muita constância nessas 
florestas, além de caméfitas pertencentes ao gênero llex, e 
geófitas das famílias Cyperaceae, Marantaceae e Zingiberaceae. 

De um modo geral, as áreas de ocorrência de Savana Parque 
sofrem profunda influência da ação antrópica, fazendo-se bastante 
evidentes os vestígios do fogo. Essa prática agrícola é utilizada 
periodicamente pelos fazendeiros da região com o intuito de 
renovação e ampliação dos terrenos destinados ao pastoreio e de 
promover a rebrotação de algumas gramíneas nativas. As 
queimadas cíclicas parecem favorecer a propagação de plantas 
das áreas álicas, tais como Gramineae do gênero Aristida, 
caraguatá (Brome/ia sp.), entre outras. 

D) Savana Gramíneo-Lenhosa (Campo) 

No Patamar de ltapetininga, modelando relevos dissecados e 
aplainados, delimitaram-se, ao norte e a noroeste de Angatuba 
(SP), duas comunidades dessa formação que englobam 191 km2

. 

Situam-se em altitudes canpreendidas entre 650 e 700 m nas 
unidades Latossolo Vermelho-Amarelo e Areias Quartzosas, cujos 
solos desenvolveram-se a partir de arenitos do Paleozoico e do 
Mesozoico. 

Segundo Lõfgren (1898), Hueck (1956), Chiarini e Coelho 
(1969), Saint-Hilaire(1976) e Rizzini (1979), outrora esses campos 
ocupavam extensas áreas no Estado de São Paulo. Entretanto, 
com o advento da prática de implantação de pastos cultivados com 
forrageiras exóticas e os incentivos fiscais para o reflorestamento, 
essa formação foi desaparecendo. Isto é comprovado pelos 
levantamentos por fotointerpretação das áreas cobertas de 
campos, efetuados em 1962 por Borgonovi e Chiarini (1968), 
quando encontraram 4.596 km 2 de vegetação nativa 
remanescente, os quais representavam somente 1,7°/o do Estado 
de São Paulo. 

Fisionomicamente, essa formação distingue-se por um estrato 
rasteiro caracterizado por hemicriptófitas graminoides cespitosas, 
mescladas por eventuais mirtáceas caméfitas, em especial a 
gabiroba (Campomanesia sp.) e pelas palmeirinhas geófitas como 
o indaiá (Attalea sp.) e butiá (Butia sp.) (Fig. 4.3). Dispersam-se 
também espécies terófitas e caméfitas, que, quando floridas, 
imprimem um colorido especial, com diversas nuanças, no manto 
graminoso hemicriptofítico. Em determinados trechos notam-se 
reduzidos agrupamentos, integrados quase exclusivamente por 
fanerófitas, como Anadenanthera sp. (angico-preto), Copaifera 
langsdortfii (copaíba), Stryphnodendron barbadetiman 
(barbatimão), quebrando a monotonia da fisionomia campestre. 

Essa Savana Gramíneo-Lenhosa, pelo menos nos tempos 
atuais, é queimada anualmente, o que propicia uma constante 
alternância florística e fisionômica, quer pela seleção de espécies 
ou pelo estabelecimento de outras, inerentes a estas alterações 
bruscas causadas pelo homem (clímax-do-fogo). As gramíneas 
hemicriptófitas, como capim-barba-de-bode (Aristida pallens), 
capim-flexa (Tristachya leiostachya), capim-agreste (paspalum 
sp.), capim-flexinha (Diandrostachya sp.), Paspalum spp., Panicum 
spp., Eragrostis spp., entre outras, aliadas às caméfitas gabiroba 
(Campomonesia sp.), angelim-mata-barata (Andira humilis) e à 
microfanerófita Anadenanthera sp. (angico-preto), mesclam-se 



nessas áreas degradadas pelo fogo cíclico. Salienta-se que esta 
formação não ocorre continuamente, sendo às vezes interrompida 
por pequenos tratos de Pastagens cultivadas e Reflorestamentos 
de Eucalyptus sp. e Pinus sp. 

Nos arredores do rio Jacuzinho, ao norte de Angatuba (SP), 
verifica-se um interregno, onde o solo apresenta o horizonte 
superficial turfoso, capeando as Areias Quartzosas álicas. Esse 
local, salpicado de termiteiros, possui o tapete graminoide 
constituído principalmente pelos capins barba-de-bode e flexinha. 
Nas pequenas e raras depressões, que se conservam 
encharcadas no período das chuvas, ocorre estabelecimento de 
Marantaceae, Xyridaceae, Cyperaceae e Zingiberaceae. 

E) Relação das espécies coletadas na Região da Savana 
(Cerrado) (Tab. 4.3) 

TABELA 4.3 

Ponto 
de Nome Científico Família 
Coleta 
F.01 Diospyros sp. Ebenaceae 
F.02 Rhynchospora Cyperaceae 
F.03 Myrcia sp. Myrtaceae 
F0.4 Xyris sp. Xyridaceae 
F.05 Rhynchospora globosa Roem. & Cyperaceae 

Schult. 
F.06 Serjania sp. Sapindaceae 

Wulffia baccata (L.f.) Kuntze Compositae 
Stachvtarnheta so Verbenaceae 

F.07 Solanum sp. Solanaceae 
F.08 Guettarda sp. Rubiaceae 

Byrsonima sp. Malpighiaceae 
Dunuetia sn Annonaceae 

F.09 Styrax ferruginea Nees & Mart. Styraceaceae 
F.1 O Duguetia furturacea (ST. Hil) Benth. Annonaceae 

Et Hook. 
F .11 Pyrostegia venusta (Ker.) Miers. Bignoniaceae 
F.12 Qualea grandiflora Mart. Vochysiaceae 
F.13 Syagrus aff. macrocarpa Barb. Rodr. Palma e 
F.14 Mouriri sp. Melastomataceae 

Eunenia sn. Mvrtaceae 
F.15 Gochnatia polymorpha (Less.) Cabr. Compositae 

Helietta apiculata Benth. Rutaceae 
Ocotea sp. Lauraceae 
Eugenia sp. Myrtaceae 

F.16 Acosmim subelegans (Mohl.) Yakovl. Leg.Pap. 
Eugenia.sp. Myrtaceae 
Myrcia sp. Myrtaceae 

F.17 Ocotea sp. Lauraceae 
Nectandra cf. megapotamica (Spr.) Lauraceae 
Mez. Vochysiaceae 
Qualea narviflora Mart. 

F.18 Pterodon nubescens Benth. Len. Pan. 
F.19 Chloris sp. Gramineae 

Axonopus sp. Gramineae 
F.20 Myrcia sp. Myrtaceae 

Ouratea so. Ochnaceae 
F.21 Eunenia sn. Mvrtaceae 
F.22 Qua/ea narviflora Mart. Vochvsiaceae 
F.23 Didvmonanax {= Schefflera) so. Araliaceae 
F.24 Stryphnodendron barbadetiman Mart Leg. Mim. 

Curatella americana L. Dilleniaceae 
F.25 Diptychandra epunctata Tui. Leg. Caes. 

B\lrsonima sn. Maloiahiaceae 
F.26 Ouratea sp. Ochnaceae 

Vochysia tucanorum Mart. Vochysiaceae 
F.27 Aspidosperma dasycarpon A. DC. Apocynaceae 

B\lrsonima cocco/obifolia ISnr.1 Kunth Malninhiaceae 
F.28 Did11monan f= Scheff/eral sn. Araliaceae 
F.29 Eunenia so. Mvrtaceae 
F.30 Pouteria sp. Sapotaceae 

Byrsonima intermedia Juss. Malpighiaceae 
Mata\lba nuianensis Aubl. Sanindaceae 

F.31 Eugenia aff. modesta DC. Myrtaceae 
Psidium aerugineum Berg Myrtaceae 
Bvrsonima intermedia A. Juss. Maloiahiaceae 

F.32 
F.33 

F.34 
F.35 

F.36 
F.37 
F.38 
F.39 
F.40 

F.41 

F.42 
F.43 

F.44 
F.45 

F.46 

F.47 

F.48 
F.49 
F.50 

F.51 

F.52 
F53 
F.54 
F.55 
F.56 

F.57 

F.58 

F.59 
F.60 

F.60 

F.61 

F.62 
F.63. 

Erythroxylum pelleterianum St.-Hil. Erythroxylaceae 
Matayba guianensis Aubl. Sapindaceae 
Maytenus sp. Celastraceae 
Byrsonima intermedia Juss. Malpighiaceae 
Qualea multiflora Mart. Ssp. multiflora Vochysiaceae 
Myrcia spp. Myrtaceae 
Vochysia aff. rufa Mart. Vochysiaceae 
Byrsonima intermedia Adr. Juss. Malpighiaceae 
Peixotoa cordistipula Adr. Juss. Malpighiaceae 
Cassia sylvestris Vell. Leg. Caes. 
Digitaria sp. Gramineae 
Lippia sp. Verbenaceae 
Ouratea so. Ochnaceae 
Campomanesia sp. Myrtaceae 
Myrcia sp. Myrtaceae 
Desmodium canun (Gmel) Schinz & Leg.Pap. 
Thellung 
Pfaffia sp. Amaranthaceae 
Tapirira guianensis Aubl. Anacardiaceae 
Guettarda sp. Rubiaceae 
Byrsonima sp. Malpighiaceae 
Lithraea molleoides (Vell.) Engler Anacardiaceae 
Psychotria sp. Rubiaceae 
Oxalis sp. Oxalidaceae 
Cassia sp. Leg. Caes. 
Trachypogon plumosus (Humb. & Gramineae 
Bonpl.) ex Willd. Nees. 
Acosmium subelegans (Mohl.) Leg. Pap. 
Yakovl. 
Paepalanthus sp. Eriocaulaceae 
Byrsonima verbascffolia (L.) Rich Malpighiaceae 
Byrsonima basiloba Juss. Malpighiaceae 
Dalbergia subelegans (Mohl.) Yakovl. Leg.Pap. 
Psidium aeruginem Berg Myrtaceae 
Piptocarpha rotundifolia Baker Compositae 
Aspidosperma tomentosum Mart. Apocynaceae 
Gomphrena arborescens L.f. Amaranthaceae 
Cassia tetraphylla Desv. Leg. Caes. 
Froelichia sp. Amaranthaceae 
Diosn"ros so. Ebenaceae 
Matayba guianensis Aubl. Sapindaceae 
Acacia polyphylla DC. Leg. Mim. 
Arrabidaea aff. crateronhora Bur. Binnoniaceae 
Arrabidaea brachypoda (DC.) Bur. Bignoniaceae 
Cassia sp. Leg. Caes. 
Solanum sp. Solanaceae 
Mimosa sp. Leg. Mim. 
Vochysia tucanorum Mart. Vochysiaceae 
Diptychandra epunctata Tui. Leg. Caes. 
Eriotheca gracilipes (K.Sch.) Arobyns Bombacaceae 
Robvns 
Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Leg. Mim. 
Morong. 
Arrabidaea aff. craterophora Bur. Bignoniaceae 
Psidium coideum Berg. Myrtaceae 
Bvrsonima sn. Maloiahiaceae 
Peixotos tomentos Adr. Juss. Maloiahiaceae 
Platymenia reticulata Benth. Leg.Mim. 
Copaifera sp. Leg. Caes. 
Gasearia sp. Celastraceae 
Ervthroxv/um snn. Ervthrox\ laceae 
Acosmium sp. Leg. Pap. 
Austroplenckia polpunea (Reiss.) Celastraceae 
Lundel. 
Kielme\lera sn. Guttiferae 
Cedrela sp. Meliaceae 
Echindorus sp. Alismataceae 
//ex so. Aauifoliaceae 
Cedrela sp. Meliaceae 
Echindorus sp. Alismataceae 
//ex sp. Aquifoliaceae 
Allagoptera campestris (Mar!.) O. Palma e 
Kuntze 
Pouteria sp. Sapotaceae 
Qualea sp. Vochysiaceae 
Rapanea sp. Myrsinaceae 
Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Annonaceae 



F.64 Byrsonima crassa Nied. Malpighiaceae 
Connarus suberosus Planchon Connaraceae 
Styrax ferruginea Nees & Mart. Styracaceae 
Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Annonaceae 

F.65 Dimorohandra mollis Benth. Lea. Mim. 
F.66 Eriotheca gracilipes (K. Sch.) A Bombascaceae 

Robvnos 
F.67 Gochnatia vetutina (Bong.) Cabrera Compositae 

Lithraea molleoides (Vell.) Engl. Anacardiaceae 
Miconiasp. Melastomataceae 
Pera q/abrata (Schott) Baill. Euohorbiaceae 

F.68 Didymopanax sp. Araliaceae 
F.69 Anadenanthera sp. Leg. Mim. 

Ocotea sp. Lauraceae 
F.70 Qua/ea so. Vochvsiaceae 
F.71 Didvmooanax so. Araliaceae 
F.72 Gochnatia polymorpha (Less.) Cabr. Compositae 
F.73 Alibertia sp. Rubiaceae 

Gomidesia eriocalyx (DC.) Berg Myrtaceae 
Ocotea sp. Lauraceae 
Vochvsia tucanorum Mart. Vochvsiaceae 

F.74 Stryphnodendron adstringens (Mart.) Leg. Mim. 
Coville 

4.3.5.2 - Região da Floresta Ombrófila Densa 

Os ambientes dessa Região Fitoecológica, procedentes das Folhas 
SF.23/24 Rio de JaneiroNitória, delimitada e estudada por Ururahy 
et ai. (1983), ocupam uma faixa de apenas 134 Km 2

, no sudeste da 
Folha (Fig.4.4). 

Segundo Veloso e Góes-Filho (1982), o conceito de Floresta 
Ombrófila Densa é muito antigo, porém sua designação deve-se a 
Ellenberg e Mueller-Dombois (1965/6). Em 1903 Schimper 
denominou-a Floresta Tropical Pluvial, sendo reformulada por 
Richards em 1952 e posteriormente por vários autores. Constitui
se de árvores perenifólias, geralmente com gemas foliares sem 
proteção contra a seca, podendo, com raras exceções, apresentar 
algumas plantas com brotos foliáceos protegidos. Sua folhagem é 
sempre verde, entretanto, ocasionalmente, exibe árvores 
desfolhadas durante alguns dias (Fig. 4.5). Ocupa área tropical 
mais úmida sem período biologicamente seco, variando de O a 60 
dias durante o ano. Baseando-se em uma hierarquia topográfica e 
fisionômica, esse tipo de vegetação subdivide-se em cinco 
formações distintas (VELOSO; GÓES-FILHO, 1982). Todavia, na 
Folha SF.22 Paranapanema, não foram registrados relictos dessas 
formações, que, no caso, baseando-se no critério altimétrico, seria 
a Floresta Ombrófila Montana, pois a nesga de terreno ocupada 
pela formação situava-se entre 650 e 700 m. Isto prende-se ao fato 
de ser uma área submetida a explotações gradativas, desde os 
primórdios de 1700. Atualmente, notam-se contínuas pastagens, 
interrompidas por glebas de culturas cíclicas e perenes. 

Estes antropismos situam-se em ambientes que abrangem a 
Depressão do rio Tietê - rio Piracicaba, definindo-se por relevos 
medianamente dissecados, elaborados sobre litologia do 
Paleozoico. Apesar da dimensão da área, os solos diversificam-se 
nas unidades Podzólico Vermelho-Escuro, Latossolo Vermelho
Escuro e Solos Litólicos. A linha ombrotérmica localiza-se entre O e 
1 mês seco, com temperatura média anual de 19ºC (vide 1 -
Geologia; 2 - Geomorfologia e 3 - Pedologia). 
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Fig. 4.4 - Mapa de localização - Região da Floresta Ombrõfila Densa. 



Fig. 4.5 - Perfil esquemático da Formação Montana da Floresta Ombrófila Densa. 

4.3.5.3 - Região da Floresta Estacionai Semidecidual 

Para a conceituação desta Região Fitoecológica, foram usados 
dois parâmetros climáticos regionais. O primeiro, ligado ao clima 
de duas estações, uma chuvosa e outra seca, serviu para delimitar 
sua ocorrência na área setentrional da Folha, onde, pela relação P 
s; 2T (BAGNOULS; GAUSSEN, 1957), se encontram locais com 3 
a 4 meses secos. Para o sul , entretanto, diminui progressivamente 
o caráter estacionai das precipitações, mas, em contrapartida, a 
redução térmica e a ocorrência de outro parâmetro ecológico, a 
predominância de solos areníticos de baixa capacidade de 
retenção de água determinaram o caráter estacionai da vegetação 
no período frio. Assim, adaptações fisiológicas, hormonais 
genéticas, como a decidualidade foliar de algumas plantas, 
prendem-se ora à deficiência hídrica, ora às baixas temperaturas, 
durante determinado período. 

Para ser considerada Floresta Estacionai Semidecidual, a 
porcentagem das árvores caducifólias no conjunto florestal, e não 
das espécies que perdem folhas individualmente, deve situar-se 
entre 20% e 50% na época desfavorável (VELOSO; GÓES-FILHO, 
1982). 

A Região Fitoecológica da Floresta Estacionai Semidecidual 
era a que apresentava a maior distribuição espacial dentro da 
Folha SF.22 Paranapanema. Os agrupamentos remanescentes da 
floresta, somados aos diversos tratos antrópicos que a sucederam, 
representam quase 50% da cobertura vegetal total da área, ou 
seja, 132.355 km 2

. Ocupava grande parte dos Planaltos 
Rebaixados do Alto Rio Paraná, principalmente no Estado de São 
Paulo, noroeste do Paraná (Terceiro Planalto) e porções 
meriodionais de Mato Grosso do Sul (Fig. 4.6). 

Na atualidade, em função da grande atividade antrópica, esta 
área foi quase totalmente transformada em Pastagens, Agricultura , 
Reflorestamento ou Vegetação Secundária. Do grande conjunto 
florístico original, restam apenas pequenos e raleados 
grupamentos, mormente em locais de acesso difícil e/ou protegidos 
por lei, representados pelas Formações Aluvial , Submontana e 
Montana, totalizando 4.121 km 2

• 

Suas principais referências bibliográficas podem ser 
encontradas em Lisboa (1909), que a denominou de "Mata justa
fluvial do Paraná", Maack (1968) classificou-a como "Mata Pluvial
Tropical dos Planaltos do interior", e Hueck (1972a) caracterizou-a 
como componente da "Região das Matas Subtropicais do leste e 
sul do Brasil". Também Kuhlmann (1954), Figueiredo (1972) e 
Cabrera e Willink (1973) estudaram esta tipologia florestal, porém 
em porções menores e portanto mais específicas. 

A) Floresta Estacionai Semidecidual Aluvial 

Esta formação distribui-se a jusante da confluência do rio 
Paranapanema no rio Paraná , em trechos descontínuos na planície 
aluvial, nos terraços e em algumas ilhas, e ladeia inúmeros de 
seus afluentes da margem direita , totalizando 618 km 2

. 

Segundo Lisboa (1909) , ao longo do rio Paraná esta Floresta 
compunha, em terrenos do Estado de Mato Grosso do Sul, uma 
faixa de aproximadamente três quilômetros, e por vezes menos, 
interpondo-se, assim, entre os sedimentos do rio e a cobertura 
arenítica mezozoica da Região da Savana. Contudo, no presente, 
reduziu-se a fímbrias intermitentes, face às indiscriminadas 
derrubadas para implantação de pastagens e a construção de 
represas hidrelétricas. 

A estrutura desta formação florestal desfigurada detém 
expressiva abundância de indivíduos com finos diâmetros, de 
espaçamentos bastante amplos, possibilitando o estabelecimento 
de cipós e palmeiras, como a macaúba (Acrocomia sp.), bacuri 
(Scheelea phalerata) e Arecastrum romanzoffianum Uerivá). Aqui, 
verifica-se um maior adensamento resultante do aglomerado de 
espécies secundárias, acolá os cipós enleiam-se nas 
nanofanerófitas, imprimindo um aspecto colunar. Fimbriando 
porções das planícies e terraços do rio Paraná e alguns de seus 
tributários, existem colônias de tabocas (Gramineae), cujos colmos 
atingem o dossel arbóreo, constituindo verdadeiras cercas vivas . 
Nas bordas desta formação que contatam com as áreas pioneiras, 
onde o substrato apresenta-se úmido, registra-se distribuição de 
Erythrina crista-galli (corticeira-do-brejo), Talauma ovata 
(magnoliarana), Triplaris pachau (pau-de-novato), Croton gracilipes 
(sangue-de-dragão), Sapium sp. (leiteiro) e jacareúba (Calophyllum 
brasiliense), que se misturam com caméfitas pioneiras (Fig. 4.7). 

Do ponto de vista florístico , a formação caracteriza-se por 
Ficus sp. (figueira) , pindaíba (Xylopia sp.), lnga sp. (ingá), Tapirira 
guianensis (pau-pombo), jacareúba (Calophyllum brasiliense), 
Copaifera langsdorffii (copaíba), Psidium sp. (orvalha), Luehea 
divaricata (açoita-cavalo) , Jacaranda micrantha (caroba), guajuvira 
(Patagonula americana), Cariniana estrelensis Uequitibá), tajuba 
(Chlorophora tinctoria) , entre outras. 

Genericamente, a submata é densa, com baixo grau de 
regeneração arbórea. Exibe considerável diversificação de 
caméfitas das famílias Piperaceae, Rubiaceae, Myrtaceae e 
Melastomataceae, além de inúmeras espécies de lianas. 
Eventualmente, samambaias rasteiras (Pteridophyta) formam um 
denso tapete, tornando-se descontínuo somente nas clareiras, 
onde a luz solar atinge diretamente o solo. O Desmoncus sp. 
Uacitara), palmeirinha dotada de caule delgado, alongado e 
escandente, rico em acúleos, sempre assinala sua presença nessa 
floresta. 



Nos arredores do rio Paraná, constatou-se a ocorrência de 
exemplares de Citrus sinensis (laranja silvestre) com alturas em 
torno de 4 a 6 m, cujos caules ornam-se de espinhos, que variam 
de 5 a 8 cm. Maack (1968) refere-se a esta rutácea como sendo 
frequente ao longo dos rios lvaí, Piquirí e Paraná, sendo sua 
disseminação atribuída à colonização dos jesuítas no século XIX. 

B) Floresta Estacionai Semidecidual Submontana 

Pelo Sistema de Classificação Fisionômico-Ecológica da 
Vegetação Florestal, Veloso e Góes-Filho (1982) consideraram 
como Floresta Submontana, nas latitudes entre 16º00' e 24º00'S, 
aquela posicionada no intervalo de altitude de 50 a 500 m. 

Os remanescentes desta floresta, que revestem terrenos de 
litologia do Período Jurássico-Cretáceo, foram identificados e 
mapeados em ocorrências rareadas, perfazendo cerca de 3.029 
km 2

. Suas maiores ocupações espaciais evidenciam-se no Estado 
de Mato Grosso do Sul. Contudo, nos Estados do Paraná e de São 
Paulo, estes grupamentos, apesar de cobrirem menores 
superfícies, fazem-se mais frequentes. Em dezenas desses 
remanescentes efetuaram-se amostragens para identificação, com 
descrições e coletas de materiais botânicos. Em função destas 
amostragens, constatou-se uma heterogeneidade relativamente 
grande nesta formação. Estas dessemelhanças no porte e até 
mesmo na estrutura da vegetação refletem em primeiro lugar 
diferenças florísticas, devendo-se levar em conta, também, o seu 
caminhamente para latitudes maiores, que provocam graduais e 
sutis mudanças climáticas e pedológicas. 

Um dos maiores testemunhos desta formação situa-se no 
Pontal do Paranapanema, representado pela Reserva Estadual do 
Morro do Diabo. Apesar de um tanto alterada nas suas bordas pela 
interferência humana, este remanescente guarda em essência 
seus aspectos primitivos. De acordo com o minucioso inventário de 
Campos e Heinsdijk (1970), esta floresta assume várias feições, 

intercalando-se agrupamentos mais densos e altos com outros 
mais raleados e baixos. Esta situação deveria ocorrer 
indiscriminadamente em toda a área, atualmente destruída e 
substituída por atividades agropastoris, refletindo condições 
edáficas bastante diversificadas. 

A floresta do morro do Diabo reveste uma área do Arenito 
Caiuá, preponderantemente sobre Latossolo Vermelho-Escuro 
álico (vide 3 - Pedologia). O seu aspecto geral é de uma fonnação 
de 20-25 m de altura, exibindo indivíduos que emergem do estrato 
dominado, cano a peroba (Aspidosperma polyneuron), guaritá 
(Astronium sp.), garapa (Apuleia leiocarpa), marfim 
(Balfourodendron riedelianum), Cariniana estrelensis Uequitibá), 
alecrim (Holocalyx balansae), Parapiptadenia rigida (angico
vermelho) e jatobá (Hymenaea stilbocarpa). Entre os elementos de 
bom porte, mas dominados, destacam-se Ocotea sp. e Nectandra 
megapotamica (canelas), Tabebuia spp. (ipês), Zeyhera 
tuberculata (ipê-tabaco), Pterogynenitens (amendoim), Cedrela 
fissilis (cedro), Anadenanthera sp. (gurucaia), amendoim ou 
guaiçara-amarela (Ferreirea spectabilis), guaiçara ou pau-angelim 
(Andira anthelminthica), amarelinho (Helietta longifoliata) e 
Copaifera /angsdorffii (pau-d'óleo). De importância, citam-se ainda 
várias arvoretas que compõem normalmente a submata, como 
carrapateiro (Metrodoria nigra), carvãozinho (Eugenia cf. 
rostrifolia), Actinostemon concolor (laranjinha-do-mato), cega-olho 
(Sorocea bomplandil), Rheedia gardneriana (bacupari), espeteiro 
(Gasearia sp.), guabiroba (Campomanesia sp.), Endlicheria 
paniculata (canelinha) e Luehea divaricata (açoita-cavalo). Alguns 
locais desta área apresentam o solo coberto por touceiras de 
gravatás (Brome/ia sp.), podendo aparecer a palmeira Arecastrum 
romanzoffianum e cactáceas colunares como o Cereus jamacaru 
(mandacaru) (Fig. 4.7). 
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Fig. 4.7 - Perfil esquemático das Formações da Floresta Estacio-nal Semidecidual: 1) Aluvial; 2) Submontana; 3) Montana. 

A maior parte dos terrenos areníticos das Formações Caiuá, 
Marília, Santo Anastácio e Adamantina (vide 1 - Geologia), 
revestidos por esta formação, encontram-se hoje ocupados 
preponderantemente por Pastagens, seguindo-se-lhes a 
Agricultura de vários tipos. 

O Pontal do Paranapanema, configurado principalmente pelos 
municípios de Teodoro Sampaio, Marabá Paulista e Presidente 
Epitácio, tem hoje sua economia calcada na pecuária, depois de 
ver praticamente dizimada sua riqueza madeireira, com a 
paralisação da maioria de suas serrarias. Em meio aos pastos, 
entretanto, ainda ocorrem pequenos agrupamentos florestais, 



embora muito modificados pela retirada de madeiras e a paulatina 
invasão de espécies secundárias. Em geral, compõem-se de dois 
estratos arbóreos, sendo que o mais alto gira em torno de 15-20 m, 
e corresponde aos exemplares florestais remanescentes da 
exploração madeireira. Aí normalmente alinham-se árvores finas 
com madeiras de pouco interesse econômico. O outro estrato, com 
até 1 O m de altura, é constituído por uma capoeira integrada por 
palmeiras e espécies de rápido crescimento, como Croton 
floribundus (capixingui), a Cecropia sp. (imbaúba), o 
Sparathosperma leucanthum (ipezinho ou tarumã), a Bougainvillea 
glabra var. glabra (roseira), a Trema micrantha (trema) e espécies 
de Sapium e Protium, densamente dispostas e enleadas por cipós, 
além da taquara (Merostachys multiramea) e criciúma ou taquari 
(Chusquea ramosissima), tornando-se muito difícil penetrar em seu 
interior. 

As Pastagens, por sua vez, não apresentam fisionomia 
uniforme, podendo ostentar diferentes aspectos. Poucas são as 
áreas revestidas exclusivamente pelas espécies forrageiras. 
Genericamente, além das caméfitas consideradas pioneiras, 
indivíduos isolados ou grupamentos arbóreos residuais 
complementam a paisagem. Quando a destruição florestal 
configura-se como relativamente recente faz-se comum observar a 
peroba e outras madeiras de interesse econômico poupadas para 
posterior utilização. Em certos trechos abundam as palmeiras 
Arecastrum romanzoffianum, Acronomia sp. e Syagrus sp. (Est. 
4.1.B). Também com frequência aparecem Tabebuia sp. (ipês), 
Peltophorum dubium (canafístula), jatobá (Hymenaea stilbocarpa), 
amoreira (Chlorophora tinctoria), Cordia trichotoma (louro-pardo ou 
freijó), Cedrela fissilis (cedro), Colubrina glandulosa (sobrasil), 
garapa (Apuleia leiocarpa) e outras. 

Por toda a área em meio aos pastos, tratos agrícolas e beiras 
de estradas, a Leguminosae Mimosoideae, conhecida vulgarmente 
por farinha-seca ou camisa-fina, constitui o elemento arbóreo 
característico. Acompanhando esta mesofanerófita registram-se, 
amiúde, Mabea sp. (leiteiro), guapuruvu (Schizolobium parahyba), 
Pterogyne nitens (amendoim), Platypodium elegans (amendoim
branco), Acacia sp. (monjolo), Gochnatia polymorpha (candeia), 
entre outras. Em áreas de Pastagens em degradação ou 
abandonadas, advém em profusão uma caméfita da família 
Apocynaceae, tida como praga dos pastos. Trata-se da Peschiera 
australis, conhecida por leiteira, jasmim, jasmim-pipoca ou jasmim
cata-vento. Esta espécie parece ser exclusiva de áreas florestais, 
visto não ter sido observada em áreas savânicas ou em 
savanização. 

Nos terrenos provenientes da decomposição de rochas 
basálticas e diabásicas da Formação Serra Geral (vide 1 -
Geologia), em solos férteis dos tipos Terra Roxa Estruturada 
eutrófica e Latossolo Roxo eutrófico (vide 3 - Pedologia), 
desenvolveu-se a vegetação mais pujante desta floresta. 
Macrofanerófitas com cerca de 20 a 30 m de altura e grandes 
diâmetros caracterizavam as espécies mais possantes, como 
peroba (Aspidosperma polyneuron), Gallesia gorazema (pau
d'alho) e Ficus sp. (figueira-branca), entre outras. O seu interior, 
comparado ao das áreas areníticas, é mais denso e formado por 
um complexo entrelaçado de lianas, caméfitas, além de plântulas 
da regeneração arbórea, taquaras e ervas, denotando maior 
umidade. Segundo Maack (1968), era notável nesta Formação a 
riqueza em palmeiras, em especial a do palmito (Euterpe edulis). 

Em alguns grupamentos residuais realizaram-se 
levantamentos florísticos, constatando-se constituições diversas, 
apesar de se repetirem os componentes dominantes mais 
característicos. Assim, numa amostra efetuada no município de 
Lobato (PR), na Folha SF.22-Y-B, deparou-se com um relicto 
florestal cujo estrato emergente compõe-se quase exclusivamente 
de peroba (Aspidosperma polyneuron). De porte semelhante 
ocorrem ainda Gallesia gorazema (pau-d'alho), espeteiro (Gasearia 
obliqua), pau-marfim (Balfourodendron riedelianum), guaritá 
(Astronium sp.), Parapiptadenia rigida (angico-vermelho) e 
Peltophorum dubium (canafístula). Este estrato representa 40%) a 
50%) da área basal total. No conjunto dos elementos dominados, 
predominam as famílias Sapotaceae, Myrtaceae, Meliaceae, 
Euphorbiaceae, Rhamnaceae, Caricaceae, Lauraceae, 
Leguminosae, Tiliaceae, Moraceae, Boraginaceae e Rosaceae. No 
estrato das arvoretas destaca-se o carrapateiro (Metrodorea nigra), 
ocorrendo ainda Endlicheria paniculata (canelinha), cutia 
(Esenbeckia hieronym1), laranjinha-do-mato ou canela-de-veado 
(Actinostemon concolor), jabuticabeira (Myrciaria truncfflora), 
jaborandi (Pilocarpus pennatifolius), camboatá (Guarea 
macrophylla subsp. tuberculata) e juvevê (Fagara hyemalis). 

Chama atenção nesta floresta a maciça presença de lianas, 
principalmente das famílias Bignoniaceae e Sapindaceae, que não 
só cobrem o estrato dominado, mas, por vezes, atingem as copas 
das perobas (Est. 4.111 B). Anotaram-se, ainda, raras touceiras de 
taquari (Chusquea ramosissima) e alguns Arecastrum 
romanzoffianum (jerivá). O epifitismo é bastante exíguo, 
observando-se Rhipsalis spp. (Cactaceae) e raros exemplares de 
Bromeliaceae. As bordas desta formação ou mesmo as áreas 
semidevastadas individualizam-se pelo expressivo surgimento do 
Croton floribundus (capixingui), as vezes intercalados pela 
Malvaceae (Bastardiopsis densiflora), juntamente com regeneração 
de canela-guaicá (Ocotea puberula). 

Baseando-se em observações de campo, pode-se estabelecer 
uma diferença sensível na estrutura e distribuição das fanerófitas, 
decorrente da influência pedológica. Nas florestas assentadas nas 
unidades de solos desenvolvidos a partir do arenito do Grupo 
Bauru, os elementos ostentam porte médio, diâmetros 
relativamente finos e uma tendência ao estabelecimento de 
espécies decíduas cano Anadenanthera sp. e Parapiptadenia sp. 
(angicos), Anadenanthera sp. (gurucaia), amarelão (Apuleia 
leiocarpa) e a palmeira Arecastrum romanzoffianum Uerivá). Já nas 
áreas do derrame basáltico, os indivíduos, em geral, exibem fustes 
altos, grossos e linheiros, sobressaindo a peroba (Aspidosperma 
polyneuron), Ocotea spp. e Nectandra spp. (canelas), Cedrela 
fissilis (cedro) e o palmito (Euterpe edulis) (Est. 4.111 A). 

Em partes do Estado de São Paulo e especialmente no 
noroeste do Paraná, as áreas do derrame do Trapp, devido à 
grande fertilidade natural dos solos, tiveram praticamente toda a 
sua cobertura florestal substituída pela exploração agrícola. O 
desmatamento desta área é relativamente recente. Foi 
incrementado a partir de 1940 e, segundo Duarte e Strauch (1972), 
esta devastação teve por base a expansão da lavoura cafeeira. 
Ocorrências esporádicas de geadas, entretanto, foram 
desestimulando paulatinamente aquela atividade, passando a 
policultura a dominar a paisagem. A agricultura cíclica tomou 
ênfase especial ora no milho, ora no trigo, ou na soja, no algodão, 
no feijão, na mamona e no amendoim. O esgotamento progressivo 
do solo, notadamente nas áreas onde o basalto contata o Arenito 
Caiuá, é responsável também pelo aparecimento de grandes 
glebas de Pastagens. 

C) Floresta Estacionai Semidecidual Montana 

De acordo com Veloso e Góes-Filho (1982), a Formação Montana 
é aquela situada nos planaltos ou nas serras, no intervalo 
altimétrico de 500 a 1.500 m, considerando-se as latitudes de 
16º00' a 24º00'S. No seu caminhamente para o Sul do Brasil, a 
altitude decai concomitante can a latitude e muito raramente 
ultrapassa 400 m. Sua estrutura constitui-se de árvores 
xeromorfas, relativamente baixas e de folhagens coriáceas, onde 
dominam espécies da família pantropical Lauraceae no sul, ou da 
família endêmica neotropical Lecythidaceae e da família de origem 
afro-amazônica Vochysiaceae no centro-leste. O estrato dominado 
ou a submata caracteriza-se por plantas pantropicais das famílias 
Myrtaceae, Cyatheaceae (fetos arborescentes) e Palmae anãs 
(palha), apresentando um estrato herbáceo nulo ou, quando 
existente, povoado por espécies da família americana 
Bromeliaceae. 

Na Folha SF.22 Paranapanema, seguindo os critérios pré
estabelecidos, os raros grupamentos remanescentes desta floresta 
acusaram similaridade florística e estrutural com a Formação 
Submontana. A priori isto era esperado, levando-se em 
consideração o fato de ser a área marginal definida, geralmente, 
sem acusar grandes desníveis ou acidentes geográficos. 

Os grupamentos residuais desta formação ocupam uma área 
de 484 km 2

. Os relictos desta floresta, bem como os ambientes 
antrópicos que a sucederam distribuem-se, em parte, nas 
superfícies mais elevadas dos Planaltos do Alto Rio Paraná e em 
feições do Planalto das Araucárias, Depressão Paulista e Patamar 
Oriental da Bacia do Paraná (vide 2 - Geomorfologia), em terrenos 
de litologia bastante heterogênea. 

No platô de Marília (SP), definido em litologias de arenitos, 
siltitos e argilitos com módulos calcáreos, que resultaram em solos 
preponderantemente do tipo Podzólico Vermelho-Amarelo 
eutrófico, ocorria esta formação florestal. Entretanto, só restaram 
capões muito reduzidos, quase todos sem expressão de 
mapeamento. Hoje, neste planalto, a paisagem daninante é 
retratada pelos cafezais. Devido às dificuldades de acesso aos 
agrupamentos remanescentes, nenhuma amostragem florística se 



conseguiu realizar nestas imediações. Entretanto, em meio às 
culturas, eventualmente observam-se isolados elementos de 
guapuruvu (Schizolobium parahyba), Peltophorum dubium 
(canafístula), Anadenanthera colubrina (angico-branco), Tabebuia 
spp. (ipês), Luehea divaricata (açoita-cavalo), Chorisia speciosa 
(paineira), farinha-seca ou camisa-fina (Leguminosae 
Mimosoideae), entre outras (Est.4.IV A). Vegetando 
espontaneamente nas beiras das estradas advêm frequentemente 
o vassourão (Piptocarpa sp.), Cecropia sp. (imbaúba), Trema 
micrantha (trema), Platypodium elegans (amendoim-branco), 
Acacia sp. (monjolo), moitas de bambus e a espécie antropocória 
mamona (Ricinus sp.). 

Mais para o sudeste da área, assinalam-se vários capões 
desta floresta, sendo a maioria de dimensões inexpressivas. Neles 
foram relacionadas as nanofanerófitas garapa (Apuleia leiocarpa), 
Cedrela fissilis (cedro), Chorisia speciosa (paineira), caroba 
(Jacaranda micrantha), araribá-rosa (Machaerium villosum), ipê
roxo (Tabebuia impetiginosa), jatobá (Hymenaea stilbocarpa), 
Acacia sp. (monjolo), Cariniana estrellensis Uequitibá), peroba 
(Aspidosperma polyneuron), Cabralea canjerana (canjerana), 
marfim (Baffourodendron riedelianum), Copaifera langsdortfii (pau
d'óleo), Jaracatia sp. Uaracatiá), alecrim-das-campinas (Holocalyx 
balansae), Luehea divaricata (açoita-cavalo), lnga spp. (ingás), 
Anadenanthera sp. e Parapiptadenia sp. (angicos) e muitas 
Lauraceae (canelas e louros), juntamente com raros exemplares 
das palmeiras macaúba (Acrocomia sp.) e Arecastrum 
romanzoffianum (jerivá). A submata é rica em regeneração de 
Lauraceae, além do carrapateiro (Metrodoria nigra) e algumas 
Myrtaceae (Myrciaria sp.) e Rubiaceae. 

Nas escarpas e vertentes, configuradas como cuestas, a 
vegetação assume feição especial. A frente da cuesta de Marília, 
por exemplo, caracteriza-se pelo gregarismo de angico-da-serra, 
determinando uma fisionomia bastante uniforme, com indivíduos 
relativamente baixos (15-20 m) e esgalhados, onde a espécie 
referida, identificada como Anadenanthera cf. colubrina var.cebil 
representa cerca de 80%) ou mais dos elementos arbóreos 
presentes. Todavia, a cobertura vegetal destas áreas, apesar das 
dificuldades de acesso, quase sempre sofreu algum dano 
antrópico. Em situações semelhantes, observaram-se diversos 
destes agrupamentos, principalmente nas Folhas SF.22-Z-A e Z-B. 
Compondo com o angico-da-serra, pode-se verificar, em lugares 
afins, dispersos exemplares de aroeira (Astronium urundeuva), 
lnga sp. (ingazeiro), sapuvão (Machaerium sp.), Enterolobium 
contortisiliquum (timbaúva), araruva ou araribá (Centrolobium sp.), 
Parapiptadenia sp. (angico), Tabebuia spp. (ipês), peroba 
(Aspidosperma polyneuron), Cordia trichotama (freijó), Chorisia 
speciosa (palmeira), Luehea divaricata (açoita-cavalo), Cedrela 
fissilis (cedro) e macaúba (Acrocomia sp.}, entre outras. 

No Horto Florestal de Maringá (PR), existe um relicto que 
reveste a unidade pedológica Terra Roxa Estruturada eutrófica, 
orginária do derrame de basaltos toleíticos do Grupo São Bento, 
Formação Serra Geral (Período Jurássico-Cretáceo). Este 
grupamento, embora um pouco descaracterizado pela retirada de 
madeira, notadamente a peroba e o marfim, faz-se bastante 
representativo. Isto pelo fato de ostentar ainda a estrutura e a 
composição florística quase primária. Exibe abóbada foliar 
composta de fanerófitas frondosas, de fustes grossos e linheiros, 
alcançando entre 25 e 30 m. A submata apresenta-se 
medianamente densa, abrigando considerável regeneração de 
palmito (Euterpe edulis), escalonando-se como regular a de 
espécies arbóreas. 

Fundamentando-se num levantamento florístico realizado pelo 
Assessor Roberto M. Klein, por ocasião de uma operação de 
campo, registrou-se, por ordem decrescente de domínio, a 
ocorrência de Nectandra megapotamica (canela-preta), Pouteria 
gardneriana (aguaí-guaçu), louro-branco (Bastardiopsis densiflora), 
peroba (Aspidosperma polyneuron), alecrim (Ho/ocalyx balansae), 
Gallesia gorazema (pau-d'alho), Alchornea triplinervia (tanheiro), 
Cariniana estrelensis Uequitibá), Bougainvillea glabra var. glabra 
(primavera), araribá (Centrolobium robustum), Cabralea canjerana 
(canjerana), fruta-de-pomba (Al/ophylus edulis), Cedrela fissilis 
(cedro), guaritá (Astronium sp.), pessegueiro-bravo (Prunus 
sellowil), Ficus sp. (figueira), Lonchocarpus muehlbergianus (rabo
de-mico), Peltophorum dubium (canafístula), Enterolobium 
contortisiliquum (timbaúva), capororoca (Rapanea umbelata), 
ingabaú (Eugenia rambo1), canela (Ocotea acutifolia), mamoeiro
do-mato (Jacaratia acutifolia), Pilocarpus pennatifolius (jaborandi), 
cebolão (Phytolacca dioica), camboatá (Cupania vernalis), louro 
(Cordia ecalyculata), pindaíba (Xylopia sp.), farinha-seca 

(Machaerium stipitatum), Trichilia elegans (catiguá) e guabirobeira 
(Campomanesia xanthocarpa) (Fig. 4.7). 

Mesclando estes elementos arbóreos vale mencionar a 
extraordinária disseminação de palmitos (Euterpe edulis) adultos. 

Este testemunho fornece subsídios suficientes para uma 
avaliação da opulência desta mata na década de 1930, quando se 
iniciou a expansão da lavoura cafeeira em detrimento da cobertura 
florestal. 

D) Relação das espécies coletadas na Região da Floresta 
Estacionai Semidecidual. (Tab. 4.4) 

TABELA4.4 

Ponto 
de Nome científico Família 
coleta 
F.75 Cuphea sp. Lythraceae 

Echinodorus so. Alismataceae 
F.76 Blepharocalyx apiculatus Berg Myrtaceae 

Erythrina crista-galli L. Leg. Pap 
Erythroxylum anguifugum Mart. Erythroxylaceae 
Heteropterys anoptera Adr. Juss. Malpighiaceae 

F.77 Dialium guianense (Aubl.) Sandw. Leg. Caes. 
F.78 Actinostemon sp. Euphorbiaceae 

Coussarea aff. nodosa M. Arg. Rubiaceae 
Neomitranthes sp. Myrtaceae 

F.79 Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. Leg. Caes. 
F.80 Aegiphila sellawiana Cham. Verbenaceae 

Coutarea hexandra (Jaca.) K. Schum. Rubiaceae 
F.81 Styrax acuminata Pohl. Styracaceae 

Symplocos sp. Symplocaceae 
F.82 Croton floribundus Spreng. Euphorbiaceae 
F.83 Zeyheria tuberculosa (Vell.) Bur. Bignoniaceae 
F.84 Cordia sp. Boraginaceae 
F.85 Anadenanthera colubrina (Benth.) Leg. Mim. 

Brenan 
F.86 Syagrus sp. Palma e 
F.87 Colubrina alandulosa Perk. Rhamnaceae 
F.88 Bouaainvillea qlabra Choisv Nvctaqinaceae 
F.89 Zeyheria tuberculosa (Vell.) Bur. Bignoniaceae 
F.90 Cabralea canjerana (Vell.) Mart. Meliaceae 
F.91 Cassia pendula N. B. K. ex. Willd. Leg. Caes. 
F.92 Cestrum sp. Solanaceae 
F.93 Buhinia forficata Link. Leg. Cães. 

Solanum so. Solanaceae 
F.94 Endlicheria paniculata (Spreng.) Solanaceae 

Macbr. 
Miconia sp. Melastomataceae 
Nectandra cuspida ta Nees &t Mart. Lauraceae 

F.95 Arrabidea sp. Bignoniaceae 
Condylocarpum isthmicum (Vell.) A Apocynaceae 
DC. 

F.96 Bernardia pulchella (Baill.) Muell. Arg. Euphorbiaceae 
Endlicheria paniculata (Spreng.) Lauraceae 
Macbr. 

F.97 Helietta apicula Benth. Rutaceae 
F.98 Acacia sp. Leg. Mim. 
F.99 Luehea divaricata Mart. Tiliaceae 
F.100 Gochnatia polymorpha (DC.) Cabr. Compositae 
F.101 Celtis sp. Ulmaceae 
F.102 Tournefortia sp. Boraginaceae 
F.103 Pilocarpus pennatffolius Limaire Rutaceae 
F.104 Clavija sp. Theophrastaceae 
F.105 Trichilia sp. Meliaceae 
F.106 Merremia macrocalyx (R. & P.) Convolvulaceae 

O'Donell 
F.107 Gochnatia barrosii Cabrera Compositae 
F.108 lpomoea sp. Convolvulaceae 
F.109 Tabebuia sp. Bignoniaceae 
F.11 O Machaerium aculeatum Raddi Leg. Pap. 
F.111 Ficus cf. retusa L. Moraceae 
F.112 Actinostemon sp. Euphorbiaceae 
F.113 Colubrina glandulosa Perk. Rhamanaceae 
F.114 Clematis dioica L. Ranunculaceae 

Luehea divaricata Mart. & Zucc. Tiliuaceae 



F.115 Gaja nus cajan (L.) Mill sp. Leg.Pap. F.172 Luehea sp. Tilíaceae 
(introduzido) P.173 Arecastrum romanzoffianum (Cham.) Palma e 

F.116 Cedrela fissillis Vell. Meliaceae Besc. 
F.117 Machaerium brasiliense Vog. Leg. Pap. P.174 Coutarea hexandra (Jacq.) K. Schum. Rubiaceae 
F.118 Luehea divaricata Mart. & Zucc. Tiliaceae Ossaea marginata Triana Melastomataceae 

Panicum elephantipes Nees Gramineae Psychotria aff. suterella Muell. Arg. Rubiaceae 
Tapirira guianensis Aubl. Anacardiaceae Rapanea sp. Myrsinaceae 

F.119 Ocotea sp. Lauraceae P.175 Ocotea sp. Lauraceae 

F.120 Peltonhorum dubium rsnrenn.l Taub Len. Caes F.176 Alchornea triplinervia (Spreng.) M. Euphorbiaceae 
F.121 Bauhinia sp. Leg. Caes. Arg. 

F.122 lndigofera anil L. Leg. Pap. Cereus jamacaru DC. Cactaceae 

F.123 Didymopanax sp. Aralíaceae F.177 Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze Lecythidaceae 

F.124 Vernonia velutina Hieron. Compositae F.178 Talauma ovata st.-Hil. Magnoliaceae 

F.125 Acacia glomerosa Benth. Leg. Mim. F.179 Guarea kunthiana Juss. Meliaceae 

F.126 Peschiera fuchsifolia (A. DC.) Miers Apocynaceae 
F.127 Acacia sp. Leg. Mim. 

Croton floribundus Spreng. Euphorbiaceae 

Rheedia brasiliensis (Mart.) PI. & Tr. Guttiferae 
Sloanea guianensis (Aubl.) Benth. Elaeocarpaceae 

F.180 Cassia apoucouita Aublet Leg. Caes. 

Pterogyne nitens Tui. Leg. Caes. F.181 Peschiera australis (Muell. Arg.) Apocynaceae 

F.128 Piptadenia gonocantha (Mart.) Leg. Mim. 
Brenan. 

Miers 
Sparathosperma leucanthum (Vell.) Bignoniaceae 

F.129 Mabea fistulifera Mart. Euphorbiaceae 
F.130 Gouania latffolia Reiss. Rhamnaceae 

K. Schum. 
F.182 Ocotea diospyrifolia (Meissn.) Mez Lauraceae 

F.131 Machaerium aculeatum Raddi Leg. Pap. 
F.132 Laplacea semiserrata (Mart. & Zucc.) Theaceae 

Camb. 

F.183 Platypodium elegans Vog. Leg. Pap. 
F.184 Ocotea sp. Lauraceae 
F.185 Chorisia soeciosa St.-Hil. Bombacaceae 

F.133 Eupatorim inulaefolim K. B. K. Compositae F.186 Platypodium elegans Vog. Leg. Pap. 

F.134 Pyrostegia venusta Baillon Bignomiaceae F.187 Peschieria fuchsiffolia (A. DC.) Miers Apocynaceae 

F.135 Endlicheria paniculata (Spreng.) Lauraceae 
Macbr. 

F.188 Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms. Phytolaccaceae 
( = Gallesia gorazema (Vell.) Moq.) 

Miconia sp. Melastomataceae F.189 Piptadenia sp. Leg. Mim. 

Pereskia aculeata {Plum.) Mill. Cactaceae F.190 Pterogyne nitens Tui. Leg. Caes. 

F.136 Acacia sp. Leg. Mim. F.191 Anadenanthera cf. colubrina (Vell.) Leg. Mim. 
Dice/la bracteosa (Juss.) Griseb. Malpighiaceae Brenan. cebil. (Griseb) von Altschul 

F.137 Gasearia sp. Flacourtiaceae F.192 Cupania sp. Sapindaceae 

F.138 Sida sp. Malvaceae F.193 Bauhinia sp. Leg. Caes. 

F.139 Dalbergia sp. Leg. Pap. F.194 Chamissoa macrocarpa H. B. K. Amaranthaceae 
Pterogyne nitens Tui. Leg. Caes. F.195 Chodarthus splendens (Bur. & K. Bignoniaceae 

F.140 Cassia excelsa Schrad. Lea. Caes. Sch.) Hassl. 

F.141 Bvrsonima coriacea rsw.l Kunth. Malninhiaceae F.196 Pvrosteqia venusta Baillon Bianoniaceae 

F.142 C\lnerus so. Cvneraceae F.197 Cedrela fissilis Vell. Meliaceae 

F.143 Crotalaria sp. Leg. Pap. F.198 Baccharis dracunculifolia DC. Compositae 
Dalbergia sp. Leg. Pap. Lippia sp. Verbenaceae 

F.144 Randia arma ta (Sw.) DC. Rubiaceae F.199 Psychotria sp. Rubiaceae 

F.145 Zanthoxylum sp. Rubliaceae F.200 Guarea macrophylla Vahl. spp. Meliaceae 

F.146 Walteria sp. Sterculiaceae nach\lcaroa {C. DC.) Pennina. 

F.147 Cedrela fissilis Vell. Meliaceae F.201 Clethra brasiliensis Cham. & Clethraceae 

F.148 Crotalaria so. Lea. Pao. Schlecht. 

F.149 Arrabidaea so. Bianoniaceae F.202 Serjania sp. Sapindaceae 

F.150 Ficus sp. Moraceae F.203 Trichilia elegans A. Juss. Meliaceae 

Guazuma ulmifolia Lam. Sterculiaceae F.204 Sloanea /asiocoma K. Schum. Elaeocarpaceae 

Riedeliella araciliflora Harms Len. Pan. F.205 Dasyphyllum sp. Compositae 

F.151 Jacaranda brasiliana {Lam.) Pers. Bianoniaceae F.206 Trema micrantha (L.) Blume Ulmaceae 

F.152 Licania humilis Cham. & Schlecht. Chrvsobalanaceae F.207 Aleurites fordii Hemsl. (introduzido) Euohorbiaceae 

F.153 Lasiacis sn. Gramineae F.208 Cassia a/ata L. Lea. Caes. 

F.154 Olvra latifolia L. Gramineae F.209 Anadenanthera sp. Leg. Mim. 

F.155 Nectandra sp. Lauraceae Bougainvillea glabra Choisy var. Nyctaginaceae 

F.156 Eupatorium squalidum DC. Compositae 
F.157 Guazuma ulmifolia Lam. Sterculiaceae 

glabra 
Chame/ia obtusa Cham. & Schl Rubiaceae 

F.158 Callisthene fasciculata Mart. Vochysiaceae 
Luehea divaricata Mart. & Zucc. Tiliaceae 

Chrysophyllum gonocarpum (Mart.& Sapotaceae 
Eichl.) Engl. 

F.159 Piotocaroha rotundifolia Baker Comnositae 
F.160 Seriania mansiana Mart. Saoindaceae 
F.161 Anadenanthera peregrina (L.) Leg. Mim. 

Spreng. 
F.162 Combretum sp. Combretaceae 
F.163 Mascagnia chlorocarpa (Juss.) Malpighiaceae 

Griseb. 
F.164 Guazuma ulmifolia Lam. Sterculiaceae 
F.165 Trema micrantha Blume Ulmaceae 
F.166 /oomoea so. Convolvulaceae 
F.167 Acacia sp. Leg. Mim. 
F.168 Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. Leg. Caes. 
F.169 Acacia sp. Leg. Mim. 
F.170 Chrysophyllum sp. Sapotaceae 
F.171 Banisteriopsis sp. Malpighiaceae 

Diatenopteryx sorbifolia Radlk. Sapindaceae 
Esenbeckia febrifuga Juss. Rutaceae 
Eugenia spp. Myrtaceae 
Ocotea sp. Lauraceae 
Trichilia alternans C. DC. Meliaceae 

F.210 Dichorisandra hexandra (Aubl.) Commelinaceae 
Standl. 
Trigania nivea Camb. Trigoniaceae 

F.211 Vochysia tucanorum Mart. Vochysilaceae 
F212 Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. Leg. Caes. 
F.213 Copaifera /angsdortfii Desf. Leg. Caes. 
F.214 Machaerium aculeatum Raddl Leg. Pap. 
F.215 Coussarea sp. Rubiaceae 
F.216 Lantana brasiliensis Link. Verbenaceae 
F.217 Rudgea sp. Rubiaceae 
F.218 Cordia sp. Boraginaceae 



Lonchocarpus sp. Leg. Pap. 
F.219 Sequieria acu/eata Jaca. Phytolaccaceae 
F.220 Conyza bonariensis (L.) Cronquist Compositae 
F.221 Dice/la nucifera Chodat Malpighiaceae 

Mascagnia sp. Malpighiaceae 
Pipersp. Piperaceae 

F.222 Zanthoxvlum hvemale St.-Hil. Rutaceae 
F.223 Codia trichotoma (Vell.) Arrab. Ex Boraginaceae 

Steud. 
F.224 Cvnerus diffusus Vahl. Cyperaceae 
F.225 Croton gracilipes Baill. Euphorbiaceae 

Rollinia emarainata Schlecht. Annonaceae 
F.226 Cecropia sp. Moraceae 
F.227 lnaa marainata Willd. Leq. Mim. 

4.3.5.4 - Região da Floresta Ombrófila Mista 

Segundo Veloso e Góes-Filho (1982), este tipo de vegetação 
possui maior representatividade no Planalto Meridional Brasileiro, 
estando seu conceito terminológico ligado à mistura de duas flores 
que se encontram: a Angiospérmica tropical afro-brasileira e a 
Coniferales temperada austro-brasileira. Destarte, o presente caso 
foge ao conceito clássico da fitogeografia mundial, que considera 
todas as áreas, tanto as tropicais como as subtropicais 
dependentes do espaço das Angiospermas. Nesta situação, o 
significado ecológico da altitude do planalto, combinado com a 
latitude meridional e o valor econômico da exploração madeireira, 
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é completamente diferente do restante da Zona Neotropical. A 
Formação Mista do Planalto das Araucárias apresenta tendência 
ao gregarismo, em especial entre as espécies dominantes. A 
Araucaria angustifolia é uma particularidade notável, florística e 
fisionômica, desta Região Fitoecológica. 

Na Folha SF.22 Paranapanema, em virtude do alto valor 
econômico do pinheiro-do-paraná, aliado à cultura cafeeira, as 
florestas mistas desapareceram e atualmente restam poucos 
relictos ou mesmo grupamentos secundários. Assim, para a 
delimitação dos ambientes desta Região Fitoecológica, foi 
utilizado, sobretudo, o Mapa Fitogeográfico do Estado do Paraná 
(MAACK, 1950) e os parâmetros ecológicos: clima, litologia, relevo 
e solo. Também foram de grande valia as considerações de Hueck 
(1953), Klein (1960), Maack (1968), Hueck(1972a), Cabrera e 
Willink (1973), Saint-Hilaire (1976), Inventário ... (1978) e Rizzini 
(1979). 

Dos 7.937 km 2 dos ambientes delimitados, apenas 27 km 2 

foram de remanescentes, mesmo assim divididos em três 
grupamentos descaracterizados de Floresta Mista Montana. O 
restante é representado por Vegetação Secundária sem Palmeiras 
(574 km 2

), Reflorestamento, Eucalipto (4 km 2
), Reflorestamento, 

Pinheiro (12 km 2
), Agricultura, Culturas Cíclicas (4.700 km 2

) 

Agricultura, Culturas permanentes (173 km2
), Pastagens (2.431 

km 2
) e perímetros urbanos (16 km2

) (Fig. 4.8). 
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Região da Floresta Ombrófila Mista 

Fig. 4.8 - Mapa de localização - Região da Floresta Ombrófila Mista. 



A) Floresta Ombrófila Mista Montana 

Situados abaixo do Trópico de Capricórnio, nas bacias dos rios 
lvaí, Tibagi e Piquiri, os ambientes desta formação ocupam 
terrenos dissecados de litologia permocarbonífera, triássica e 
juracretácea, com altitudes variando entre 500 e 1.150 m. O clima 
define-se pela ausência de época seca, com chuvas mais 
frequentes nos meses quentes e decaindo nos meses frios. O 
período frio anual (Tm ~ 15ºC) faz-se ausente ou curto, e o quente 
(Tm ~ 20ºC), longo. 

Nestes ambientes, a Araucaria angustifolia, única espécie 
representante da flora de Coniferales na área, não constituía uma 
formação homogênea e contínua. Isto pelo fato de ser nesta área 
seu limite setentrional no Estado do Paraná. Encontra-se em 
perfeita associação com inúmeras espécies da Floresta Estacionai 
Semidecidual, pertencentes a diversas famílias, como 
Leguminosae, Lauraceae, Myrtaceae e Meliaceae, compondo dois 
estratos distintos. O estrato superior é dominado pelas 
Araucariaceae, ostentando suas imponentes copas umbeliformes. 
O outro estrato, muito denso e de altura mediana, individualiza-se 
por mesofanerófitas das Angiospermas (Aubreville apud 
INVENTÁRIO ... , 1978). 

Nas imediações de São Jerônimo da Serra (PR), em uma 
altitude aproximada de 900 m, Keller e Keller (1866) mencionam a 
existência de numerosos e vastos pinhais. Contudo, por ocasião 
das operações de campo, além dos capões tabucados de 
Araucaria, foram observados e delimitados locais ocupados pela 
Savana. Também próximo de Santana do Itararé (PR), os 
ambientes da Floresta Mista encontram-se mesclados por vastas 
áreas campestres, cuja origem é imputada a fatores pedológicos. 

Maack (1968) refere-se ao limite inferior normal de crescimento 
da araucária no Paraná como sendo 500 m. Abaixo desta altitude 
esta Coniferales ocorre somente nas linhas de escoamento de ar 
frio e sempre acompanhada de Arecastrum romanzoffianum 
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Uerivá). Klein (1960 apud INVENTÁRIO ... , 1978), analisando as 
espécies invasoras da Floresta Mista, concluiu que no norte do 
Paraná o palmito (Euterpe edulis) configura-se como uma das 
espécies mais abundantes e características, chegando a constituir, 
em determinados locais, densos grupamentos. Esta ocorrência de 
Euterpe edulis parece relacionar-se com o parâmetro tropical do 
clima atual que domina na área, pois, nos agrupamentos 
remanescentes de Araucaria angustifolia, encontram-se alguns 
elementos dominados de Angiospermas. Porém, no caso, quando 
prevalecem elementos de Angiospermas sobre alguns indivíduos 
de Coniferales no estágio senil ou mortos, isto indica uma provável 
flutuação climática para um clima mais quente, o que inibe uma 
regeneração da araucária nestas condições atuais do ambiente. 

Nos raros grupamentos remanescentes verificados na área, 
registram-se que, entre as macrofanerófitas das Angiospermas 
companheiras da Coniferales Araucaria angustifolia, alinham-se a 
Parapiptadenia rigida (angico-vermelho), Chrysophyllum 
gonocarpum (aguaí), Anadenanthera colubrina (angico-branco), 
guajuvira (Patagonula americana), Nectandra megapotamica 
(canela-preta), Cedrela fisilis (cedro), Cabralea canjerana 
(canjerana), Pouteria gardneriana (aguaí-guaçu), canela-guaicá 
(Ocotea puberula), pessegueiro-bravo (Prunus sellowit), guamirim
de-folha-fina (Myrcia rostrata), Peltophorum dubium (canafístula) e 
Arecastrum romanzoffianum Uerivá). Na submata, comumente 
distribuem-se mesofanerófitas como pimenteira (Mollinedia sp.), 
laranjeira-do-mato (Actinostemon concolor), Trichilia elegans (pau
de-ervilha), vacunzeiro (Allophylus guaraniticus), pimenta-longa 
(Piper gaudichaudianum), Celtis sp., batinga (Eugenia rostrifolia), 
vassourão-branco (Piptocarpha angustifolia), Schinus 
terebinthifolius (aroeirinha) e tuvarana (Cordiline dracaenoides) 
(Fig. 4.9). 
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Fig. 4.9 - Perfil esquemático da Formação Montana da Floresta Ombófila Mista. 

Eventualmente notam-se, em tratos cultivados e 
posteriormente abandonados, densos samambaiais (Pferidium 
aquilinum), que atingem até 3 m de altura, dificultando o 
surgimento de um estágio secundário mais evoluído. 

B) Relação das espécies coletadas na Região da Floresta 
Ombrófila Mista (Tab. 4.5) 

TABELA4.5 

Ponto 
de Nome científico Família 
coleta 
F.228 Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & Sapotaceae 

Eichl.) Engl. 

Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan Leg. Mim. 
F.229 Croton floribundus Sorena. Euohorbiaceae 
F.230 So/idago microglossa DC. Compositae 
F.231 Schinus terebinthifolius Raddi Anacardiaceae 
F.232 Tibouchina so. Melastomataceae 

4.3.6 - Áreas das Formações Pioneiras 

Segundo Veloso e Góes-Filho (1982), referem-se a áreas de 
acum ui ação holocênica, pedologicamente instáveis, situadas ao 
longo dos cursos d'água, bem como ao redor de pântanos, lagunas 
e lagoas, onde se instala uma vegetação campestre ou lenhosa, 
constituída de terófitas, geófitas e às vezes hemicriptófitas, que por 
sucessão natural são substituídas por caméfitas e microfanerófitas. 
Esses ambientes alojam, portanto, a vegetação de primeira 



ocupação das áreas edíficas abonais, que, paulatinamente, 
evoluem para o clímax. Entretanto, essa sucessão não se 
correlaciona aprioristicamente com as regiões fitoecológicas 
contíguas, posto que a vegetação que ocupa uma área de solos 
azonais nem sempre caminha para o clímax da região 
circunjacente. 

Na Folha SF. 22 Paranapanema, onde só ocorrem Áreas de 
Influência Fluvial, foram delimitados 5.678 km 2

, distribuídos entre a 
Arbustiva com palmeiras (446 km 2

), Herbácea sem palmeiras 
(4.851 km 2

) e Pastagens (381 km 2
) (Fig. 4.10). 

4.3.6.1 -Áreas de Influência Fluvial 

Trata-se das áreas de acumulação, periódica ou permanentemente 
inundadas, que acompanham os cursos d'água, lagoas e 
pântanos. Nesses terrenos aluviais instalam-se formações vegetais 
compreendidas desde pantanosa herbácea (hidrófilas) até 
arbustiva (caméfitas), dependendo da quantidade de água 
empoçada e do período de sua permanência na área. 

4.3.6.1.1 - Arbustiva com palmeiras 

Esta formação restringe-se a grupamentos situados a sudoeste, 
em uma porção das planícies aluvionais e ilhas do rio Paraná, e a 
noroeste, ao longo dos rios Verde e Pântano, bem como em alguns 
de seus respectivos tributários. Reveste as unidades Glei Húmico, 
Glei Pouco Húmico, Solos Orgânicos e Planossolos, originários de 
sedimentos holocênicos, sujeitos a inundações periódicas. É 
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representada por densos grupamentos de microfanerófitas 
nanofoliadas, exibindo copas bem desgalhadas, onde a sinúsia 
higrófila compõe-se de gramíneas, ciperáceas, marantáceas, 
eriocauláceas e zingiberáceas. Entretanto, em certos locais, a 
pioneira arbustiva apresenta-se descontínua, deixando o solo em 
grande parte descoberto. Estas duas fisionomias correlacionam-se 
estreitamente com as condições topográficas e de drenagem, visto 
que a estes fatores subordinam-se o espraiamento da água nos 
diferentes níveis do terreno. Nos locais onde a água permanece 
por mais tempo estagnada, as caméfitas instalam-se nos diques 
marginais, sendo eventualmente encimadas por mesofanerófitas 
como a Copaifera langsdorffii (copaíba), lnga sp. (ingá), Tapirira 
guianensis (pau-pombo), Ficus sp. (figueira), caroba (Jacaranda 
micrantha), Cecropia sp. (imbaúba) e a palmeira bacuri (Scheelea 
phalerata). Nos intervalos entre esses diques, vicejam dispersos 
tufos formados por gramíneas e ciperáceas. Integram também este 
ambiente esporádicos cordões de deposições revestidos por 
Floresta Aluvial, cujos elementos atingem cerca de 12 a 15 m de 
altura. Estes cordões às vezes dividem parcialmente uma área 
alagada, assemelhando-se às cordilheiras do Pantanal Mato
Grossense. Fortuitamente, encontram-se pequenas lagoas com 
abundância de Pontederia lanceolata (aguapé), canasvieiras e 
Typha domingensis (taboa). Nos terraços bem drenados, ocorrem 
pastagens de forrageiras exóticas e culturas de subsistência (Fig. 
4.11). 
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Fig. 4.10 - Mapa de localização -Áreas das Formações Pioneiras 
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Fig. 4.11 - Perfil esquemático das fisionomias das Áreas das Formações Pioneiras: 1) Herbácea, sem palmeiras; 2) Arbustiva, com palmeiras. 

Margeando o rio Pântano advêm nesgas de buritis (Mauritia 
vinifera), (Fig. 4.11), intercalados por reboleiras de nanofanerófitas 
e caméfitas. Contudo, em face da escala do mapeamento, esses 
buritizais não foram assinalados. 

4.3.6.1.2 - Herbácea sem palmeiras 

Situa-se preponderantemente ao longo do rio Paraná, revestindo 
os aluviões holocênicos da margem direita, sob forma contínua, até 
a represa de Jupiá, e pela margem esquerda em pequenas 
porções, assim como as planícies de alguns de seus principais 
afluentes. Margeia também trechos dos rios Jacaré-Pepira e 
Jacaré-Guaçu, localizados no extremo leste da área. 

Distribui-se em áreas periódica ou permanentemente 
inundadas e encharcadas, individualizando-se segundo as 
condições do ambiente em que se encontram. Nos interregnos 
permanentemente alagados, geralmente a lâmina d'água faz-se 
pouco visível, em consequência da copiosa trama de plantas 
aquáticas natantes, como Pontederia lanceolata (aguapé), 
Eichhornia sp. (aguapé) e de uma Nymphaceae de folhas 
pequenas. A medida que se aproxima das margens, onde se 
verifica maior sedimentação, instala-se a vegetação pantanosa 
representada pelo Panicum elephantipes (capim-d'água), Juncus 
densiflorus Uunco), Typha domingensis (taboa), piri-piri (Cyperus 
giganteus), Cyperus sp., entre outras, cujas gemas arraigam-se no 
limo, desempenhando importante função nos processos de 
assoreamento. Já nos terrenos encharcados ou úmidos alojam-se 
inúmeras higrófitas pertencentes às famílias Marantaceae, 
Litraceae (Cuphea sp.), Zingiberaceae, Hedychium sp. (lírio-do
brejo), Xiridaceae (Xyris sp.), Eriocaulaceae e Alismataceae 
(Echinodorus sp.). Nas superfícies periodicamente inundadas, 
utilizadas para o pastoreio extensivo, ocorrem vastos relvados 
constituídos quase exclusivamente de gramíneas e ciperáceas, 
relevando-se Andropogon selloanus, Andropogon sp., Pennisetum 
setosum, Panicum sp., Paspalum sp., Setaria sp., Axonopus sp., 
Cyperus /uzu/ae, Rhynchospora corymbosa, Eleocharis sp. e 
Scleria hirtella. Mesclando esses campos comumente medram 
exemplares da caméfita Ludwigia sp., com alturas entre 0,5 e 1 m. 
(Fig. 4.11 ). 

Dignos de nota são os diques marginais e os cordões de 
deposições, não mapeáveis em função de escala, que inteiram 
sistematicamente esse ambiente. Estas formas de acumulação 
encontram-se ora revestidas pela Savana, ora pela Floresta, e às 
vezes por uma mistura de espécies inerentes a estas duas 
Regiões Fitoecológicas. Tais peculiaridades correlacionam-se 
estreitamente com o tipo da sedimentação arenítica lixiviada. Estas 
formações têm como limite natural a confluência do rio Três Barras 
no rio Paraná. A jusante desse encontro das águas, os tesos 
identificam-se pela Floresta Estacionai Semidecidual Aluvial, 
bastante descaracterizada, com elementos medindo entre 12 e 15 
m de altura. Aí destacam-se a Tapirira guianensis (pau-pombo), 
Copaifera langsdorffii (copaíba), Ficus sp. (figueira), Cecropia sp. 
(imbaúba), lnga sp. (ingá), Tabebuia sp. (ipê), pindaíba (Xylopia 
sp.), Luehea divaricata (açoita-cavalo), Psidium sp. (orvalha), 
Sapium sp. (leiteiro) e da palmeira bacuri (Scheelea phalerata). A 
submata apresenta-se medianamente densa. Torna-se habitual o 
gregarismo de taquaras (Merostachys Multiramea), formando 
densos povoamentos, que acompanham certos rios e córregos, ou 
fimbriam os capões. Os elementos savanícolas fazem-se raros. 
Contudo, aqui e acolá registram-se espécimes de Vochysia 
tucanorum (pau-de-tucano) e Qua/ea cordata. Eventualmente, 
alguns buritis (Mauritia vinifera) complementam a paisagem do 
ambiente. 

A montante da foz do rio Três Barras, os diques marginais e os 
cordões de acumulações variam constantemente de domínio 
florístico. Entretanto, no cômputo geral, sobressaem os tesos 
particularizados pela Savana, onde se distinguem a Coccoloba sp. 
(coité), Curatella americana (lixeira), araticum (Annona sp.), 
Vochysia tucanorum (pau-de-tucano), Qua/ea cordata, imbiruçu 
(Pseudobombax sp.), baru (Dipteryx a/ata), Qua/ea parviflora (pau
terra-da-folha-miúda), Qua/ea grandiflora (pau-terra-da-folha
grande). Em determinados grupamentos, observa-se uma mistura 
de espécies da Floresta e da Savana, assim dispostas: as 
espécies florestais habitam no centro, enquanto as savanícolas, 
acompanhadas da palmeira bacuri, instalam-se nas bordas. Nestes 
capões ocorrem árvores com até 12-15 m de altura, cujos fustes 
são pouco aproveitáveis. A submata é relativamente limpa, de fácil 
acesso e com vários trilhos, pelo fato de ser refúgio do gado nos 
dias de insolação. No tapete herbáceo que contorna esses capões, 
constatou-se considerável distribuição de gravatás (Brome/ia sp.), 
mesclados por eventuais louças de Cereus jamacuru (mandacaru). 

Esta formação encontra-se bastante alterada, visto a existência 
de inúmeros tratos com plantios de subsistência como arroz, feijão 
e fruteiras, além de extensas pastagens cultivadas com forrageiras 
exóticas. 

A) Relação das espécies coletadas nas Áreas de Formações 
Pioneiras (Tab. 4.6). 

TABELA4.6 

Ponto 
de Nome científico Família 
coleta 
F.233 Andropogon Jeucostachyus H. B. K. Gramineae 

Paspalum sp. Gramineae 
F.234 Machaerium acu/eatum Raddi Leçi. Pap. 
F.235 Erythroxylum sp. Erythroxylaceae 
F.236 Coccoloba sp. Poligonaceae 

Cyperus sp. Cyperus sp. 
Ludwigia sp. Onagraceae 
Typha domingensis Pers. Typhaceae 

F.237 Maorounea so. Euohorbiaceae 
F.238 Andropogon selloanus (Hack.) Hack. Gramineae 

Axonopus sp. Gramineae 
Cyperus spp. Cyperaceae 
Panicum sp. Gramineae 
Paspalum sp. Gramineae 
Pennisetum setosum (Swartz) L.Rich. Gramineae 
Trimezia sp. lridaceae 
Xvrisso. Xvridaceae 

F.239 Lonchocarpus neuroscapha Benth. Leg. Pap. 
F.240 Aloysia virgata (Ruiz. & Pav.) A.L. Verbenaceae 

Juss. 
Citrus sinensis Osbek (introduzido) Rutaceae 

F.241 Paspalum sp. Gramineae 
Pontederia lanceolata Nutt Pontederiaceae 
Rhynchospora corymbosa Britton Cyperaceae 

4.3.7 -Áreas de Tensão Ecológica 

Seu conceito correlaciona-se com o contato de duas Regiões 
Fitoecológicas em áreas indiferenciadas, onde as floras se 
interpenetram, formando os encraves específicos, ou então se 
misturam, constituindo os ecótonos. Com relação aos encraves, 
cada formação permanece com sua identidade florística sem se 



misturar e sua delimitação cartográfica depende exclusivamente da 
escala em que se trabalha. Já nos ecótonos pode ocorrer uma 
mistura quase imperceptível, que impossibilita, destarte, sua 
delimitação por fotointerpretação, sendo necessários estudos 
florísticos de cada região, como é o caso da Floresta Ombrófila 
versus Floresta Estacionai. Todavia em outros ecótonos, cujas 
regiões que se interpenetram apresentam estruturas diferentes, a 
delimitação dessa mistura florística se torna praticável por 
fotointerpretação, como acontece entre a Floresta Ombrófila versus 
Savana. 

Os quatro contatos identificados na Folha SF. 22 
Paranapanema correspondem a uma superfície de 43.652 km 2

, 

espalhados por toda a área, preponderantemente na porção 
oriental. Contudo, em virtude da avassaladora ação antrópica 

restaram na atualidade apenas 11 .142 km 2 de relictos da 
vegetação natural (Fig. 4.12). 

4.3.7.1 - Contato Savana/Floresta Ombrófila 

Esta unidade fitofisionômica totaliza 64 km 2 no extremo sudeste da 
Folha, sendo prolongamento do que foi identificado e estudado nas 
Folhas SF.23/24 Rio de JaneiroNitória, por Ururahy et ai. (1983) 
(Fig. 4.12). 

O contato abrange superfícies medianamente dissecadas do 
Patamar de ltapetininga, com altitudes em torno de 650 m a 700 m, 
elaboradas em terrenos areníticos da Formação Itararé do 
Permocarbonífero. Os solos diversificam-se nas unidades 
Latossolo Vermelho-Escuro e Podzólico Vermelho-Amarelo, 
possuindo 
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Fig. 4.12 - Mapa de localização -Áreas de Tensão Ecológica 

ambos baixa fertilidade natural. A linha ombrotérmica situa-se entre 
O e 1 mês seco, apresentando altas precipitações no verão, caindo 
substancialmente nos meses frios. 

Primordialmente, a Área de Tensão Ecológica entre essas 
duas Regiões Fitoecológicas apresentava-se sob forma de 
encraves, onde a Floresta Ombrófila Densa Montana distribuía-se 
pelos talvegues, enquanto que a Savana revestia os interflúvios. 
Quando dos estudos fitoecológicos efetuados na área Uunho/julho 
de 1982), constatou-se o domínio das pastagens sobre as culturas. 

As pradarias, de modo geral, dispensam poucos tratos culturais, 
favorecendo ampla sucessão natural dos elementos lenhosos da 
capoeirinha. Transitando pelas rodovias SP-157, SP-139 e 
estradas vicinais, observam-se raros agrupamentos florestais 
descaracterizados, via de regra instalados nos vales, constituindo 
parcelas de fácies com alturas entre 8 e 10 m. Entre as espécies 
dominantes registrou-se a presença de Copaifera langsdorffii 
(copaíba), Ocotea sp. (canela), lnga sp. (inga), Anadenanthera 
colubrina (angico-branco) e Arecastrum romanzoffianum Uerivá). 



Aqui e acolá os pastos encontram-se pontilhados por elementos 
savan ícolas como o Stryphnodendron barbadetiman 
(barbatimão), Qualea grandiflora (pau-terra-da-folha-grande), 
gabiroba (Campomanesia sp.) e Kielmeyera coriacea (pau-santo). 

4.3.7.2 -Contato Savana/Floresta Estacionai 

Esta Área de Tensão Ecológica representa encraves de formações 
das duas Regiões Fitoecológicas, englobados em função da escala 
cartográfica. Possivelmente o dimensionamento deste contato 
esteja um pouco exagerado, em face a grande atividade antrópica 
que homogenizou as imagens do sensor básico. 

Este contato reveste no total uma área de 41.941 km2
, 

representada essencialmente por fisionomias antropogênicas, 
discriminadas em Pastagens (27.664 krrf), Agricultura, Culturas 
cíclicas (8.829 km2

), Agricultura, Culturas permanentes (3.514 
Km2

), Reflorestamento, Pinheiro (80 Km ), Reflorestamento, 
Eucalipto (258 Km2

), Vegetação Secundária sem palmeiras (231 
Km2

) e perímetros urbanos (223 Km2
). Entre os remanescentes da 

cobertura vegetal natural incluem-se com a dominância da Savana 
Arbórea Densa (464 km2

), Savana Gramíneo-Lenhosa,(46 Km2
), 

Floresta Estacionai Semidecidual Aluvial (233 Km2
), Floresta 

Estacionai Semidecidual Submontana (373km2
) e Floresta 

Estacionai Semidecidual Montana (26 Km2
). Distribui-se por quase 

toda a área, em especial na porção oriental, em formas 
geomorfológicas de acumulação, superfícies conservadas e 
dissecadas, pertencentes a várias formações geológicas (Fig. 
4.12). 

É fácil deduzir-se que a coexistência de formas biológicas 
distintas (Savana e Floresta Estacionai), numa mesma e reduzida 
situação geográfica, não está afeta ao regime climático regional. 
Corresponde a fatores paleoclimáticos diferenciados, de ordem 
litológica e pedológica. 

Segundo tentativa de explicação para o caso em apreço, o 
assessor Henrique Pimenta Veloso aventou a hipótese de que o 
Cerrado e a Floresta podem ter se instalado concomitantemente. 
Onde a fertilidade e o solo úmido eram propícios, surgia a Floresta; 
em condições adversas (solo arenoso de baixa fertilidade ou com 
deficiência hídrica), a Savana. Assim, o contato situa-se na 
realidade em inclusões ou janelas areníticas ou diabásicas, 
podendo ocorrer também no descapeamento do derrame diabásico 
na forma de si/Is ou diques. Em geral, nas áreas do Arenito Bauru 
(sem a influência calcífera), a Savana ocorria absoluta, entretanto, 
a exposição do basalto pela retomada dos processos erosivos 
propiciou a instalação da floresta nos níveis mais baixos. O inverso 
também ocorreu, sendo particularmente evidente em litologias do 
Grupo São Bento, onde o arenito da Formação Botucatu está 
sobreposto pelo diabásio da Formação serra Geral. Neste caso, as 
superfícies erodidas mais baixas apresentavam ou apresentam 
revestimento de Savana, enquanto a Floresta ocupava os topos 
mais conservados. 

Provavelmente, algumas áreas definidas na atualidade como 
contato de Savana com Floresta Estacionai foram, no passado, 
essencialmente florestais. Estaríamos admitindo então que a 
Savana estabeleceu-se posteriomente, como um f1po degradado 
de vegetação. Esta situação, cremos, só ocorre onde a Floresta se 
instalou regida por fatores paleoclimáticos (ausência de período 
seco prolongado) e sobre os solos não muito favoráveis. Depois de 
intensa atividade antrópica, com a consequente lixiviação do solo, 
espécies vicariantes da Savana florestada começaram a aparecer, 
juntamente com algumas fanerófitas florestais adaptadas, e, 
passado algum tempo, dominaram o ambiente. Esta constatação é 
corroborada pela flora atual destas áreas, cujos ecótipos de maior 
representatividade são, via de regra, exatamente aqueles mais 
facilmente propagados através de sementes aladas ou outros 
mecanismos de dispersão. Entre os elementos arbóreos 
característicos destacam-se alguns ecótipos que tanto podem 
ocorrer no cerrado como em áreas florestais já com alguma 
alteração. Distribuem-se aí Platypodium elegans (amendoim
branco), Gochnatia polymorpha (candeia), Anadenanthera sp. 
(angico-jacaré ou angico-preto), He/ietta apiculata (amarelinho), 
Pterodon pubescens (sucupira-branca), Vochysia sp., (cinzeiro ou 
pau-de-vinho), Xylopia aromatica (envira-pindaíba), Schinus 
terebinthifolius (aroeirinha), Copaifera langsdortfii (pau-d'óleo) e 
Stryphnodendron barbadetiman (barbat"lmão), entre outros. 

Um contato particularmente marcante estende-se pelas 
imediações de São Pedro de Turvo, Ubirajara, Campos Novos 
Paulista, Domélia, Cabralia Paulista e em direção a Bauru, nas 
Folhas SF.22-Z-A e Z-B. Nesta situação, os reduzidos 

grupamentos residuais de floresta encontram-se normalmente 
ocupando os níveis inferiores das encostas, mais próximos às 
linhas de drenagens ou em terrenos de maior dissecação. Os de 
Savana por sua vez revestem os aplanados e conservados. De 
acordo com informações obtidas de moradores locais, neste 
contato predominavam formações diversas de Savana, numa 
porcentagem estimada entre 60%) e 70%). Um observador de 
menor acuidade, entretanto, pode ter impressão inversa, em 
decorrência de que, atualmente, os agrupamentos remanescentes 
são, em sua maioria, relictos florestais, preservados muitas vezes 
por força de leis, enquanto o cerrado não protegido é destruído 
quase que completamente para a implantação de novas áreas de 
pastagens, principalmente. Nestes locais, nota-se haver certa 
correlação entre a distribuição da vegetação e as classes de solos. 
A Savana encontrava-se geralmente alojada em áreas de 
Latossolos e podzólicos álicos e distróficos, de textura arenosa e 
média, enquanto a Floresta se estabeleceu sobre Latossolos, 
Podzólicos e Terras Roxas Estruturadas, todas eutróficas e de 
textura argilosa e média. Esta correlação estendida 
generalizadamente define a ocupação antrópica atual, 
apresentando o domínio de pastagens, nos terrenos menos férteis, 
mescladas com tratos de agricultura (café, mandioca), introduzidos 
em sítios mais propícios. Também frequentes são os pequenos 
plantios florestais de Eucaliptus spp. Eventualmente, podem-se 
observar agrupamentos residuais ora de Savana Arbórea Densa, 
ora de Savana Arbórea Aberta ou ainda capões tabucados de 
Floresta Estacionai Semidecidual. Faz-se mais comum, entretanto, 
aparecerem somente elementos isolados de uma ou de outra 
formação. Assim, nos terrenos de antiga cobertura savânica o 
ornamento arbóreo mais típico está representado por: 
Stryphnodendron barbadetiman, (barbatimão), ipê-do-campo 
(Tabebuia ochracea), Copaffera langsdortfii (copaíba ou óleo-de
cupaúba), vochysia tucanorum (pau-de-tucano), Gochnatia 
polymorpha (candeia), araticum (Annona sp.) e macaúba 
(Acrocomia sclerocarpa). Dos remanescentes florestais, destacam
se Cordia trichotoma (freijó-branco), Peltophorum dubium 
(canafístula), Luehea divaricata (açoita-cavalo), garapa (Apuleia 
/eiocarpa), Tabebuia sp., (ipê), Cedrela fissilis (cedro) e a palmeira 
Arecastrum romanzoffianum (jerivá), entre outros. 

Saint-Hilaire (1976), ao comentar em 1822 sobre a vegetação 
das cercanias de ltapetininga (SP) e do trajeto desta cidade até 
ltapeva (SP), faz inúmeras menções aos campos em terrenos 
ondulados e planos, entremeados por capões, estes comumente 
encontrados nas encostas, baixadas e, às vezes, nos topos dos 
morrotes. Cita inclusive os encantadores contrastes entre o relvado 
verde-claro e os tons escuros das florestas. Destarte, isto 
corrobora as observações efetuadas in loco, pois, apesar do 
intenso antropismo, pôde por intermédio de alguns capões 
remanescentes, concluir que este contato ocorria sob a forma de 
encrave da Floresta Estacionai Semidecidual Montana em meio à 
Savana (campo). Esta revestia os interflúvios areníticos, enquanto 
a Floresta ocupava os vales e manchas de solos mais férteis e 
mais bem estruturados. 

Em Mato Grosso do Sul, a dominância da Savana inicia-se 
gradativamente a partir do rio lvinhema e da cidade de Nova 
Andradina em direção norte. Através de capões remanescentes ou 
de testemunhos isolados deixados no meio das pastagens, 
evidencia-se um contato sob fonna de encrave, onde a Floresta 
Estacionai semidecidual Submontana e os agrupamentos 
Savânicos interpenetram-se. Assim sendo, o prolongamento da 
formação florestal no sentido do sul para o norte, até as 
proximidades dos rios lnhanduí e Pardo, ocorre em estreitas faixas 
de línguas ou croas. Essas ocupações seguem os outeiros, isto é, 
os diques que constituem os interflúvios, sendo frequentemente 
interrompidos por encraves de Savana em solos mais porosos. 
Percebe-se nestas áreas um progressivo definhamento na 
estrutura e maior homogeneidade na composição florística dessa 
vegetação, a ponto de confundir-se os capões de floresta com 
agrupamentos mais exuberantes da Savana Arbórea Densa. 
Quase sempre, os reduzidos remanescentes já não retratam a 
fisionomia da vegetação original em consequência do antropismo, 
principalmente os sucessivos processos de desmatamento e a 
ação do fogo. Desta maneira, torna-se possível a presença de 
espécies secundárias na submata, especialmente a gramínea de 
colmos rijos identificada como Olyra micrantha (taboquinha). Na 
composição florística desses capões, as espécies da Savana 
Arbórea Densa e da Floresta Estacionai Submontana ocorrem 
confusamente associadas, distinguindo-se exemplares de Protium 
sp. (breu), Cordia trichotoma (freijó), jatobá (Hymenaea 



stilbocarpa), garapa (Apuleia leiocarpa), Pterodon pubescens 
(sucupira-branca), Mabea fistulifera (taquarí), Didymopanax sp. 
(mandiocão), Ficus sp. (figueira), Cedrela fissilis (cedro), peroba 
(Aspidosperma polyneurom), Coccoloba sp. (coité), Pouteria sp. 
(guapeva), Pelthoforum dubium (canafístula) e algumas outras. 
Registram-se também como frequentes as palmeiras Arecastrum 
romanzoffianum e Acrocomia sp. (Est.4. IV B). 

Ao longo da margem direita do rio Paraná, a jusante da foz do 
rio Quiteroí, os remanescentes deste contato configuram-se, em 
especial, pelo domínio da formação florestal sobre a savânica. Nas 
áreas aluviais, a floresta, apesar de alterada, distingue-se por 
mesofanerófitas entre 13 e 18 m de altura, bem copadas e can 
fustes pouco expressivos. fts palmeiras macaúba (Acrocomia sp.) 
e Arecastrum romanzoffianum (jerivá) estão sempre presentes na 
composição do extrato superior. Fazem-se raras as espécies de 
valor comercial, sendo também inexpressivo o volume de madeira 
por hectare. Dentre os indivíduos característicos citam-se Ficus 
sp., (figueira), Tapirira guianensis (pau-pombo), Alchornea 
triplinervia (tanheiro), lnga sp. (ingá) e Cecropia sp. (imbaúba). A 
submata geralmente apresenta-se densa, com relativa dispersão 
de lianas e caméfitas das famílias Piperaceae, Myrtaceae e 
Rubiaceae. A umidade do subsolo evidencia-se pela extraordinária 
distribuição de Maranthaceae e Zingiberaceae em determinados 
trechos. Os encraves de Savana instalam-se nos terraços, 
representando-se floristicamente por Vochysia tucanorum (pau-de
tucano), Qualea cordata, Gochnatia polymorpha (candeia )e ipê
caraíba (Tabebuia caraiba). Eventualmente, nestes terraços nota
se uma mistura de espécies savanícolas e florestais. Nas 
pequenas porções periódica ou permanentemente alagadas, 
alojam-se Formações Pioneiras em seus distintos estágios gerais. 
Em alguns locais a floresta mostra-se rala, sendo bem 
individualizada por uma mistura de micro e de mesofanerófitos. 
Aqui e acolá sucedem grupamentos de cerradão, campo cerrado 
ou de parque, interrompendo assim a fisionomia florestal. 
Fimbriando os córregos advêm porções de floresta de pindaíba 
(floresta-de-galeria) e de Formações Pioneiras. 

A) Relação das espécies coletadas no Contato Savana/Floresta 
Estacionai 

TABELA 4.6 

Ponto 
de Nome científico Família 
coleta 
F.242 Ocotea sn. Lauraceae 
F.243 Mabea fistulifera Mart. Euphorbiaceae 

Matayba sp. Sapindaceae 
Miconia sp. Melastomataceae 
Myrcia sp. Myrtaceae 

F.244 Styrax ferruginea Nees & Mart. Styracaceae 
F.245 Anadenanthera sp. Leg. Mim. 
F.246 Triplaris pachau Mart. Poygonaceae 
F.247 Mikania sp. Compositae 
F.248 Mabea aff. fistulifera Mart. Euphorbiaceae 
F.249 Guettarda sp. Rubiaceae 
F.250 Solanum paniculatum L. Solanaceae 
F.251 Chorisia speciosa H. B. K. Bombacaceae 
F.252 Galioea iasminiflora (st.-Hil.l Enol. Rutaceae 
F.253 Pterodon oubescens Benth. Leg. Pap. 
F.254 Mimosa obovata Benth. Lea. Mim. 
F.255 Gouania latffolia Reiss. Rhamnaceae 
F.256 Seriania fuscifolia Radlk. Sapindaceae 
F.257 Macroptilium sabaraense (Hoehnne) Leg. Pap. 

V. P. Barbosa 
F.258 Jacaranda sp. Bignoniaceae 
F.259 Cassia sylvestris Vell. Leg. Caes. 
F.260 Vochysia tucanorum Mart. Vochyslaceae 
F. 261 Setaria sp. Gramineae 
F.262 Cissus sp. Vitaceae 

Copaifera langsdorffii Desf Leg. Caes. 
Stachytarpheta sp. Verbenaceae 

F.263 Anadenanthera peregrina (L.) Leg. Mim. 
Spreng. 
Cassia occidentalis L. Leg. Caes. 
Gomphrena celosioides Mart. Amaranthaceae 
Pterodon pubescens Benth. Leg. Pap. 

F.264 Aegiphila Paraguariensis Brig. Verbenaceae 
Cassia sp. Leg. Caes. 
Commelina sp. Commelinaceae 
Davi/la sp. Dilleniaceae 
Erythroxylum sp. Erythroxylaceae 
Mimosa sp. Leg. Mim. 

F.265 Anadenanthera peregrina (L.) Leg. Mim. 
Spreng. 

F.266 Sterculia sp. Sterculiaceae 
F.267 Luehea divaricata Mart. & Zucc. Tiliaceae 
F.268 Plukenetia sp. Euphorbiaceae 
F.269 Arachis aff. diogoi Hoehne Leg. Pap. 
F.270 Waltheria viscosissima St.-Hil. Sterculiaceae 
F.271 Crotalaria striata DC. Leg. Pap. 
F.272 Pterocaulon alopecuroides (Lam.) Compositae 

DC. 
F.273 Hvotis SP. Labiatae 
F.274 Styrax camporum Pohl. Styracaceae 
F.275 Copaifera langsdortfii Desf. Leg. Caes. 
F.276 Chrysophyllum sp. Sapotaceae 
F.277 Arrabidaea pulchra (Cham.) Sandw. Bignoniaceae 
F.278 Miconia albicans (Sw.) Triana Melastomataceae 
F.279 Diospyros coccobifolia Mart. Ebenaceae 
F.280 Arrabidaea sp. Bignoniaceae 
F.281 Guettarda sp. Rubiaceae 
F.282 Dipteryx a/ata Vog. Leg. Pap. 
F.283 Cestrum sp. Solanaceae 
F.284 Eugenia sp. Myrtaceae 
F.285 Dasyphyllum brasiliense (Spreng.) Compositae 

Cabr. 
F.286 Roupa/a montana Aubl. Proteaceae 
F.287 Mabea sp. Euphorbiaceae 

Protium heptaphyllm (Aubl.) Mach. Burseraceae 
F.288 Olyra micrantha H. B. K. Graminea 
F.289 Byrsonima verbascffolia (L.) Rich. Malpighiaceae 

Guettarda sp. Rubiaceae 
Myrcia sp. Myrtaceae 
Sclerolobium paniculatum Vog. Lea. Caes. 

F.290 Andropogon sp. Gramineae 
Cyperus luzulae Retz Cyperaceae 
Eleocharis sp. Cyperaceae 
Juncus densiflorus H. B. K. Juncaceae 
Paspalum sp. Gramineae 
Scleria hirtella Sw. Cyperaceae 
Setaria sp. Gramineae 

F.291 Qualea cordata Spreng. Vochysiaceae 
F.292 Sebastiania sP. Eunhorbiaceae 
F.293 Cedrela angustifolia Ses sé & Moe. Meliaceae 

ex. DC. 
F.294 Ficus sp. Moraceae 
F.295 Psidiumsp. Myrtaceae 

Saoium SP. Eunhorbiaceae 
F.296 Dyckia sp. Bromeliaceae 

Eugenia sp. Myrtaceae 
Linnia /upu/ina Cham. Verbenaceae 

F.297 Vochvsia tucanorum Mart. Verbenaceae 
F.298 Peltoohorum dubium (Sprena. l Taub. Len. Caes. 
F.299 Euaenia SP. Mvrtaceae 
F.300 Dimorphandra mo/lia Benth. Lea. Mim. 
F.301 Ocotea so. Lauraceae 
F.302 Kielmeyera coriaceae (Spr.) Mart. Guttiferae 
F.303 Esenbeckia intermedia Mart. Rutaceae 
F.304 Cassia pendula H. B. K. ex. Willd. Leg. Caes. 
F.305 Bauhinia for1icata Link. Leg. Caes. 

Machaerium violaceum Vog. Lea. Pao. 
F.306 Albizia incuriale Benth. Len. Mim. 
F.307 Coussarea sp. Rubiaceae 

lnga capitata Desv. Leg. Mim. 
Ocotea SP. Lauraceae 

F.308 Alchornea triplinervia (Sreng.) Muell. Euphorbiaceae 
Arg. 
Desmoncus sp. Palma e 
Protiumsp. Burseraceae 

4.3.7.3- Contato Savana/Floresta Ombrófila Mista 



Esse contato, instalado no extremo sudeste da área, ao longo do 
paralelo 24º00'S, abrange 1.603 km 2

, estendendo-se pela Folha 
SG.22 Curitiba. (Fig. 1.12) 

Apesar de ocupar uma área relativamente pequena, faz-se 
bastante complexo visto que sua litologia apresenta domínio do 
Permocarbonífero, com pequenas porções do Devoniano e do Pré
Cambriano. fts unidades pedológicas diferenciam-se pela presença 
de Latossolo Vermelho-Escuro, Solos Litólicos, além de inclusões 
de Podzólico Vermelho-Amarelo e Latossolo Vermelho-Amarelo. O 
relevo mostra-se medianamente dissecado no Patamar de 
ltapetininga e, à medida que se inicia o Patamar do Tibagi, onde as 
faixas altimétricas passam de 600 para 700 m, o relevo tende a 
fortemente dissecado. 

Saint-Hilaire (1976), em 1820, percorrendo as cercanias do 
município de ltapeva (SP), relata que os campos mesclavam-se 
por capões florestais, onde os pinheiros-do-paraná (Araucaria 
angustifolia) associavam-se com espécies latifoliadas ou formavam 
esporádicos grupamentos puros. Também Hueck (1972a) fez a 
seguinte observação: A leste de Capão Bonito (SP) as matas de 
araucária rapidamente se diluem em ilhas esparsas. Assim, estas 
citações demonstram claramente a existência de uma Área de 
Tensão Ecológica sob forma de encrave de Floresta Ombrófila 
Mista Montana em meio à Savana. Todavia, atualmente, só 
existem alguns capões secundários ou alterados, e fortuitos 
relictos savânicos. Por vezes, os encraves da floresta aparecem 
povoando os flúvios, outras sobre os tabuleiros, ou nos cimos das 
elevações. Nessa área, o estabelecimento de culturas e 
pastagens, aliadas ao valor econômico do pinheiro-do-paraná, 
acelerara sobremaneira as derrubadas e muitos sítios degradados 
reduziram-se a samambaiais pioneiros e outros tantos ao estágio 
de capoeiras ou capoeirões. 

Por ocasião do levantamento florístico F.321, realizado 
próximo de ltapeva (SP) Uunho/julho de 1982), registrou-se um 
capão de Floresta Ombrófila Mista Montana bastante 
descaracterizado, assentado de permeio a uma pastagem. As 
poucas araucárias existentes encontram-se perfiladas por 
inúmeras espécies de Lauraceae, Luehea divaricata (açoita
cavalo), Cedrela fissilis (cedro), Guarea sp. (marinheiro), 
Arecastrum romanzoffianum Uerivá), macaúba (Acrocomia sp.) e 
dos cipós Aristolochia sp. e Serjania sp. Na densa submata há 
relativa frequência de tuvarana (Cordyline dracaenoides) e 
Agavaceae, característica dos pinhais e de clima subtropical. 
Constatou-se, ainda, ladeando os acostamentos das estradas, 
expressiva distribuição de Pyrostegia venusta (cipó-de-são-joão), 
que com suas flores avermelhadas destaca-se na paisagem. 
Mesclando as pastagens e os tratos de culturas cíclicas advêm 
algumas rebole iras de indivíduos savan ícolas, representadas por 
Copaifera langsdortfii (copaíba), Anadenanthera sp. (angico-preto), 
Qualea parviflora (pau-terra-da-folha-miúda), Dimorphandra mollis 
(faveiro), Vochysia tucanorum (pau-de-tucano), Stryphnodendron 
barbadetiman (barbatimão) e Acosmium subelegans (sucupira
amarela). 

Nos ambientes dos levantamentos florísticos F. 309, entre 
ltaberá (SP.) e o rio Verde, e F.311, nas adjacências do rio 
Paranapitanga, área também percorrida em 1820 pelo insigne 
naturalista Saint-Hilaire (1976), existem poucos grupamentos ainda 
intactos. Atualmente, notam-se vastos plantios de trigo, soja, feijão, 
pastagens, e reflorestamento de Eucaliptus sp., Pinus sp. e 
Araucaria angustffolia. Nos tratos ocupados pelas gramíneas 
forrageiras, presencia-se maior distribuição da palmeira macaúba 
(Acrocomia sp.) do que nas glebas destinadas às culturas cíclicas, 
sendo raros os exemplares de Arecastrum romanzoffianum (jerivá). 
Presume-se que esta última espécie aloja-se, preferencialmente, 
nos locais antes ocupados por capões florestais, obviamente pelo 
fato de não ser um elemento ligado à Savana. Aqui e acolá, 
mormente nas ravinas, ainda é possível encontrar esparsos 
pinheiros-do-paraná, poupados quando da intensa exploração 
florestal. Trafegando de ltapeva (SP) para Itararé (SP), logo após o 
perímetro urbano daquela cidade, ocorre um agrupamento com 
algumas araucárias, facilmente reconhecidas pelas suas copas 
caliciformes. 

Digno de nota torna-se um tipo de vegetação designado 
regionalmente de "faxinai". Consta de uma fisionomia constituída 
por mesofanerófitas de porte reduzido, can 12 a 14 m de altura 
total, exibindo troncos retos e cilíndricos encimados por copas de 
galhos tortuosos. Em geral, fimbriam os capões de Floresta 
Ombrófila Mista Montana, ou então compõem seu estrato 
codominante, onde sobressaem as Ocotea spp., Nectandra spp. 
(canelas), guajuvira (Patagonula americana), Cedrela fissilis 

(cedro), imbuia (Ocotea porosa), Parapiptadenia rigida (angico
vermelho) e jerivá. Com maior frequência, os "faxinais" alastram-se 
dendriticamente, avançando pelos campos, a contatarem com 
caméfitas savanícolas. Próximo do ponto de junção entre os 
diferentes tipos de vegetação, advém uma mistura de elementos 
pertencentes às distintas regiões fitoecológicas. 

A) Relação das espécies coletadas no Contato Savana/Floresta 
Ombrófila Mista (Tab. 4.7) 

TABELA4.7 

Ponto 
de Nome científico Família 
coleta 
F.320 Schinus terebinthifolius Raddi Anacardiaceae 
F.321 Aristo/ochia sp. Aristolochiaceae 
F.322 Serjania caracasana (Jacq.) Willd. Sapindaceae 

4.3.7.4 - Contato Floresta Ombrófila Densa/Floresta Ombrófila 
Mista 

Revestindo 44 km 2
, esse contato descreve uma linha curva no 

extremo sudeste da área. Compreende uma continuação das 
Folhas SF.23/24 Rio de JaneiroNitória (URURAHY et ai., 1983) e 
SG. 22 Curitiba (LEITE; SOHN, 2005) onde se verificam suas 
maiores extensões (Fig. 4.12). 

Do ponto de vista geomorfológico, define-se por formas 
medianamente dissecadas do Patamar de ltapetininga, com faixas 
altimétricas situando-se no intervalo de 600 a 700 m. As unidades 
de solos Latossolo Vennelho-Escuro e Latossolo Vermelho
Amarelo tiveram como material originário rochas metamórficas do 
Grupo Açungui, pertencentes ao Pré-Cambriano. Com chuvas mais 
frequentes no verão e temperatura média em torno de 19ºC, a 
curva ombrotérmica correlaciona-se entre O e 1 mês seco. 

Provavelmente, este Contato oca-ria sob a forma de encrave, 
onde a Floresta Ombrófila Mista ocupava apenas os vales e a meia 
encosta, justamente nas linhas de escoamento de ar frio. Já a 
Floresta Ombrófila Densa revestia os relevos dissecados e os 
pequenos interflúvios. Contudo, em virtude da constante extração 
madeireira, que remonta ao século passado, a floresta foi 
paulatinamente desaparecendo. Cedeu lugar para vastos plantios 
de trigo, soja e reflorestamento de Eucalyptus sp. Estes 
reflorestamentos, instalados can base nos incentivos fiscais, têm 
atualmente de 10 a 15 anos de idade, sendo que na maioria dos 
talhões já procederam o desbaste seletivo e, em alguns, a talhadia 
simples e regular. Atualmente, nestes talhões explotados, as 
touças já se regeneraram, sendo que cada uma exibe 2 a 3 brotos 
bastante desenvolvidos. 

4.4 - CORTES DEMONSTRATIVOS DE AMBIENTES COM 
VEGETAÇÃO NATURAL E ANTROPISMOS 

Os seis perfís esquemáticos traçados na Folha SF.22 
Paranapanema têm como objetivo reproduzir descritivamente a 
situação em que se encontrava a área por ocasião dos estudos 
fitoecológicos efetivados no período de outubro de 1981 a julho de 
1982. Procurou-se, na medida do possível, caracterizar os 
antropismos e as fonnações ainda existentes, bem como suas 
estruturas, fisionomias e florísticas atuais, em seus diversos 
ambientes. As áreas seccionadas pelos perfis abrangeram as 
Regiões da Savana (Cerrado) e da Floresta Ombrófila Mista e 
Estacionai Semidecidual, acrescidas do Contato Savana/Floresta 
Estacionai e das Áreas das Formações Pioneiras. As figuras 
esquemáticas e os padrões de imagens de radar destes perfis 
retratam somente a fisionomia dominante na área. Desta forma, 
em alguns padrões de imagens de radar a interpretação abrange 
tons e texturas distintas. 

4.4.1 - Perfil AA' - Planaltos Rebaixados 

Este perfil possui cerca de 150 km de extensão, com partes de seu 
segmento igualmente distribuídas nas Folhas SF.22-V-B e X-A, 
numa amplitude altimétrica de 275 a 450 m. As suas extremidades 
se situam a oeste em A e a leste em A', guardando a direção 
normal O-E (Fig. 4.13). 

O rio Paraná, constituindo-se no divisor natural entre as terras 
dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, tem sua seção 
registrada neste corte, através do represamento das águas nas 



proximidades de Ilha Solteira. Os fatores naturais mostram que 
este rio sobressai como o anteparo excepcional entre os grandes 
grupos fitofisionômicos dos dois estados. Portanto, embora os 
aspectos geomorfológicos sejam praticamente uniformes em todo 
o prolongamento linear do perfil, caracterizados pela unidade dos 
Planaltos Rebaixados (vide 2 - Geomorfologia), verifica-se nas 
terras paulistas um dissecamento ligeiramente mais acentuado que 
nas do Mato Grosso do Sul, sendo os parâmetros geológicos 
uniformes. Os demais parâmetros ambientais respondem de 
maneira totalmente adversa em uma e outra margem do rio 
Paraná. 

A parte ocidental, inerente aos terrenos dos municípios de Três 
Lagoas, Selvíria e Aparecida do Taboado, no Estado de Mato 
Grosso do Sul, apresentam litologias predominantemente do 
Arenito Cretáceo do Grupo Bauru (vide 1 - Geologia). Seccionando 
as terras do Estado de São Paulo, notadamente as inseridas nos 
municípios de Nova Canaã, Aparecida d'Oeste, Palmeira d'Oeste, 
Jales, Pentalinda e São João das Duas Pontes, o perfil corta, 
basicamente, o mesmo grupo geológico. Ressalva-se, contudo, 
uma faixa com largura média em torno de 5 km, ao longo da 
margem esquerda do rio Paraná, pertencente ao derrame basáltico 
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Juracretáceo do Grupo São Bento (Formação Serra Geral). Na 
margem direita do rio Paraná, os arenitos deste grupo são 
praticamente imperceptíveis numa carta em nível regional, como a 
elaborada pelo Projeto RADAMBRASIL. 

Os parâmetros ecológicos dos ambientes se evidenciam com 
maior sensibilidade, partindo-se da distribuição das unidades de 
solos que foram interceptadas pelo perfil, tornando-se as 
diferenças mais pronunciadas ao se analisar as respectivas curvas 
ombrotérmicas e os tipos de vegetação. Por conseguinte, nas 
terras de Mato Grosso do Sul, o segmento do perfil seciona o 
Latossolo Vermelho-Escuro e inclusões de Areias Quartzosas. Nas 
áreas paulistas, a interceptação ocorre nos grupos Podzólico 
Vermelho-Escuro e Podzólico Vermelho-Amarelo. Salienta-se, 
contudo, que os solos nessa área específica revelam em Mato 
Grosso do Sul o predomínio da textura arenosa, enquanto em São 
Paulo há uma acentuada tendência das texturas média e arenosa 
(vide 3 - Pedologia). Com base na relação P ~ 2T, de Bagnouls e 
Gaussen (1957), o perfil está compreendido entre as curvas 
ombrotérmicas 
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Fig. 4. 13 - Esquematização do perfil AA' - Planaltos Rebaixados: S) Região da Savana (Cerrado); SN) Area de Contato, Savana/Floresta 
Estacionai; F) Região da Floresta Estacionai; Re) Reflorestamento, eucalipto; Ap) Pastagens; Sd) Savana Arbórea Densa (Cerradão); 

Ap2) Pastagens em SN; Acp) Agricultura, culturas permanentes. 

de 3 a 4 meses secos. Não se deve, entretanto, desprezar as 
influências decorrentes da massa d'água resultante das represas 
de Ilha Solteira e Jupiá, que muito provavelmente devem modificar 
as condições microclimáticas. Todavia, essas mudanças deverão 
alterar muito pouco as fisionomias atuais, uma vez que aí o homem 
continua utilizando esses solos, indistintamente, para a formação 
de pastagens e plantios de cereais. 

Os dois tipos de vegetação que cobriam a superfície cortada 
pelo transecto caracterizavam a Savana, nos municípios de Mato 
Grosso do Sul, e a Floresta Estacionai Semidecidual, acrescida de 
encraves de Savana, que predominavam até o limiar da década de 
1950, nos terrenos do Estado de São Paulo. Evidentemente, 
obedecendo à direção da frente de colonização dessas áreas, 
partindo-se do litoral para o Centro-Oeste Brasileiro, justifica-se 
atualmente a existência, em Mato Grosso do Sul, de algumas 
significantes áreas, ainda revestidas pela Savana. No lado paulista, 
os remanescentes florestais abrangem superfícies extremamente 
reduzidas, além de constituírem agrupamentos explotados, 
mormente devido às incessantes retiradas de valiosas madeiras, 
nas décadas de 1960 e 1970. Desta forma, as descrições 
fisionômico-ecológicas das varias formações visualizadas 
transversalmente no perfil ditaram o predomínio de antropismos, 
indistintamente nos dois Estados. 

Inicialmente, tem-se um reflorestamento de Eucalyptus sp. 
(Re) instalado na fazenda Cruzeiro, de propriedade da ERVA -
Empresa de Reflorestamento e Valorização Agrária S/A. Este 
reflorestamento (Re) conta com talhões de idades entre 5 e 6 anos, 
distribuídos de maneira não perfeitamente contínua no terreno. 

Ocorrem também áreas dispersas, revestidas por pastagens, e até 
mesmo por remanescentes da Savana. 

Prosseguindo-se o caminhamente, em seu sentido O-E, 
depara-se com um trato de pastagens (AP), mesclado por algumas 
hemicriptófitas nativas. Nos locais onde os proprietários dispensam 
poucos tratos culturais, os pastos encontram-se praguejados por 
gramíneas de baixo teor nutritivo como espécies de Paspalum, 
Panicum, Axonopus, Andropogon, Eragrostis, Trachypogon e 
Tristachya. Também tornam-se comuns espécies de Arrabidaea, 
Cassia, Solanum e Mimosa, que, ostentando nos meses de janeiro, 
fevereiro e março suas vistosas flores róseas, amarelas, roxas e 
brancas, respectivamente, imprimem às pastagens um quadro 
cênico de rara beleza. Por conseguinte, neste particular, à medida 
que se afasta do corte AA', rumo setentrional, depara-se com 
pastagens de menor valor forrageiro, tendo em vista a dominância 
de caméfitas, que diminuem sensivelmente a qualidade desses 
pastos. Por outro lado, na posição austral, as condições 
apresentam-se de maneira inversa, ou seja, ocorre o 
estabelecimento de glebas praticamente homogêneas das 
gramíneas antropocórias Brachiaria decumbens, B. brysantha e B. 
humidicola (baixa presença), seguida de Panicum maximum. 
Saliente-se o fato de que, caminhando rumo às terras marginais do 
rio Paraná, há uma tendência maior para a formação de pastagens 
de capim-colonião. Nas áreas mais distantes do rio, de modo geral, 
quando o colonizador se preocupa com o enriquecimento de suas 
pastagens, lança mão das várias espécies de braquiária. 

Testemunhando o revestimento primitivo, a Savana Arbórea 
Densa (Sd) sobressai na linha do perfil como a única formação 
susceptível de representação na escala deste trabalho. Os 



indivíduos do estrato dominante que realmente definem o Cerradão 
pertencem a um número bastante reduzido de espécies. O 
levantamento florístico F.08 mostra que em 0,50 ha (250 m x 20 m) 
distribuem-se pouco mais de trinta espécies arbóreas. Os 
exemplares analisados mostraram uma relativa distribuição no 
terreno, sendo que ora se apresentavam bem agrupados, ora 
medianamente distanciados, possibilitando a coexistência das 
espécies Pouteria sp. (abio-carriola), Diptychandra epunctata 
(balsaminho), Pterodon pubescens (sucupira-branca), sucupira
preta (Bowdichia virgilioides), pequi (Caryocar brasiliense), capitão 
(Termina/ia argentea), Copaifera langsdorffii (copaíba), 
Plathymenia reticulata (vinhático-do-campo), tingui (Magonia 
g/abrata), Anadenanthera sp. (angico-jacaré), gonçalo-alves 
(Astronium fraxinifo/ium), Qua/ea grandif/ora (pau-terra-da folha
larga), Qua/ea parviflora (pau-terra-da folha-miúda), pau-terra
amarelo (Qua/ea multiflora), entre outras. As fanerófitas que 
sobressaem no estrato superior, ultrapassando, evidentemente, 10 
m, pertencem, principalmente, aos gêneros Copaifera, 
Diptychandra, Pterodon, Bowdichia, Caryocar, Astromium e 
Qua/ea, sendo raro o registro de outros. As espec1es 
características do estrato dominado referem-se à Alibertia sp. 
(marmelada-de-cachorro) e a Rapanea sp. (capororoca), 
notadamente, por serem numerosas. Por outro lado, o estrato mais 

baixo detém várias hemicriptófitas como gramíneas e ciperáceas, 
acompanhadas de uma considerável densidade de caméfitas como 
a Duguetia spp. (araticum-rasteiro ou ata-brava), Byrsonima sp. 
(murici) e Guettarda sp. (veludo-branco), mescladas por alguns 
representantes de Ouratea sp. (pau-de-cobra) e cipó-japecanga 
(Smilax sp.), além de geófitas e outras hemicriptófitas. 

Após essa formação observa-se a Pastagem (Ap2), instalada 
em ambiente Contato Savana/Floresta Estacionai, que corrobora 
com as intensas ações antropogênicas. Com isto, a leste daquele 
remanescente, mas ainda na margem direita do rio Paraná, o 
recobrimento do solo passa a ser dominado pelas gramíneas. 
Assim, indiferentemente, os terrenos que foram revestidos no 
passado pela Savana e pelas interpenetrações desta Região 
Fitoecológica com a da Floresta Estacionai Semidecidual 
encontram-se atualmente ocupados por pastagens. Os 
colonizadores, que atravessaram o rio Paraná e se estabeleceram 
nas terras dos municípios de Aparecida do Taboado, Selvíria e 
Três Lagoas, observaram que os solos, localizados em uma faixa 
com cerca de 5 a 10 km do rio Paraná, possuíam condições 
capazes de suportar espécies forrageiras mais exigentes. Assim, a 
pastagem do trecho da rodovia que interliga os povoados de 
Selvíria e Aparecida do Taboado, cortado pelo Perfil AA', 

Fig. 4.14 - Padrões de imagens de radar - Folha SF.22-V-B - Segmento inicial do perfil AA'. S) Região da Savana (Cerrado); F) Região da Floresta Estacionai 
Semidecidual; P) Areas das Formações Pioneiras; SN) Contato Savana/Floresta Estacionai; Sd) Arbórea Densa (Cerradão); Pap) Arbustiva com palmeiras; 

Re) Reflorestamento, Eucalipto; Ap) Pastagens; Ap2) Pastagens em SN 

revela que as gramíneas exóticas que a dominam resumem-se ora 
ao capim braquiária, ora ao colonião. A comprovação deste fato se 
prende às informações fisionômico-ecológicas obtidas através dos 
levantamentos florísticos F. 261 e F. 262. Estes levantamentos, 
realizados em um capão de porte florestal e numa pastagem de 
Panicum maximum, respectivamente, evidenciam, no momento, o 
grau de utilização dessas terras. No levantamento florístico F. 261, 
executado no agrupamento tabucado, constatou-se a presença de 
garapa (Apuleia leiocarpa), jatobá-da-mata (Hymenaea 
stilbocarpa), 1pe-roxo (Tabebuia impetiginosa) guatambu 
(Aspidosperma olivaceum), fava-amarela (Mimosa sp.), Zeyheria 
tuberculosa (ipê-tabaco), pindaíba (Xylopia sp.), aroeira (Astronium 
urundeuva), Anadenanthera co/ubrina (angico-branco), Pterodon 
pubescens (sucupira-branca) e Mabea fistu/ifera (taquari) . Estas 
mesmas espec1es representam os elementos arbóreos, 
distribuídos isoladamente na pastagem analisada através do 
levantamento florístico F .262. 

Quando o corte AA' seciona o leito do rio Paraná, na represa 
de Ilha Solteira, para alcançar o território paulista, inicia-se o 
ambiente da Floresta Estacionai Semidecidual (F). Entretanto, esse 
ambiente encontra-se transformado em áreas antrópicas, que se 
alternam entre Pastagens (Ap) e Culturas Permanentes (Acp). Ao 
se levar em conta as atividades desenvolvidas pelos agricultores 
nos municípios de Santa Fé do Sul, Santana da Ponte Pensa, 
Nova Canaã, Aparecida d'Oeste, Planura, São Francisco, Urânia, 
Jales e Pontalinda, verifica-se que os parâmetros ambientais entre 
os estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo fazem-se bastante 

distintos. Enquanto na porção mato-grossense as terras oferecem 
poucas alternativas para sua exploração, senão resumidas nas 
instalações de pastagens bem manejadas e Reflorestamentos, os 
solos do noroeste paulista apresentam várias outras perspectivas 
exploratórias. Assim, os pastos de braquiária instalados nas 
superfícies paulistas apresentam um maior volume forrageiro por 
unidade de área do que aqueles localizados nos solos mato
grossenses. 

Para se saber a proporção dessas áreas antrópicas, registra
se que, partindo-se das terras marginais do rio Paraná, pouco ao 
norte de Ilha Solteira, as Pastagens (Ap) dominam literalmente até 
as terras dos povoados de Nova Canaã e Atlântida , na Folha 
SF.22-X-A, numa distância linear de cerca de 35 km. Contudo, há 
uma interrupção nesse antropismo (Ap) na foz do córrego Água 
Sumida, em decorrência da massa de água acumulada na represa 
de Ilha Solteira. Vale mencionar a existência de uma leve mudança 
na paisagem do segmento à direita e à esquerda do córrego. Os 
pastos localizados entre o córrego e o rio Paraná normalmente 
encontram-se mesclados de tratos de cereais, notadamente nos 
solos que margeiam o rio Paraná. Esta frequência é superior 
àquela compreendida no segmento do córrego da Água Sumida e 
das terras dos municípios de Nova Canaã e Atlântida. Os 
levantamentos florísticos F.142, F.138 e F.122 e 144, retratam a 
situação atual das formações nos ambientes que recobrem a área 
enfocada. A primeira unidade amostral foi delimitada numa 
pastagem de capim-colonião, bastante degradada pelas caméfitas 
esporão-de-galo (Ziziphus sp.), Dasyphyl/um brasiliense (espinho-



agulha), Vernonia sp. (assa-peixe), Guettarda sp. (veludo-branco), 
associadas a inúmeras outras espécies pioneiras pertencentes às 
malváceas, labiatas e leguminosas anãs. Eventualmente, ocorrem 
capões tabucados onde se destacam as anerófitas: Zeyheria 
tuberculosa (ipê-tacaco), Anadenanthera colubrina (angico
branco), guatambu (Aspidosperma olivaceum), aroeira (Astronium 
urundeuva), ipê-roxo (Tabebuia impetiginosa), Pferogyne nitens 
(amendoim), Mimosa sp. Uurema-branca), fava-amarela (Mimosa 
sp.), Luehea divaricata (açoita-cavalo) e mulher-pobre ou caroba 
(Dilodendron sp.). Os demais levantamentos comprovam que, 
anteriormente, essas espécies eram dominantes, acrescentando
se ainda à lista das árvores características o pau-marfim 
(Balfourodendron riedelianum), Colubrina glandulosa (sobrasil), 
Cedrela fissilis (cedro), Guazuma ulmifolia (mutamba}, garapa 
(Apuleia leiocarpa), cabreúva (Myrocarpus frondosus) e os 
grupamentos gregários da palmeira Syagrus sp. (gariroba). 
Atualmente, todas as quatro unidades amostrais denotam o 
predomínio de espécies forrageiras, salientando a ocorrência de 
tratos subdominados pelos milharais e cafezais, seguidos de cana
de-açúcar, sorgo, feijão, amendoim e outros, além de pequenos 
talhões de Eucalyptus sp. e de Pinus sp. 

Iniciando-se a uma distância de 2 a 3 km a oeste do pequeno 
povoado de Atlântida, as atividades antrópicas em nível de 
Culturas Permanentes (Acp) começam a quebrar a monotonia 
decorrente das extensas áreas de Pastagens (Ap). Evidentemente, 

as espec1es antropocórias, características dessa modalidade de 
cultivo do solo, apresentam densidade populacional diferente, de 
acordo com a sua localização na Folha. Por conseguinte, nas 
terras de Aparecida d'Oeste, Palmeira d'Oeste, São Francisco e 
Pontalinda, o café desponta como cultura dominante. Já nos 
municípios de Bálsamo e São José do Rio Preto, sobressaem os 
tratos com o gênero Citrus. 

Portanto, na metade leste deste perfil, a distribuição da 
vegetação apresenta uma incessante alternância entre os cafezais 
(Acp) e as Pastagens (Ap), com sobrepujância daqueles. Nos 
primeiros 25 a 30 km dessa monótona alternância entre cafezais 
(Acp) e Pastagens (Ap), ocorrem alguns tratos de algodão, milho e 
arroz, inclusos nas áreas de Pastagens (Ap). Geralmente, os 
pastos apresentam 1numeros lugares sombreados pelos 
grupamentos gregários de macaúba (Acrocomia sp.) e Syagrus sp. 
(guariroba), além das fanerófitas Anadenanthera colubrina (angico
branco), viuvinha (Jacaranda cuspidifolia), guatambu 
(Aspidosperma olivaceum), lnga sp.(ingá), Luehea divaricata 
(açoita-cavalo), Machaerium sp. Uacarandá-da-mata) e tantas 
outras. Ainda se agrupam às espécies remanescentes nesses 
ambientes levantados alguns exemplares de tingui (Magonia 
glabrata), Pterodon pubescens (sucupira-branca) e callisthene 
fasciculata (pau-jacaré), registrados nas amostras F.10 e 148, 
confirmando que minúsculos 

Fig. 4.15 - Padrões de imagens de radar. Segmento final do perfil M'. F - Região da Floresta Estacionai Semidecidual; Acp - Agricultura, culturas permanentes; 
Ap - Pastagens. Folha SF.22-X-A 

encraves de Savana coexistiam nessa área com as formações da 
Floresta Estacionai Semidecidual, atualmente impossibilitados de 
representação numa escala regional, em face do antropismo 
generalizado. 
As áreas de Pastagens (Ap) no segmento do perfil AA' refletem o 
uso atual das terras localizadas a NE do povoado de 
Palmeirad'Oeste, e têm sua composição florística definida nas 
unidades amostrais F.150 e F.151. A primeira unidade compreende 
mais especificamente as informações botânicas de um pequeno 
capão florestal. Assim, consta que a paisagem é formada por uma 
repetição de tratos de café, milho e mandioca, enquanto a cana
de-açúcar, o mamão e espécies do gênero Citrus limitam-se 
apenas às culturas de subsistência de algumas propriedades. 
Saliente-se ainda que os agrupamentos tabucados se distribuem 
aqui e acolá, guardando entre si distâncias pouco superiores a 10 
km. Os elementos dispersos nessas pastagens se prendem às 
espec1es Ficus sp. (gameleira), Sterculia sp. (axixá), 
Anadenanthera colubrina (angico-branco), Cecropia sp. (imbaúba), 
aroeira (Astronium urundeuva), Guazuma ulmifolia (mutamba) e 
raras outras. Entre os elementos do capão, destacam-se também o 
guatambu (Aspidosperma olivaceum), o gonçalo-alves (Astronium 
fraxinifolium) e a mulher-pobre ou caroba (Dilodendron sp.), 
sobressaindo na submata as caméfitas de Riedeliela sp., com 
altura média em torno de 1,50 m. 

O segmento Acp (atividade agrícola, culturas permanentes) do 
perfil, apresenta o predomínio dos cafezais, intercalados por 

pequenas glebas de citricultura e pastagens. Assim, as 
informações fitogeográficas contidas na amostra F.105 informam 
que nos 17 km percorridos, compreendidos entre a cidade.de Jales 
e a amostra F.105, ocorrem pastagens de braquiária ou colonião, 
sobressaindo constantemente os tratos de café, citrus spp. e 
algumas outras culturas em nível de subsistência da população 
local. Neste trecho, registrou-se a presença das fanerófitas 
Anadenanthera colubrina (angico-branco), Sterculia sp. (axixá), 
Luehea divaricata (açoita-cavalo) e da palmeira macaúba 
(Acrocomia sp.). O agrupamento remanescente primitivo revelou, 
na sua composição florística, a presença de exemplares das 
espec1es citadas, seguidas de mulher-pobre ou caroba 
(Dilodendron sp.), uma espécie do gênero Tabebuia, o guatambu 
(Aspidosperma olivaceum) e Syagrus ssp. (guariroba). A submata 
apresenta-se relativamente densa com arvoretas de várias 
espécies, destacando-se entre elas uma do gênero Trichilia. 
Saliente-se, também, que no mês de abril, período da realização 
deste estudo, as copas das diversas espécies encontravam-se 
completamente reverdecidas, conferindo à abóbada foliar um 
colorido verde-escuro bem intenso. Citam-se ainda, na submata a 
gramínea Lasiacis sp. e uma liliácea do gênero Smilax. Na 
bordadura deste remanescente, que se encontra voltada para a 
estrada, verificou-se um adensamento de Trema micrantha 
(candiúva). Dando seguimento ao transecto, observa-se um 
pequeno trecho medianamente dissecado, que encerra algumas 
áreas de Pastagens (Ap). De um modo geral, estas pastagens 



revestem glebas anteriormente formadas por culturas cíclicas e 
que, por esta razão, comumente detêm espécies pioneiras das 
famílias malváceas, solanáceas, labiadas e compostas, 
principalmente. Portanto, prosseguindo o caminhamento, vê-se 
novamente o aparecimento de áreas utilizadas por culturas 
permanentes, com predominância do café. No entanto, as terras 
localizadas ao sul de Estrela d'Oeste e no município de São João 
das Duas Pontes, bem como as de Vila Aparecida Boiadeira, são 
aproveitadas para o cultivo de algodão e milho. Ocupando áreas 
insignificantes, advêm os laranjais, canaviais e talhões de 
Eucalyptus sp., além dos pastos. Mesclando os tratos culturais, 
instalam-se na meia-encosta e nos vales medianamente profundos 
os grupamentos gregários de macaúba (Acrocomia sp.), enquanto, 
nas superfícies próximas dos drenos, observa-se a ocorrência do 
bacuri (Scheelea phalerata Est. 4.11 A e Est. li B). As fanerófitas , 
que se destacam com seus indivíduos isolados, aqui e acolá, são a 
fava-amarela (Mimosa sp.) e o Enterolobiurn contortisiliquum 
(tamboril) . Constantemente o observador depara-se, nos meses de 
abril e maio, com as árvores juncadas de Chorisia speciosa 
(paineira). Nesta época , o colorido róseo das pétalas desta 
bombacácea confere uma panorâmica de rara beleza. Nos 
resquíc ios da vegetação primitiva são comumente encontrados 
Anadenanthera colubrina (angico-branco), Tabebuia spp.(ipês) e 
outras, acompanhadas de lianas diversas. 

Finalmente, o transecto tem o seu extremo leste inserido numa 
área onde dominam as Pastagens (Ap) de braquiária e colonião, 
mescladas por gramíneas naturais. Este último pequeno segmento 
do perfil define o tipo de paisagem vegetal predominante em toda a 
Folha SF.22 Paranapanema. Trata-se das Pastagens (Ap) , cujas 

B 

repetições se processam continuamente, de maneira tal que, 
apenas por intemédio de um pequeno caminhamento, na maioria 
das vezes, os seus limites territoriais tornam-se dificilmente 
visualizados. Evidentemente que em toda a sua área de 
abrangência, outros tratos voltados notadamente ao cultivo de 
cereais, frutíferas e espécies florestais (Euca/yptus spp, Pinus spp. 
e Hevea brasi/iensis) , quebram a monotonia geral da paisagem. 

4.4.2 - Perfil BB' - Planaltos Rebaixados 

Localizado na Folha SF.22-V-C, com um traçado sudoeste
nordeste , este perfil direciona-se no sentido BB'. Tem seu início 
nas imediações do córrego do Cervo, afluente do rio lvinhema. 
Seguindo a mesma orientação, atravessa a planície de inundação 
do rio lvinhema, secionando a serra de Santa Bárbara e as 
planícies sedimentares do rio lnhanduí, do ribeirão Lontrinha e do 
rio Pardo. Tangencia ainda as margens do ribeirão Ponte de 
Pedras até atingir a outra extremidade em B', localizada em terras 
da fazenda Estrelado, próxima ao povoado de Xavantina no Estado 
de Mato Grosso do Sul (Fig . 4.16). 
Em níveis de altitude variando de 300 a 500 m, este perfil dispõe
se sobre a unidade geomorfológica dos Planaltos Rebaixados e, 
em menor proporção geográfica, nas Planícies Aluviais de alguns 
rios que compõem a bacia do rio Paraná (vide 2 - Geomorfologia). 
Apresenta cobertura do Cretáceo, pertencente ao Grupo Bauru, 
com ocorrência de arenitos indiscriminados da Formação Caiuá. 
Nas Planícies Aluviais a cobertura caracteriza-se pela 
sedimentação de detritos aluviais do Quaternário (vide 1 -
Geologia). 
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Fig. 4.16 - Esquematização do perfil BB' - Planaltos Rebaixados. F) Região da Floresta Estacionai Semidecidual; S) Região da Savana 
(Cerrado); P) Areas das Formações Pioneiras; SN) Area de Contato, Savana/Floresta Estacionai ; Ap) Pastagens; Fa) Floresta 

Nos Planaltos Rebaixados, predominam as Formações da 
Savana, com fisionomias que variam de Arbórea Densa à 
Gramíneo-Lenhosa, distribuídas sobre os mais diferentes tipos de 
solos. Em menor escala, advém a Floresta Estacionai 
Semidecidual, representada pelas Formações Aluvial e 
Submontana, principalmente na extremidade B deste perfil. Nas 
Planícies Aluviais com sedimentação quartenária ocorrem 
Formações Pioneiras, com encraves de Floresta Estacionai 
Semidecidual Aluvial e Savana Arbórea Densa. Na maioria das 
áreas, a vegetação existente apresenta-se bastante degradada, 
em consequência das sucessivas derrubadas e queimadas 
periódicas, visando incrementar as forrageiras naturais ou mesmo 
a implantação de pastagens artificiais, áreas de reflorestamento e 
algumas culturas de subsistência. 

Este perfil inicia-se retratando as Pastagens (Ap) existentes 
aproximadamente a 8 km da margem direita do rio lvinhema, em 
áreas anteriormente ocupadas pela Floresta Estacionai 

Semidecidual Submontana. Em meio às pastagens, a cobertura 
vegetal primitiva está representada por pequenos agrupamentos 
florestais remanescentes, ou apenas por alguns indivíduos 
arbóreos isolados, testemunhos da fitofisionomia existente em 
passado pouco remoto. Quase sempre, esses agrupamentos 
remanescentes, sensivelmente alterados, já não retratam as 
características típicas da vegetação original. Constata-se então a 
ocorrência de Vegetação Secundária, onde predominam as 
espécies da submata, especialmente as gramíneas, destacando-se 
entre elas a Olyra micrantha (taboquinha). Na periferia ou mesmo 
no interior desses capões, torna-se bastante comum a incidência 
de caraguatás ou gravatás (Brome/ia sp.), que muitas vezes 
dificultam a penetração em seu interior. Apesar do predomínio das 
pastagens, evidenciam-se alguns elementos arbóreos, que 
identificam a Floresta Estacionai Semidecidual Submontana, entre 
os quais registram-se o Didymopanax sp. (morototó), jatobá 
(Hymenaea stilbocarpa), Ficus sp. (figueira), Cedrela fissilis 



(cedro), peroba-rosa (Aspidosperma polyneuron), Paraptadenia 
rigida (angico-vermelho), ipê-roxo (Tabebuia sp.), Pelphorum 
dubium (canafístula), Chorisia speciosa (barriguda), aroeira 
(Astronium urundeuva), Cordia trichotoma (freijó-branco), garapa 
(Apuleia Jeiocarpa), Luehea divaricata (açoita-cavalo) e algumas 
outras. As palmeiras macaúba (Acrocomia sp.), Syagrus sp. 
(guariroba) e principalmente o Arescastrum romanzoffianum (pindó 
ou jerivá), ocorrem com muita frequência nessas áreas (Fig. 4.17). 

Na planície de inundação do rio lvinhema, predomina uma 
cobertura que identifica a Floresta Estacionai Semidecidual Aluvial 
(Fa). Estruturalmente, esta Formação particulariza-se pela 
ocorrência de indivíduos relativamente baixos, com fustes 
reduzidos, quase sempre com tortuosidades, copas pequenas e 
espaçadas umas das outras. O dossel apresenta-se com altura 
média variando entre 10 e 15 m, ocasionalmente com espécies 
emergentes. De maneira geral, estas florestas ciliares são estreitas 
e de pouca representatividade econômica. Nos terraços mais 
elevados dessa área, portanto menos sujeitos a inundações, o 
terreno apresenta-se recoberto por densa camada de folhas e 

galhos desprendidos das plantas. Este fato constitui uma das 
características das florestas semicadufólias, além de propiciar o 
aparecimento de lianas lenhosas e herbáceas. Contrastando com a 
fisionomia florestal, constata-se a ocorrência de áreas campestres, 
individualizadas pelas pastagens e campos de várzeas. Entre as 
espécies que compõem o estrato arbóreo da formação florestal, 
mencionam-se a Cecropia sp. (imbaúba), Ficus sp. (gameleira ou 
figueira), Triplaris pachau (tachí), lnga sp. (ingá), tarumã (Vitex 
sp.), Cedrela angustifolia (cedro-do-brejo), Luehea divaricata 
(açoita-cavalo), jatobá (Hymenaea stilbocarpa), Copaifera 
langsdorffii (copaíba), ingarana (Pithecollobium sp.), urucurana 
(Sloanea sp.), aroeira (Astronium urundeuva), itaúba (Mezilaurus 
sp.) e outras de menor expressão. A composição florística da 
submata é bastante irregular, constituindo-se de espécies 
arbustivas e herbáceas, intercaladas com elementos da 
regeneração arbórea, além de eventuais adensamentos de 
bambus. 

Fig. 4.17 - Padrões de imagens de radar. Segmento inicial do perfil BB'. S) Região da Savana (Cerrado); F) Região da Floresta Estacionai Semidecidual; 
SN) Contato Savana/Floresta Estacionai; Sd) Arbórea Densa (Cerradão); Sa) Arbórea Aberta (Campo Cerrado); Fa) Floresta Aluvial; Acc) Agricultura, cultu

ras cíclicas; Ap) Pastagens; Ap2) Pastagens em SN. Folha SF.22-V-C. 

Pela margem esquerda do rio lvinhema, o perfil secciona 
novamente áreas antigamente dominadas pela Floresta Estacionai 
Semidecidual (F). Nestas áreas, o relevo apresenta-se plano e 

suave ondulado, capeado pelo Latossolo Vermelho-Escuro álico de 
textura média e inclusões de Latossolo Vermelho-Amarelo e Areias 
Quartzosas álicas. O predomínio das Pastagens (Ap) faz-se 



bastante evidente, individualizando-se alguns agrupamentos 
florestais remanescentes alterados, em consequência do 
antropismos a que foi submetida a área. Comumente, existem 
exemplares arbóreos dispostos de formas isoladas, destacando-se 
a aroeira (Astronium urundeuva), Cedrela fissilis (cedro), Cordia 
trichotoma (freijó-branco), fava-amarela (Mimosa sp.), Vochysia sp. 
(quaruba), Guazuma ulmifolia (mutamba), entre outras já 
mencionadas anteriormente. Intercaladas com as espec1es 
arbóreas, ocorrem palmeiras dos gêneros Acrocomia e Syagrus, 
principalmente esta última, que em alguns lugares chega a 
constituir densas reboleiras. 

Entre o ribeirão Coqueiro e o rio São Bento, ainda prevalecem 
as Pastagens (Ap), porém em áreas outrora ocupadas pela Savana 
(S). Quase sempre são encontradas nessas áreas reduzidos 
agrupamentos arbóreos, que se apresentam como testemunhos do 
passado. Neles frequentemente se observam exemplares de 

Pterodon pubescens (sucupira-branca), sucupira-preta (Bowdichia 
virgilioides), baru (Dipterix a/ata), Anadenanthera sp. (angico
jacaré), Qua/ea spp. (paus-terra), capitão-do-campo (Termina/ia 
argentea), ipê-cachorro (Termina/ia ochracea), ipê-caraíba 
(Tabebuia caraiba), Platypodium elegans Uacarandá-canzil) entre 
outros elementos que identificam a Savana Arbórea Densa. 
Ocasionalmente nos espigões, também denominados croas, 
ocorrem agrupamentos mais densos, a ponto de confudirem-se 
com capões de floresta. Na composição florística desses capões, 
registram-se, excepcionalmente, exemplares arbóreos com alturas 
variando entre 10 e 15 m, cuja circunferência do fuste à altura do 
peito (CAP) pode ultrapassar 1,20 m. Entre esses indivíduos 
integrantes do dossel mencionam-se a Copaifera langsdorffii (pau
d'óleo), Cordia trichotoma (freijó-branco) e alguns gêneros de 
sucupiras. A submata é limpa com incidência de Alibertia sp. 

Fig.4.18 - Padrões de imagens de radar. Segmento mediano do perfil BB'. S) Região da Savana (Cerrado); P) Áreas das Formações Pioneiras; Sd) Arbórea 
Densa (Cerradão); Sa) Arbórea Aberta (Campo Cerrado); Sp) Parque; Phs) Herbácea sem palmeiras; Re) Reflorestamento, eucalipto; Ap) Pastagens. 

(marmelada-de-cachorro) e algumas lianas lenhosas e herbáceas. 
Em meio às pastagens, muitas vezes, a dispersão de indivíduos 
arbóreos remanescentes, geralmente de uma só espécie, 
fornecem à paisagem uma fisionomia de parque. 

Este segmento do perfil retrata uma área de vegetação 
remanescente que ainda conserva suas características 

Folha SF.22-V-C. 

fisionômicas primitivas. Representa um Cerradão (Sd), onde se 
constata a ocorrência de nanofanerófitas com altura média 
oscilando de 8 a 10 m, podendo alcançar em casos excepcionais 
até 15 m. Entre os componentes do estrato arbóreo, mencionam
se Plathymenia reticulata (vinhático), baru (Dipteryx a/ata), 
Pterodon pubescens (sucupira-branca), sucupira amargosa 



( Vatairea macrocarpa), pequi (Caryocar brasiliensis), 
Anadenanthera sp.(angico-jacaré), Platypodium elegans 
(jacarandá-canzil), jacarandá-caviúna (Dalbergia violacea), ipê
caraíba (Tabebuia caraiba), Qualea grandiflora (pau-terra-da-folha
larga), Licania humilis (oiti), sucupira-preta (Bowdichia virgilioides), 
capitão-do-campo (Termina/ia argentea) entre outras de menor 
ocorrência. Essas áreas, quando degradadas, em função de fogo 
ou retirada de madeira, tornam-se de difícil penetração, em virtude 
de recrudescência de formas arbustivas, destacando-se a Alibertia 
sp. (marmelada-de-cachorro) e uma Polygonaceae do gênero 
Coccoloba, além do alto grau de regeneração, especialmente de 
espetorana (Talisia sp.). O solo no interior dessa formação é quase 
sempre recoberto por densa camada de serrapilheira, com estrato 
rasteiro muito rarefeito, constituído de Gramineae, Cyperaceae e 
algumas Bromeliaceae do tipo gravatá ou caraguatá (Brome/ia sp.), 
e uma gramínea alta de colmos rijos, identificada como Olyra 
micrantha (taboquinha). 

Após seccionar as áreas de predomínio da Savana Arbórea 
Densa, o transecto ultrapassa a serra de Santa Bárbara, que 
representa um divisor de águas sem desníveis abruptos, indo até 
às proximidades do rio lnhanduí. Neste trecho, predomina o 
Latossolo Vermelho-Escuro álico de textura média e em menor 
proporção as Areias Quartzosas álicas, com formas de relevo 
plano e suave ondulado. O predomínio florístico é representado 
pela Savana Arbórea Aberta (Sa), ocorrendo de forma alternada 
com as demais formações da Savana, principalmente com 
fisionomias mais abertas, cujas origens podem ser atribuídas ao 
antropismo a que vem sendo submetida a área. Neste segmento, a 
Savana Arbórea Aberta (Sa), apresenta as plantas dispostas de 
maneira mais ou menos espaçadas, com fustes geralmente finos e 
bastantes tortuosos. São árvores baixas, com altura raramente 
ultrapassando 8 m. O estrato graminoide ocorre de forma 
praticamente compacta, percebendo-se sensíveis sinais de fogo. 
Entre os ecótipos que identificam essa formação, alinham-se a 
Pouteria sp. (abiu-carriola), ipê-caraíba (Tabebuia caraiba), Licania 
humilis (oiti), Qualea grandiflora (pau-terra-da folha-larga), Eugenia 
sp. (cambuí), Byrsonima spp. (muricis), Stryphnodendron 
barbadetiman (barbatimão), Aspidosperma dasycarpon (peroba-do
campo), Anadhenantera sp. (angico-jacaré), Ouratea sp. (pau-de
cobra), Plathymenia reticulata (vinhático), Curatella americana 
(lixeira), pequi (Cariocar brasiliense), sucupira-amargosa (Vatairea 
macrocarpa), sucupira-preta (Bowdichia virgilioides), araticum 
(Annona sp.), Styrax ferruginea (laranjinha-do-campo), 
Erythroxilum sp. (mercúrio-do-campo), além do capitão-do-campo 
(Termina/ia argentea), que se constitui na espécie de maior porte 
dentro dessa área, chegando algumas vezes a atingir 15 m de 
altura. O estrato herbáceo faz-se bastante diversificado, sendo 
composto de intensa regeneração de espetorana (Talisia sp.), 
Bauhinia sp. (unha-de-vaca), cipó-japecanga (Smilax sp.), caju
rasteiro (Anacardium sp.), gabiroba (Campomanesia sp.), 
rebrotação de Aspidosperma dasycarpon (peroba-do-campo) e a 
ocorrência de uma palmeirinha desprovida de caule pertencente ao 
gênero Butia. Nas áreas campestres predominam as Gramineae, 
identificadas como capim-flexinha (Tristachya sp.), capim-agreste 
(Paspalum sp.), sapé (lmperata brasiliensis) e capim-flexa 
(Tristachya leiostachya). Em alguns locais, a dispersão de 
indivíduos arbóreos é bastante rareada. Em geral, esses indivíduos 
pertencem a poucas espécies e constituem a Savana Parque. Vez 
por outra ocorrem agrupamentos que identificam a Savana Arbórea 
Densa. Comumente, nesses capões, a composição florística é 
praticamente a mesma observada na Savana Arbórea Aberta, 
diferindo apenas no que concerne à estrutura, onde as espécies 
são mais altas e adensadas. 

Nas proximidades do rio lnhanduí esse perfil secciona uma 
estreita faixa de pouco mais de 1.500 m, com sdo do tipo Areias 
Quartzosas álicas. Predomina neste segmento uma fisionomia 
campestre, onde as áreas de Pastagens (Ap) confundem-se com a 
Savana Parque. A fisionomia de Parque caracteriza-se pelo 
reduzido número de indivíduos arbóreos distribuídos de maneira 
regular sobre um tapete constituído por Gramineae, destacando-se 
os gêneros Panicum, Paspalum e Axonopus, além da Cyperaceae 
Cyperus sp. Fazendo parte dessa fisionomia, constata-se a 
ocorrência de Bromeliaceae do tipo gravatá (Brome/ia sp.) e da 
palmeirinha do gênero Butia. A presença dessas áreas de Parque 
parece estar intimamente relacionada à existência de solos mal 
drenados, com maior capacidade de retenção hídrica (Fig. 4.18). 

Na planície de inundação do rio lnhanduí, advém uma área 
pedologicamente instável, individualizada pelo constante 
rejuvenescimento do solo, em consequência da sedimentação de 

detritos carreados periodicamente. A fitofisionomia é bastante 
diversificada, predominando a Formação Pioneira Herbácea (Phs) 
sobre os encraves da Floresta Estacionai Semidecidual Aluvial e 
da Savana Arbórea Densa. Nos locais sujeitos a longos períodos 
de encharcamento, verifica-se acentuada distribuição de Typha 
domingensis (taboa) e Cyperus sp. (piri-piri), além de 
concentrações de hidrófitas natantes com a Eichhornia sp. 
(aguapé). Contrastando can essa fisionomia, destacam-se os 
agrupamentos arbóreos, ocupando terraços pouco mais elevados, 
eventualmente submetidos ao encharcamento periódico. 
Exemplares de lnga sp. (ingá), Cecropia sp. (imbaúba), Cedrela 
angustifolia (cedro-do-brejo), tarumã ( Vitex sp.), Luehea divaricata 
(açoita-cavalo), Tapirira guianensis (tatapiririca) são facilmente 
identificados na canposição florística dessa Floresta Aluvial. Nas 
mesmas situações, alternam-se capões de Savana Densa, 
evidenciando o baru (Dipteryx a/ata), gonçalo-alves (Astronium 
fraxinifolium), pequi (Cariocar brasiliense) e ipê-caraíba (Tabebuia 
caraiba), além de outras espécies características. Em locais mais 
bem drenados desta planície ocorrem as formações campestres, 
utilizadas para o pastoreio extensivo, floristicamente representadas 
por Gramineae, Cyperaceae e algumas Bromeliaceae. Em 
menores áreas, evidenciam-se alguns tratos de arroz e milho. 

Na sequência, o perfil corta outro agrupamento de Savana 
Arbórea Densa (Sd), estabelecido sobre o Latossolo Vermelho
Escuro álico de textura média. Muito embora a Formação Arbórea 
Densa não detenha o predomínio fisionômico regional, dispõe-se 
atualmente sob forma de pequenos agrupamentos, intercalados 
com áreas de Savana Arbórea Aberta. Nas áreas de Cerradão, 
ocorrem exemplares de altura superior a 1 O m. A composição 
florística desses remanescentes apresenta uma certa similaridade 
com as demais áreas de Savana Arbórea Densa, diferindo apenas 
quanto à dominância de uma ou outra espécie. Na fisionomia mais 
aberta, encontram-se praticamente as mesmas espécies 
constatadas no Cerradão, porém can estrutura mais baixa. A 
Mouriri sp. (puçá), Eugenia sp. (cambuí) Ouratea sp. (pau-de
cobra), ipê-cachorro (Tabebuia ochracea), pau-doce (Vochysia 
rufa), Piptocarpha rotundifolia (macieira-preta), Kilmeyera coriacea 
(pau-santo) alinham-se como as espécies de maior frequência. 

Nas imediações do ribeirão Lontrinha, a vegetação apresenta
se com um aspecto mais rareado, com sensíveis sinais de 
antropismo. Nessa área, a presença das pastagens (Ap) é 
generalizada, dispondo-se de maneira alternada com as demais 
formações da Savana(S). Frequentemente, são observados 
agrupamentos que, na maioria das vezes, retratam a Savana 
Arbórea Aberta. Em menor proporção, indivídualizam-se os relictos 
de Savana Arbórea Densa, ocupando quase sempre os níveis mais 
elevados da área. Em terrenos próximos da linha de drenagem 
predomina uma vegetação mais aberta, identificada como Savana 
Parque, onde indivíduos arbóreos de Pouteria sp. (abiu-carriola), 
ipê-caraíba (Tabebuia caraiba), araticum (Annona sp.) dispõem-se 
de maneira isolada em meio ao manto constituído de Gramineae, 
Cyperaceae, algumas Bromeliaceae e Palmae anãs. 

Na planície aluvial do ribeirão Lontrinha, as áreas de Formação 
Pioneira Herbácea (Phs) ocorrem de fonna intermitente com 
agrupamentos arbóreos, representados pela Floresta Estacionai 
Semidecidual Aluvial, cuja composição florística é praticamente a 
mesma encontrada no rio lnhanduí. Esses agrupamentos 
estabelecem-se nos terrenos mais elevados, eventualmente 
submetidos ao encharcamento periódico. Contrastando com as 
áreas de cobertura mais densa, evidenciam-se as formações 
campestres, compostas pelas Cyperaceae e algumas Gramineae 
do gênero Paspalum e Panicum, dominando em meio às ervas 
cespitosas, juntamente can as Formações Pioneiras, que mantêm 
o predomínio florístico desse segmento. Nas áreas de maior índice 
de encharcamento, dominam as espécies do gênero Typha e 
Cyperus, além de hidrófitas natantes como Eichhornia sp. e 
Pontederia sp. (aguapés). 

Na confluência do ribeirão Lontrinha com o rio Pardo, a 
fitofisionomia caracteriza-se pelas atividades antrópicas em antigas 
áreas de Savana (S). Nesses locais o Reflorestamento (Re) 
desenvolve-se de forma bastante intensa. Observam-se plantações 
de Eucaliptus spp. em vários estágios de desenvolvimento, com 
alguns talhões apresentando cerca de 8 anos de idade. No 
momento, processam-se diversos estudos a respeito da viabilidade 
econômica desses plantios, visando o aproveitamento da madeira 
oriunda dos primeiros desbastes. Entretanto, pelo que podemos 
constatar, não existe na área nenhuma indústria instalada ou em 
fase de instalação. Fatores adversos, como a geada atípica 
ocorrida em 1981, tem causado profundos danos a esses 



reflorestamentos, principalmente nas espec1es mais suscetíveis, 
com consequente queima dos ponteiros. O quadro criado agravou
se com a chegada da estiagem, que propiciou inúmeros focos de 
incêndios, com a destruição de considerável volume de madeira, 
causando sérios prejuízos à empresa reflorestadora que opera na 
área. Os espaços existentes entre os diversos talhões e as 
margens dos córregos são ocupados pelas pastagens e pequenas 
culturas de subsistência. 

Entre as planícies de inundação do rio Pardo e ribeirão 
Lontrinha, em terrenos constituídos pelo Latossolo Vermelho
Escuro álico, predomina a Savana Arbórea Aberta (Sa). Como em 
outras áreas, esta formação ocorre normalmente intercalada com 
as pastagens implantadas e demais formações da Savana. Nas 
proximidades do ribeirão Lontrinha, a formação caracteriza-se pela 
ocorrência de espécies relativamente baixas e de distribuição 
bastante rareada. Nesta área, o tapete graminoide reveste de 
maneira uniforme todo o terreno. Entre as espécies arbóreas 
sobressaem duas espécies de Pouteria spp. (abiu-carriola), 
Stryphnodendron adstringens (barbatimão), Erythroxylum sp. 
(mercúrio-do-campo), pacari (Lafoensia pacan), Sc/erolobium 
paniculatum (carvoeiro), além de outras espécies similares às 
demais áreas dessa formação. Em faixas estreitas, sobre Areias 
Quartzosas álicas, ocorre a Savana Parque, floristicamente 
representada por reduzido número de exemplares arbóreos, quase 
sempre da mesma espécie, sendo gradativamente substituídos por 
elementos graminoides, à medida que se aproximam dos cursos 

d'água. Neste segmento, as áreas de Savana Arbórea Densa 
possuem uma distribuição bastante reduzida. Estão representadas 
por agrupamentos cuja composição florística apresenta-se 
bastante descaracterizada em consequência do antropismo. 

Na margem direita do rio Pardo, as áreas de Pastagens (Ap) 
ocorrem de maneira intermitente com a Savana Arbórea Aberta e a 
Savana Parque. Nos níveis mais elevados, nota-se a distribuição 
de agrupamentos arbóreos, predominando espec1es que 
identificam a Formação da Savana Arbórea Aberta. 
Floristicamente, essa formação compõe-se pelos mesmos 
elementos observados em outros segmentos desse perfil, variando 
apenas quando à dominância de uma ou outra espécie. Entre 
esses elementos arbóreos mencionam-se a Qua/ea grandiflora 
(pau-terra-da-folha-larga), Curatella americana (lixeira), Licania 
humilis (oiti), ipê-caraíba (Tabebuia caraiba), araticum (Annona 
sp.), Erythroxylum sp. (mercúrio-do-campo) e Pouteria sp. (abiu
carriola). Nas áreas mais deprimidas, essa vegetação torna-se 
mais rareada, ocorrendo poucas árvores, dispostas de maneira 
isolada em meio ao tapete graminoide, que praticamente 
desaparecem nas proximidades da linha de drenagem. Como 
ocorre com as espécies arbóreas, a disseminação das gramíneas 
varia de acordo com o local, podendo-se observar nessas áreas 
espec1es conhecidas regionalmente como capim-flexinha 
(Tristachya sp.), capim-agreste (Paspalum sp.) e sapé (lmperata 
brasiliense). 

Fig.4.19 - Padrões de imagens de radar- Folha SF.22-V-C - Segmento final do perfil BB'. S) Região da Savana (Cerrado); SN) Contato Savana/Floresta Estacionai. 
Sd) Arbórea Densa (Cerradão); Sa) Arbórea Aberta (Campo Cerrado); Sp) Parque; Re) Reflorestamento, Eucalipto; Ap) Pastagens; Ap2) Pastagens em SN. 

A planície de inundação do rio Pardo evidencia-se por uma 
diversificação de solos originados da sedimentação de detritos 
aluviais. O Planassolo álico de textura arenosa/média predomina 
nesse segmento, associado ao Glei Pouco Húmico álico de textura 
indiscriminada, Solo Aluvial eutrófico, além de inclusões de Areia 
Quartzosa Hidromórfica e Solo Orgânico álico de textura 
indiscriminada. Nos terrenos mais baixos, predomina uma 
vegetação campestre, representada pela Formação Pioneira 
Herbácea (Phs), juntamente com pastagens. Mesclando essas 
áreas, sobrevêm agrupamentos florestais que identificam a 
Floresta Estacionai Semidecidual Aluvial, ocupando sempre os 
terraços de nível mais elevado. Fazendo parte da composição 
florística da área, figuram o tarumã (Vitex sp.), Protium sp. (breu), 
jatobá (Hymenaea stilbocarpa), Cecropia spp. (imbaúbas), 
urucurana (Sloanea sp.), Mabea fistulifera (taquari), lnga sp. (ingá
branco), Tapirira guianensis (tatapiririca), Pouteria sp. (guapeva), 
pindaíba (Xylopia sp.) e algumas outras de menor ocorrência. 
Indivíduos dos gêneros Typha sp. e Cyperus sp. predominam nas 

áreas alagadas, além de hidrófilas como a Eichhornia sp. Também 
comuns nestes ambientes brejosos são as Gramineae, 
Cyperaceae e lridaceae. Aqui e acolá verificam-se exemplares de 
buritis (Mauritia sp.), sem contudo constituir agrupamentos. 

Ocupando uma faixa com cobertura arenosa de 1 a 3 km de 
largura, sempre acompanhando as margens do ribeirão Ponte de 
Pedras, advém uma fitofisionomia de caráter estritamente 
campestre, com predomínio da Savana Parque (Sp) sobre as 
demais formações. Essa formação encontra-se associada com a 
Savana Gramínea-Lenhosa e glebas de pastagens, sendo por 
esse fato bastante difícil a sua individualização. Apresenta uma 
distribuição bastante rareada, cuja composição florística denota 
reduzido número de exemplares arbóreos, quase sempre da 
mesma espécie, dispostos de maneira regular sobre um tapete 
composto de Gramineae, pertencentes principalmente aos gêneros 
Paspalum, Panicum e Axonopus, além de Cyperaceae e 
Bromeliaceae como o gravatá (Brome/ia sp.). Torna-se também 
frequente nesses ambientes a distribuição das palmeiras 



Al/agoptera campestris e Butia sp. Os indivíduos arbóreos 
constatados na área apresentam similaridade com outras da 
Savana Parque. O gregarismo de Anadenanthera sp.(angico
jacaré) representa a principal característica dessa formação. 
Vinculada ao sistema de drenagem, evidencia-se a floresta-de
galeria, constituída por espécies de ambiente ecológico especial. 
No estrato arbóreo dessa floresta, ocorre uma mistura de espécies 
perenifólias e decíduas. Ocupando poucas dezenas de metros, 
essa floresta por vezes restringe-se às fimbrias de vegetação 
arbórea paludosa, sem influenciar, entretanto, na fisionomia 
dominante da área. A Cedrela angustifolia (cedro-do-brejo), 
Tapirira guianensis (tatapiririca), jacareúba (Ca/ophyllum 
brasiliensis) e Luehea divaricata (açoita-cavalo) distribuem-se com 
frequência nessa floresta, além de higrófitas, como arbustos 
pertencentes ao gênero //ex, bem como Cyperaceae, Marantaceae 
e Zingiberaceae. Quase sempre essas áreas apresentam-se 
profundamente alteradas pelo antropismo, onde os vestígios do 
fogo são bastante evidentes. Essa prática agrícola é utilizada 
periodicamente pelos fazendeiros da região, visando à renovação 
dos pastos e a rebrotação de gramíneas nativas (Fig.4.19). 

O espaço compreendido entre o limite de dominância da 
Savana Parque e a extremidade B' evidencia-se por uma 
fitofisionomia bastante diversificada que corresponde a três 
segmentos desse perfil. Nas áreas geomorfologicamente planas e 
suave onduladas, com substrato caracterizado pelo Podzólico 
Vermelho-Escuro álico, Latossolo Vermelho-Escuro álico e 
inclusões de Podzólico Vermelho-Amarelo álico, percebe-se o 
predomínio das áreas de Pastagens (Ap), dispostas de forma 
alternada com outras formações da Savana. De modo geral, as 
pequenas e médias fazendas de criação estabelecem-se nas 
margens dos cursos d'água. Nesses locais, instala-se um tipo de 
vegetação representado pelas formações de Savana Parque e de 
Savana Gramínea-Lenhosa, que paulatinamente são substituídas 
pelas atividades pastoris. Contrastando com a fisiomia campestre, 
constataram-se agrupamentos que individualizam as formações da 
Savana Arbórea, ocupando de maneira geral os terrenos mais 
elevados dos interflúvios. O conjunto florístico, nos terrenos mais 
argilosos, mostra árvores com folhagens bastante verdes, o 
mesmo não acontecendo nas áreas mais arenosas, onde os 
exemplares arbóreos apresentam um aspecto mais decidual. 
Qua/ea spp. (paus-terra), capitão-do-campo (Termina/ia argentea), 
Kielmeyera coriacea (pau-santo), Anadenanthera sp. (angico
jacaré), Curatella americana (lixeira), imbiruçu (Bombax sp.), ipê-
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Fig. 4.20 - Esquematização do perfil CC' - Planlcies do Rio Paraná e Planaltos Rebaixados. 

P) Areas das Formações Pioneiras; F) Região da Floresta Estacionai Semidecidual; 
Phs) Herbácea sem palmeiras; Ap) Pastagens; Vsp) Vegetação Secundária com palmeira 

A cobertura vegetal primitiva era representada pela Floresta 
Estacionai Semidecidual Submontana, com distribuição uniforme 
nos arenitos cretácicos, todavia, atualmente, encontra-se 
substituída em sua maior parte pelas pastagens artificiais. Nos 
depósitos quaternários predominavam e ainda predominam 
formações campestres, representadas pelas Áreas das Formações 
Pioneiras e nos terraços, já bem drenados pela vegetação arbórea 
de contato, definidas como encraves da Floresta Estacionai 
Semidecidual Aluvial e da Savana. 

caraíba (Tabebuia caraíba), Platipodium elegans Uacarandá 
canzil), Stryphnodendron barbadetiman (barbatimão), Byrsonima 
sp. (murici-peludo) e alguns gêneros de sucupiras ocorrem com 
muita frequência nessas formações. 

Nas áreas de relevo mais dissecado, com cobertura de 
Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico e inclusões de Podzólico 
Vermelho-Escuro distrófico, evidencia-se um contato sob forma de 
encrave. As Pastagens (Ap2) mantêm a fisionomia dominante da 
área, seguidas de tratos de agricultura, principalmente mamona e 
outras culturas de ciclo curto e longo. Mesclando os tratos, 
observam-se relictos arbóreos da Savana intercalados aos da 
Floresta Estacionai Semidecidual. De maneira generalizada, esses 
agrupamentos apresentam-se bastante descaracterizados pelo 
antropismo. A Floresta Estacionai Semidecidual é representada por 
gregarismo de Paraptadenia spp. (angicos) e consideráveis 
concentrações de palmeiras dos gêneros Attalea sp. e Syagrus sp., 
A Luehea divaricata (açoita-cavalo), jatobá (Hymenaea 
stilbocarpa), peroba-rosa (Aspidosperma polyneuron), guatambu 
(Aspidosperma Olivaceum), Copaifera /angsdorffii (copaíba), 
genipapo (Genipa sp.) e Tabebuia spp. (ipês) são espécies que 
compõem o estrato arbóreo desses capões florestais, além de 
outras remanescentes de menor ocorrência. A submata é densa, 
individualizando-se pelo alto grau de regeneração das espécies 
arbóreas, caméfitas e lianas lenhosas e herbáceas. 
Frequentemente ocorrem concentrações de gravatá (Brome/ia sp.) 
e tabocas (Gramineae). 

4.4.3 - Perfil CC' - Planície do Rio Paraná e Planaltos Rebaixados 

O perfil estende-se por cerca de 94 km, com ligeira orientação 
sudeste. Inicia-se na planície do rio Paraná (Folha SF.22-V-D), 
próximo à localidade de Bataguaçu (MS) e segue em direção à 
cidade de Teodoro Sampaio (SP), findando na Planície do Rio 
Paranapanema, divisa dos Estados de São Paulo e Paraná. (Folha 
SF.22-Y-B) (Fig. 4.20). 

Geomorfologicamente, está inserido na unidade denominada 
Planaltos Rebaixados (vide 2 - Geomorfologia) de cobertura 
cretácica, pertencente ao Grupo Bauru, representado pelos 
arenitos das Formações Caiuá e Santo Anastácio (vide 1 -
Geologia). Em menor extensão, ocupa também os depósitos 
aluviais quaternários nas planícies fluviais dos rios Paranapanema 
e Paraná. 

Fig. 4.21 - Padrões de imagens de radar. Segmento inicial do perfil CC'. 
F) Região da Floreia Estacionai Semidecidual; P) Áreas das Formações 
Pioneiras; SN) Contato Savana/Floresta Estacionai ; Phs) Herbácea sem 

palmeiras; Ap) Pastagens; Ap2) Pastagens em SN. Folha SF.22-V-D. 

A descrição que se segue é uma tentativa de caracterização 
dos diversos ambientes atuais, situados ao longo do perfil e na 
forma como foram identificados na escala de trabalho, isto é, 1 :250 
000, ressaltando-se, entretanto, que na sua esquematização só 
aparece a fisionomia dominante. 



A área da Planície do Rio Paraná é delimitada pela presença 
dos solos hidromórficos, com variáveis teores de umidade. Cada 
fitofisionomia se posiciona em determinado nível topográfico, 
sendo que nas planícies das várzeas mais sujeitas ao 
encharcamento predomina a Formação Pioneira Herbácea sem 

almeiras Phs . Considerada como a de maior ex 

Fig. 4.22- Padrões de imagens de radar. Segmento final do perfil CC'. F) Re
gião da Floresta Estacionai Semidecidual; P - Áreas das Formações Pionei
ras; Fs - Floresta Submontana; Phs - Herbácea sem palmeiras; Vsp - Ve
getação Secundária com palmeiras; Acp - Agricultura, culturas permanen-

tes; Ap - Pastagens. Folha SF.22-Y-B 

é utilizada em parte para o pastoreio extensivo. Onde a lâmina 
d'água é permanente e rasa observam-se, não raro, extensões de 
vegetação hidrófila como Typha domingensis (taboa), Cyperus sp. 
(piripiri) ou Juncus densiflorus. Quando a água é mais profunda, 
veem-se grandes concentrações de hidrófilas natantes como 
Eichhornia sp. e Pontederia sp. (aguapés), além de uma 
Nymphaeaceae da folha miúda. Também relacionam-se como 
frequentes neste ambiente brejoso algumas Xyridaceae, 
Alismataceae e lridaceae. Estas hidrófilas gradualmente vão sendo 
substituídas por outros elementos principalmente gramíneas e 
ciperáceas rasteiras, à medida que o terreno melhora sua 
drenagem. Neste ambiente, eventualmente ornado com 
cupinzeiros, podem ser vistos exemplares de palmeiras buriti 
(Mauritia vinifera), bacuri ( Scheelea phalerata), macaúba 
(Acrocomia sclerocarpa) e raramente Arecastrum romanzoffianum 
Uerivá), que contudo, não constituem agrupamentos densos. Nos 
terraços, semelhantes às cordilheiras do Pantanal Mato
Grossense, instala-se a vegetação de porte arbóreo. Pode ser um 
Cerradão (Sd) em locais mais arenosos, ou Floresta Aluvial (Fa) 
nos terrenos mais humosos. Ocorrem em estreitas faixas, tipo 
diques marginais, ou sob a forma de pequenos capões, sendo 
difícil, em certos casos, diferenciá-las. Segundo Hueck (1972a) a 
Floresta Ciliar que ocupa estes diques marginais é constituída 
essencialmente de Pithecellobium guaraniticum, lnga edulis e 
Enterolobium contortisiliquum e no estrato inferior crescem 
espécies de Croton e Sapium, além de densa vegetação de bambu 
(Chusquea sp.). Quando ocorre na forma de capões, o seu interior 
exibe fanerófitas com até 20 m de altura, contudo, nas bordas, 
junto à vegetação campestre, recrudescem terófitas, caméfitas e 
lianas, que em contrapartida possuem alturas diminuídas. Entre as 
espécies identificadas nestes capões figuram Mabea sp. (taquari), 
lnga sp. (ingá-branco), tarumã (Vitex sp.), jatobá (Hymenaea 
stilbocarpa), Protium sp. (breu), garapa (Apuleia Jeiocarpa), 
pindaíba (Xylopia sp.), ucuúba (Viro/a sp.) Copaifera langsdorffii 
(pau-d'óleo), Qua/ea grandiflora (pau-terra-da-folha-larga), aroeira 
(Astronium urundeuva), Tabebuia sp. (ipê), peroba (Aspidosperma 
sp.), Dipterix a/ata (baru), Cecropia sp. (imbaúba), S/oanea sp. 
(urucurana), guapeva (Pouteria sp.), Rapanea sp. (pororoca), além 
de Euphorbiaceae Maprounea sp. de abundante regeneração. 
Mais nas bordas destes capões, observam-se ipê-caraíba 
(Tabebuia caraiba), Coccoloba sp. (coité), Qua/ea parviflora (pau
terra-da-folha-miúda), Curatella americana (lixeira), pequi 
(Caryocar sp.), capitão-do-campo (Termina/ia argentea), gonçalo
alves (Astronium fraxinifolium), espetorana (Talisia sp.), Tapirira 
guianensis (tatapiririca), imbiruçu (Pseudobombax sp.), Mimosa sp. 
Uurena), Alibertia sp. (marmelada-de-cachorro), muitas bromélias 
do tipo gravatá e algumas cactáceas arborescentes do gênero 
Cereus. Nesta extensa várzea do rio Paraná, a fisionomia é, ainda 
hoje, caracterizada como essencialmente natural. Entretanto, em 
pequenos trechos, principalmente naqueles de melhor 
acessibilidade, verifica-se a implantação de Pastagens (Ap), ou 
Agricultura de subsistência (Ac), onde se destacam culturas como 
as de arroz, feijão, mandioca, café e pomares frutíferos (Fig. 4.21 ). 
A área em seguida individualiza-se pelas Pastagens (Ap) que 
substituíram a Floresta Estacionai Semidecidual Submontana, 
subsistente até poucas décadas antes da década de 1980. Na 
constituição destes pastos, empregou-se, mais comumente, o 
capim colonião (Panicum maximum). Entretanto, os processos 
utilizados para os desmatamentos bem como a época de 
efetivação dos mesmos foram bem diversos. Assim, certos locais 
mantém-se unicamente com aquela gramínea, constituindo os 
pastos limpos. Em outros lugares ficaram árvores isoladas, onde a 
fisionomia assume aspectos de um parque e, em outros, observa
se grande número de indivíduos pioneiros microfanerofíticos, 
dando a impressão de serem pastos abandonados. Em certos 
trechos, aparecem ora o Arecastrum romanzoffianum Uerivá), ora a 
macaúba (Acrocomia tota1). Aqui e ali veem-se remanescentes de 
peroba (Aspidosperma polyneuron), Tabebuia spp. (ipês), garapa 
(Apuleia Jeiocarpa), Ocotea sp. (canela), Peltophorum dubium 
(canafístula), Cedrela fissilis (cedro), jatobá (Hymenaea 
stilbocarpa), marfim (Balfourodendron riedelianum), Co/ubrina 
glandulosa (sobrasil) entre outras. Estes ambientes sujeitos a uma 
intensa insolação proporcionam a propagação de caméfilas 
pioneiras e fanerófilas secundárias, como figueiras (Ficus spp.), 
Cecropia sp. (imbaúba), Gochnatia polymorpha (candeia ou 
cambará), Platypodium elegans (amendoim-branco), Acacia sp. 
(monjolo) além de algumas cactáceas. Por vezes, o perfil secciona 
pequenos capões florestais residuais, não mapeáveis na escala de 
trabalho (Fs). Também encontram-se, às vezes, capões já 



bastante modificados (Vss), normalmente constituídos por dois 
estratos. O primeiro e mais alto (15 a 20 m) corresponde as 
fanerófitas não derrubadas por ocasião da explotação madeireira, 
por serem finas ou por constituírem madeiras de pouco valor 
econômico, ostentando em geral o tronco chamuscado. O outro 
estrato, possuindo de 7 a 1 O m de altura, é representado por 
espécies de rápido crescimento e pela regeneração de heliófitas, 
como Croton floribundus (capixingui), dispostas em emaranhados, 
juntamente com muitas lianas herbáceas e lenhosas. As eventuais 
queimadas executadas nos pastos em derredor vão 
paulatinamente diminuindo estes capões, fazendo com que eles se 
transformem de maneira conduzida em novas áreas de pastagens. 
Este procedimento, aliás, é utilizado por alguns fazendeiros para 
burlar a vigilância do IBDF, que tenta salvaguardar os últimos 
relictos florestais (Fig. 4.22). 

Na sequência, o perfil seciona a parte oriental da Reserva 
Florestal do Morro do Diabo, cuja vegetação bem aberta 
caracteriza-se pela abundante presença da Palmae Arecastrum 
romanzoffianum (Vsp). Nesta área, incluem-se vanos 
agrupamentos vegetais, indo desde a floresta rareada ou tabucada 
até as formações campestres, onde predomina o sapé (lmperata 
brasiliensis). No trecho visitado, destacam-se as fanerófitas 
Platypodium elegans (amendoim-branco) e Gochnatia polymorpha 
(candeia ou cambará). 

No transecto Fs, ainda na Reserva do Morro do Diabo, está 
representado o maior testemunho da Floresta Estacionai 
Semidecidual Submontana do Estado de São Paulo. 
Particularmente, sobre as fitofisionomias desta Reserva Estadual, 
pode-se citar o excelente inventário efetuado por Campos e 
Heinsdijk (1970). Neste trabalho, os autores classificam a reserva 
em vários tipos florestais e não florestais, alguns destes não 
mapeáveis na escala de trabalho. Os tipos florestais mais 
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exuberantes tiveram avaliação média de 54,39 m3/ha e 26, 16 
m3/ha de madeira em pé, sem casca, respectivamente. As 
espec1es de maior representatividade foram a peroba 
(Aspidosperma polyneuron), guaritá (Astronium sp.), marfim 
(Balfourodendron riedelianum), Cedrela fissilis (cedro), Ocotea sp. 
(canelão), Parapiptadenia spp.(angicos), Anadenathera sp. 
(gurucaia), Copaifera langsdorffii (pau-d'óleo) e Tabebuia spp. 
(ipês). Ainda com relação a esta floresta, encontram-se boas 
descrições do assessor Roberto M. Klein, efetuadas durante os 
trabalhos de campo e que complementam o número das espécies 
vegetais, tidas como mais frequentes. Entre as arvoretas 
destacam-se o carrapateiro (Metrodoria nigra), guiaçara (Andira 
anthelminthica), carvãozinho (Eugenia cf. rostrifolia), laranjeira-do
mato (Actinostemon concolor), Luehea divaricata (açoita-cavalo), 
cauxim (Sorocea bonplamdit), Rheedia gardneriana (bacupari), 
espeteiro (Gasearia sp.) e gabiroba (Campomanesia sp.), sendo 
que algumas chegam a atingir o porte arbóreo, porém suas copas 
quase sempre ficam em um nível inferior ao dossel. Entre as 
árvores de grande porte ainda destacam-se Helietta apiculata 
(amarelinho), Ocotea sp. (canela-amarela), jatobá (Hymenaea 
stilbocarpa), Alchornea triplinervia (boleiro), Nectandra 
megapotamica (canela-preta) e Cariniana estrellensis Uequitibá). 
Em determinados locais, são comuns nesta floresta louceiras de 
gravatás (Brome/ia sp.) e, eventualmente, podem ser vistas 
gigantescas cactáceas, provavelmente do gênero Cereus. Como 
consequência da ação humana (fogo ou retirada seletiva de 
madeira), alguns trechos apresentam-se muito heterogêneos. 
Apesar de não individualizadas no mapeamento, estas áreas foram 
identificadas como de segunda expressão na legenda e 
consideradas como vegetação de caráter secundário (Vss). 
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Fig. 4.23 - Esquemalização do perfil DD' - Planaltos Rebaixados e Planicie do Rio Paraná. F) Região da 
Floresta Estacionai Semidecidual; P) Áreas das Formações Pioneiras; SN) Area de Contato, Savana/ 
Floresta Estacionai; S) Região da Savana (Cerrado). Acc) Agricultura, culturas ciclicas; Fs) Floresta 
Sub-montana; Ap) Pastagens; Phs) Herbácea sem palmeiras; Ap2) Pastagens em SN; Sd) Arbórea 

Densa (Cerrad!lo); Acp) Agricultura, culturas permanentes; Fa) Floresta Aluvial. 

O segmento final do perfil representa a planície fluvial do rio 
Paranapanema. Ali, o maior ou menor período de encharcamento e 
consequentemente a variação do nível do lençol freático, seleciona 
e agrupa os vegetais que suportam ou não determinado nível de 
inundação, imprimindo à paisagem aspectos bem diversos. Onde é 
maior o encharcamento, predominam as espécies graminoides 
baixas (campos-de-várzeas) assinaladas como Formação Pioneira 
Herbácea (Phs). Em menor extensão, ocorrem moitas ou cordões 
onde abundam, além dos elementos graminoides rasteiros, 
pequenos arbustos representados normalmente por 
nanofanerófitas desfolhadas, que compõem a Formação Pioneira 
Arbustiva (Pas). Ainda dentro deste macroambiente, observam-se 
nos terraços sedimentares mais elevados, fímbrias com vegetação 
de alto porte, identificada como Floresta Estacionai Semideciual 
Aluvial (Fa). Estas matas de pequena representatividade são 

consideradas de baixo valor econômico, pois em sua constituição 
figuram elementos com baixa capacidade de utilização, geralmente 
de madeiras moles. Predominam aí lnga spp. (ingás), Ficus spp. 
(figueiras), Cecropia spp. (embaúbas), Lonchorcarpus 
neuroscapha (rabo-de-bugio) e, eventualmente, densas moitas de 
bambus. Hoje, as Pastagens implantadas (Ap) detêm o predomínio 
da paisagem. A atividade pastoril, entretanto, fica prejudicada nos 
períodos de cheias, quando o rio, saindo do seu leito, inunda a 
maior parte dos ambientes descritos. 

4.4.4 - Perfil DO' - Planaltos Rebaixados e Planície do Rio Paraná 

Este perfil, com orientação Oeste-Leste 1nic1a-se nas 
circunvizinhanças da cidade de lvinhema (MS) e prolonga-se até 
às adjacências do rio Paraná, totalizando 126 km de extensão na 



Folha SF.22-Y-A. Seciona os Planaltos Rebaixados e a Planície do 
Rio Paraná, relativos à Região Geomorfológica dos Planaltos do 
Alto Rio Paraná. Litologicamente, os Planaltos Rebaixados 
pertencem aos terrenos do Cretáceo Inferior, apresentando-se 
constituídos pelo arenito da Formação Caiuá fluviolacustre. Nesta 
área predominam os relevos planos fracamente dissecados, 
seguidos dos relevos aplainados com cobertura sedimentar, 
compreendendo altitudes com marcante uniformidade, que variam 
entre 350 e 400 m. Entre as classes de solos características 
nessas unidades morfoestruturais distinguem-se o Latossolo 
Vermelho-Escuro e o Podzólico Vermelho-Amarelo. As porções do 
Quaternário Holocênico, representadas pelas áreas de acumulação 
inundáveis, definem-se por sedimentos aluvionares de natureza 
arenosa, argilosa e orgânica das Planícies do Rio Paraná. Nessa 
unidade geomorfológica predominam o Planossolo, as Areias 
Quatzosas e o Glei Pouco Húmico (vide 1 - Geologia; 2 -
Geomorfologia e 3 - Pedologia). Com uma distribuição regular das 
chuvas ao longo do ano, a linha ombrotérmica deste perfil situa-se 
em torno de 0-1 mês seco, na relação P ~ 2T (Fig. 4.23). 

Este corte apresenta considerável variação florística, 
individualizando-se pelas Regiões Fitoecológicas da Savana e da 
Floresta Estacionai Semidecidual, além das Áreas das Formações 
Pioneiras e do Contato Savana/Floresta Estacionai. Entretanto, em 
decorrência do avanço da agropecuária, pouco resta da vegetação 
primitiva, a não ser alguns agrupamentos remanescentes, assim 
mesmo degradados. A descrição deste perfil terá, portanto, o 
escopo de retratar a situação em que se encontra atualmente a 
paisagem, baseando-se em levantamentos fitoecológicos 
efetuados por ocasião de uma operação de campo realizada no 
período de outubro-novembro de 1981. 

Inicialmente, tem-se como ponto de partida uma faixa com 
predomínio de culturas cíclicas (Acc), localizada nas proximidades 
da cidade de lvinhema (MS). A vegetação natural que recobria este 
ambiente era a Floresta Estacionai Semidecidual (F). Contudo, 
com a recente colonização da SOMECO (Sociedade de 
Melhoramentos e Colonização), poucas reservas florestais 
restaram. Por serem esses solos bastante férteis, cultivam-se, 
especialmente, o algodão, o milho, o amendoim, o feijão e o arroz. 
Entremeando-se a estas culturas temporárias, existem ainda as 
lavouras de café. Esparsamente, verificam-se alguns capões 
florestais tabucados, sendo que em um desses executou-se o 
levantamento florístico F.127. No local do ponto, os indivíduos 
atingem até 20 m de altura, caracterizando-se por exemplares de 
peroba (Aspidosperma polyneuron), Cedrela fissilis (cedro), ipê
roxo (Tabebuia sp.), pau-marfim (Balfourodendron riedelianum), 
amarelão (Apuleia Jeiocarpa) e Pferogyne nitens (amendoim). 
Intercalando-se a estas espécies, há um emaranhado de lianas e 
de ecótipos secundários, sobressaindo o Croton floribundus 
(capixingui), que chega a atingir 12 m de altura por 1 m de 
circunferência. Esta euforbiácea é habitual nas capoeiras, 
formando, por vezes, grupamentos gregários, principalmente ao 

longo das estradas. Registraram-se, também, ocorrências de 
Acacia sp. Uureminha), alguns Cereus jamacuru (mandacarus), 
Trema micrantha (trema) e Solanum sp. (Fig.4.24). 

Dando continuidade ao perfil, advém um grupamento bastante 
significativo da Floresta Estacionai Semidecidual Submontana (Fs). 
Todavia, fundamentando-se no levantamento florístico F.83, 
constatou-se estar essa floresta bastante alterada no tocante à sua 
estrutura e composição florística. Com a retirada de expressiva 
percentagem de madeiras nobres, houve invasão de espécies 
secundárias, compondo um intrincado mosaico vegetacional de 
difícil penetração. Nas áreas semidevastadas, o Croton floribundus 
(capixingui) e a criciúma (Chusquea ramosissima) disseminam-se 
intensamente, preenchendo todos os espaços vazios. As espécies 
florestais com cerca de 20 m de altura estão representadas pela 
Zeyheria tuberculosa (ipê-tabaco ou ipê-felpudo), ipê-roxo 
(Tabebuia sp.), Cabralea canjerana (canjerana), Peltophorum 
dubium (canafístula), Copaifera langsdorffii (copaíba), Cariniana 
estrelensis Uequitibá), Guarea sp. (marinheiro), pau-marfim 
(Balfourodendron riedelianum), peroba (Aspidosperma 
polyneuron), amarelão (Apuleia Jeiocarpa), Enterolobium 
contortisiliquum (timbaúva), Dialium guianense (angelim) e 
jaboticaba-do-mato (Myrciaria sp.). 

Após esta formação, ocorrem pastagens de colonização 
(Panicum maximum) (Ap.F) de alto valor agrostológico, com alguns 
remanescentes de peroba (Aspidosperma polyneuron) e 
Peltophorum dubium (canafístula). Os locais onde as pastagens 
tiveram tratos culturais menos técnicos de modo geral encontram
se invadidos pelas Sparathosperma Jeucanthum, Bignoniaceae de 
madeira mole, regionalmente denominada de ipezinho, espeteiro 
ou tarumã. Esta fanerófita de sementes aladas constitui uma 
pioneira de considerável capacidade dispersiva, chegando a 
ocupar significativas áreas. Por ocasião do levantamento florístico 
F .175, constatou-se uma gleba com abundância de Arecastrum 
romanzoffianum Uerivá), esparsos exemplares de macaúba 
(Acrocomia sp.), Ocotea sp. (louro), Cordia trichotoma (freijó), 
Alchornea triplinervia (tanheiro) e peroba (Aspidosperma 
polyneuron). 

Nas áreas de acumulação inundáveis, próximas do rio 
lvinhema, com predominância de solos hidromórficos, a paisagem 
individualiza-se pela pujança da Formação Pioneira Herbácea 
(Phs). Ocorre fundamentalmente vegetação herbácea e 
graminoide, revelando-se as formas hemicriptófitas, geófitas, 
caméfitas, terófitas e hidrófilas. Nos terrenos onde a lâmina d'água 
possui relativa profundidade, instalam-se espécies adaptadas a 
tais condições ecológicas, como plantas aquáticas natantes 
pertencentes à família Pontederiaceae, sendo comum a Pontederia 
lanceolata (aguapé), Eichhornia sp. (aguapé) e alguns Limnaceae. 
À proporção que a profundidade situa-se em torno de 1 m, surgem 
as primeiras plantas com raízes presas ao solo hidromórfico, 
representadas 

Fig. 4.24 - Padrões de imagens de radar. Segmento inicial do perfil DD'. S) Região da Savana (Cerrado); F) Região da Floresta Estacionai Semidecidual; 
P) Áreas das Formações Pioneiras; SN) Contato Savana/Floresta Estacionai; Sd) Arbórea Densa (Cerradão); Fa) Floresta Aluvial; Fs) Floresta Submontana; 

Phs) Herbácea sem palmeiras; Re) Reflorestamento, Eucalipto; Rp) Reflorestamento, Pinheiro; Acp) Agricultura, culturas permanentes Ap) Pastagens; 
Ap2) Pastagens em SN. Folha SF.22-Y-A. 



pela Typha domingensis (taboa), Cyperus sp. (piripiri), 
Rynchospora corymbosa, Panicum elephantipes (capim d'água), 
Juncus densiflorus e Marantaceae, dentre outras. Nas porções 
mais colmatadas, onde a água permanece por um curto espaço de 
tempo, e o lençol freático está próximo à superfície, o terreno já 
permite o estabelecimento de denso tapete graminoide 
hemicriptófito, composto especialmente por Gramineae (Paspalum 
sp., Setaria sp. e Androgon sp.), Cyperaceae (Scleria hirtella, 
Cyperus luzulae, Cyperus sp. e Eleocharis sp.), e geófitas, como 
Xyridaceae (Xyris sp.), Alismataceae (Echinodorus sp.), 
Zingiberaceae (Hedychium sp. - lírio-do-brejo) e Ereiocaulaceae 
(Paepalanthus sp.). Após esta formação, à medida que o solo fica 
apenas saturado, sucede a Pioneira Arbustiva sem palmeiras, 
evidenciada por grupamentos de caméfitas de fustes finos, 
dicotômicos e quase sempre desfolhados. Estes arbustos dispõem
se basicamente sobre sedimentos oriundos das cheias, formando 
linhas com aspecto de leiras em curva de nível. Complementando 
a paisagem geral, mencionam-se, ainda, agrupamentos de Savana 
e de Floresta Estacionai Semidecidual. Estes últimos revestem os 
terraços, contudo, face à escala proposta por este trabalho, não 
foram mapeados. Nesses tesos, além dos elementos arbóreos, 
comumente existem fímbrias de criciúma (Chusquea sp.) e 
taquaras (Merostachys sp.), intercaladas por algumas palmeiras 
como a macaúba (Acrocomia sp.), o bacuri (scheelea phalerata) e 
o buriti (Mauritia vinifera). Nota-se também a dispersão de Cereus 
jamacuru (mandacaru), gravatá (Brome/ia sp.), Sapium sp. (leiteiro) 
e Erythrina crista-galli (corticeira-do-brejo). 

Margeando lado a lado o rio lvinhema, há uma faixa de 
Contato Savana/Floresta Estacionai (SN). Atualmente, essa área 
restringe-se a pastagens de braquiária (Brachiaria sp.) (Ap2), às 
vezes intercaladas por Sparathosperma leucanthum (ipezinho ou 
espeteiro), macaúba (Acrocomia sp.) ou sapé (lmperata 
brasiliensis). Eventualmente, notam-se capões florestais 
tabucados, instalados, via de regra em Solos Aluviais e eutróficos. 
No levantamento florístico F.294, registrou-se a existência de Ficus 
sp. (gameleira), Anadenanthera colubrina (angico-branco), 
Copaifera langsdortfii (copaíba), Anadenanthera sp. (gurucaia), 
Protium sp. (breu) e Cedrela fissilis (cedro). Essas espécies, 
acrescidas de outras mais que compunham a formação florestal 
primária, encontram-se densamente enleadas por uma Vegetação 
Secundária, onde tabocas (Merostachys multiramea), criciúmas 
(Chusquea ramosissima) e cipós imprimem destaque especial. As 
formações savânicas, que revestem as inclusões de Areias 
Quartzosas, possivelmente eram particularizadas pela Arbórea 
Densa (Cerradão) e Arbórea Aberta (Campo Cerrado). No entanto, 
em decorrência das derrubadas e do fogo cíclico, a paisagem foi 
completamente descaracterizada, restando raros agrupamentos 
remanescentes. Arbustos e arvoretas retorcidos, tais como a 
Qualea cordata, Pouteria sp. (abiu-do-campo), Matayba guianensis 
(espeturana), Acosmium subelegans (sucupira-amarela), Qualea 
parviflora (pau-terra-da-folha-miúda), Vochysia tucanorum (pau-de
tucano) e Xylopia aromatica (pimenta-de-macaco), revelam os 
relictos do cerrado. Em raros pontos ocorrem áreas cobertas pela 
Savana Gramíneo-Lenhosa (Campo), cujo tapete graminoide, ora 
viçoso, ora descontínuo, formado por tufos dispersos, deixa 
expressiva parte do solo desnudo, sendo eventualmente mesclado 
por espécies arbóreas anãs. 

Prosseguindo a descrição do transecto, percebe-se um 
intervalo, que se alonga até as circunjacências do córrego Baile, 
revestido pela Savana. Apesar de a linha ombrotérmica situar-se 
em torno de 0-1 mês seco, a vegetação existente reflete 
estritamente as condições edáficas específicas, posto que nessa 
faixa a umidade de solo predominante caracteriza-se pelas Areias 
Quartzosas álicas. Inicialmente, tem-se uma porção onde o 
Cerradão (Sd) perdeu bastante sua individualidade, pela retirada 
de algumas espécies e ação constante do fogo. Possui aspecto de 
uma "capoeira rala", com altura em torno de 8-11 m, onde 
predomina a murta (Myrtaceae). Fundamentando-se no 
levantamento florístico F.15 cita-se, ainda, a ocorrência de Dipteryx 
a/ata (baru), Anadenanthera sp. (angico-jacaré), Stryphnodendron 
barbadetiman (barbatimão), Gochnatia polymorpha (candeia), 
Helietta apiculata (amarelinho), Copaifera langsdortfii (copaíba), 
Ocotea sp (louro) e Qualea grandiflora (pau-terra-da-folha-larga). 
Esporadicamente, advêm remanescentes de Savana Gramíneo
Lenhosa (Campo), instalados nas pequenas depressões. Nesses 
campos, torna-se relativamente frequente a disseminação de 
caraguatás (Brome/ia spp.) e Cereus jamacuru (mandacuru), bem 
como esparsas caméfitas de estrutura caulinar pouco 

desenvolvida. Constataram-se, também, diminutos encraves de 
Floresta Estacionai Semidecidual que, contudo, não interferem no 
contexto da paisagem savânica. Após o Cerradão, inicia-se uma 
área antrópica com pastagens de braquiária (Brachiaria sp.) 
(Ap.S). Nessas pastagens bem manejadas alguns elementos 
savanícolas foram conservados, como a Copaifera langsdorffii 
(copaíba) e Anadenanthera sp. (angico-jacaré), para 
sombreamento do gado. Sucedendo este ambiente, o perfil corta 
novamente uma Savana Arbórea Densa (Cerradão) (Sd) 
praticamente intacta, cuja altura média gira entre 10-12 m. Nessa 
formação dominam a Qualea parviflora (pau-terra-da-folha-miúda), 
a Qualea grandiflora (pau-terra-da-folha-larga) e o pequi (Caryocar 
brasiliense), seguindo-se-lhes o Acosmium subelegans (sucupira
amarela), Anadenanthera sp. (angico-jacaré), Copaifera langsdorffii 
(copaíba), ipê-caraíba (Tabebuia caraiba), tingui (Magonia 
pubescens), capitão-do-campo (Termina/ia argentea), Pouteria sp. 
(abiu-carriola), Matayba guianensis (espeturana), Aspidosperma 
dasycarpon (peroba-do-campo), Vochysia tucanorum (pau-de
tucano), Styrax sp. (laranjinha-do-cerrado) e Gochnatia polymorpha 
(candeia). Nos sítios onde o Cerradão apresenta a sua cobertura 
arbórea mais aberta, quer seja por condições ecológicas adversas 
ou pelo alastramento do fogo, advindo de áreas antrópicas 
circunvizinhas, sua composição florística bem como a estrutura 
permanecem inalteradas. Todavia, há o adensamento do estrato 
graminoides ocasionado pela abundância do capim-flecha 
(Tristachya leiostachya) e capim-flechinha (Tristachya sp.), além do 
aparecimento de palmeiras acaules, como Alagoptera campestris e 
Orbygnia eichleri, e de gravatás (Brome/ia spp.). As Myrtaceae do 
gênero Myrcia e Eugenia, aliadas à Palmae macaúba (Acrocomia 
sp.), integram sistematicamente a flora desta formação. Em 
sequência a esse ambiente inicia-se uma faixa bastante 
diversificada, pois, apesar do predomínio das Pastagens (Ap.S), 
encontram-se inseridos grupamentos de Cerradão, Campo 
Cerrado e Parque, que só não foram mapeados em virtude de 
escala proposta. Com relação às pastagens de braquiária 
(Brachiaria sp.), seu valor agrostológico varia segundo a técnica 
dispensada. Onde é mal conduzida, frequentemente ocorre 
sucessão de plantas pioneiras cano o capim-amargoso (Elionurus 
candidus), Vernonia sp. (assa-peixe) e arbustos arboriformes. Os 
agrupamentos de Cerradão mostram-se degradados, tomados de 
Olyra micrantha (taboquinha), cipós e, geralmente, fadados a 
transformarem-se em pastagens. Isto prende-se ao fato do 
aproveitamento de madeiras e também por ocuparem manchas de 
solos mais férteis. A fisionomia de Campo Cerrado e Parque foi 
totalmente alterada pelo homem. Em consequência do constante 
uso do fogo, torna-se difícil distinguir, por vezes, o Campo Cerrado 
natural do Cerradão tabucado. Em determinados locais, ndam-se 
alternâncias entre o Parque e o Campo Cerrado. Aí, o tapete 
gramínea-lenhoso, composto de Gramineae, Cyperaceae, 
Verbenaceae, Eriocaulaceae e Bromeliaceae, faz-se relativamente 
denso, atingindo até 1 m de altura. Floristicamente, essas porções 
são representadas pelo araticum (Annona sp.), Platymenia 
reticulata (vinhático), Eugenia sp. (goiabinha-de-cerrado), 
Byrsonima cocco/obifolia (murici-roiroi), Qualea parviflora (pau
terra-da-folha-miúda), Connarus sp. (brinco-de-princesa), 
Byrsonima crassa (murici-peludo), Kielmeyera coriaceae (pau
santo), jacarandá-caviúna (Dalbergia violacea), Tapirira guianensis 
(pau-pombo), cajuí (Anacardium sp.), Platypodium elegans 
Uacarandá-canzil) e ipê-caraíba (Tabebuia caraiba). A palmeirinha 
butiá (Butia sp.) e os gravatás (Brome/ia spp.) sistematicamente 
integram o estrato rasteiro. Vale também mencionar a considerável 
frequência de espécies antropocórias, disseminadas nas 
adjacências das pastagens. Serpenteando intermitentes trechos do 
córrego Baile, ocorre uma vegetação sui generis, denominada 
regionalmente de pindaíba ou pindaibal. Consta de uma floresta de 
galeria com poucas espécies, que se repetem por inúmeros 
indivíduos, cujo dossel aberto atinge em média 7-9 m de altura. Os 
elementos com fustes retilíneos, que não ultrapassam 60 cm de 
circunferência, exibem copas desfolhadas ou can poucas folhas. 
Nessa floresta paludícola de galeria, registrou-se a distribuição de 
Cedrela angustifolia (cedro-do-brejo), pindaíba (Xylopia sp.), 
Talauma ovata (magnólia-do-brejo), //ex sp., Sebastiania sp., 
Erythrina crista-galli (corticeira-do-brejo), jacareúba (Calophyllum 
brasiliense), Tapirira guianensis (pau-bombo) e Myrcianthes sp. O 
tapete herbáceo higrófilo é rico em Maranthaceae, Zingiberaceae e 
Cyperaceae. O lírio-do-brejo (Hedychium sp.) chega a compor 
gregarismo em significativos locais. Essas fácies da formação 
savânica distinguem-se também por uma outra fácies granitoide, 



de aproximadamente 100 a 200 m de largura, constituída de 
Gramineae e Cyperaceae. 

Logo após o córrego Baile, o perfil secciona outro segmento do 
ambiente da Floresta Estacionai Semidecidual (Fs). Desse ponto 
até o início da planície do rio Samambaia, a paisagem 
predominante alterna-se, monotonamente, entre culturas perenes 
(Acp) e pastagens (Ap). Inicialmente, nas adjacências de Nova 
Andradina (MS) vicejam vastos cafezais (Acp), sucedidos por 
pastagens. É interessante salientar a sistemática consorciação de 
culturas temporárias e perenes aí efetuada. Nos arruamentos dos 
cafezais novos planta-se milho, feijão e arroz, para melhor 
utilização do trato, já que a maioria das propriedades são 
pequenas. O plantio em curvas de nível é uma prática muito 
comum na área. Dando prosseguimento, tem-se pastagens de 
braquiária (Brachiaria sp.) (Ap), mescladas por grupamentos de 
Floresta e de Vegetação Secundária. Os pastos, quando mal 
conduzidos, genericamente encontram-se tomados por plantas 
pioneiras, como a Vernonia sp. (assa-peixe), Eupatorium 

inulaefolium, Vernonia sp. (malva), Conyza sp. e pela arvoreta 
Sparatthosperma Jeucanthum (ipezinho ou tarumã). Pode-se, 
ainda, salientar elementos florestais como a peroba (Aspidosperma 
polyneuron), jatobá (Hymenaea stilbocarpa), Cedrela fissilis 
(cedro), Chorisia speciosa (paineira), além de expressiva 
distribuição de Arescastrum romanzoffianum Uerivá) e esparsas 
macaúbas (Acrocomia sp.). Nas raras e pequenas inclusões de 
solos arenosos lixiviados encontram-se algumas espécies 
savanícolas como a Anadenanthera sp. (angiquinho) e 
Stryphnodendron barbadetiman (barbatimão), que, entretanto, não 
chegam a interferir na fisionomia geral da área. Comumente 
ocorrem capoeiras, oriundas de grupamentos florestais pela 
retirada das espécies nobres e posterior ateamento de fogo. O 
observador, a certa distância, confunde esses agrupamentos de 
Vegetação Secundária com os remanescentes florestais. Todavia, 
ao aproximar-se, constata um enleado de cipós, tabocas e 
arbustos, encimados por raros indivíduos primários, poupados de 
devastação por não possuírem valor comercial (Fig. 4.25). 

Fig. 4.25 - Padrões de imagens de radar. Segmento mediano do perfil DD'. S) Região da Savana (Cerrado); F) Região da Floresta Estacionai Semidecidual; 
Sd) Arbórea Densa (Cerradão); Sa) Arbórea Aberta (Campo Cerrado); Sp) Parque; Fa) Floresta Aluvial; Fs) Floresta Submontana; Acp) Agricultura, culturas 

permanentes; Ap) Pastagens. Folha SF.22-Y-A. 

Fimbriando o rio Samambaia encontra-se uma Floresta 
Estacionai Semidecidual Aluvial (Fa), já alterada, cuja estrutura 
detém expressiva abundância de indivíduos baixos e com fustes 
finos, de espaçamento bastante amplo, possibilitando o 
estabelecimento de cipós, tabocas e palmeiras. Observou-se farta 
distribuição de elementos desfolhados, provavelmente em 
decorrência do excesso de umidade do substrato, provocado pelo 
constante transbordamento do rio. As espécies fanerófitas ocorrem 
em número reduzido, destacando-se a pindaíba (Xylopia sp.), 
jacareúba (Calophyllum brasiliense), Cedrela angustifolia (cedro
do-brejo), Copaifera langsdorffii (copaíba), Cecropia sp. (imbaúba) 
e Cariniana estrelensis Uequitibá). 

Sucedendo essa Formação, iniciam-se pastagens de 
colonização (Panicum maximum) (ApF), que se apresentam 
exuberantes e bem manejadas, sendo insignificante a dispersão de 
elementos estranhos aos pastos. Estes revestem os relevos planos 
fracamente dissecados, compondo um manto verde contínuo. 
Fortuitamente aparecem algumas palmeiras, árvores isoladas e 
remanescentes florestais alterados, quebrando a monotonia da 
paisagem. Os açudes, destinados ao fornecimento de água para o 
gado, geralmente encontram-se circundados por espécimes 
arbóreos linheiros e frondosos. 

Prosseguindo, o corte transpõe uma área predominada pela 
Floresta Estacionai Semidecidual Submontana (Fs) bastante 
desfigurada. Seus indivíduos ostentam porte alto, bem copado, 
com fustes retos e cilíndricos, atingindo em média 20-25m de 
altura. Sobressaem exemplares de pau-marfim (Balfourodendron 
riedelianum), amarelão (Apuleia Jeiocarpa), Ocotea spp. (canelas) 
e Tabebuia spp. (ipês). A peroba (Aspidosperma polyneuron) 
chega a constituir gregarismo em sítios de solos férteis. Esta 
Formação, estruturalmente heterogênea, sugere que em certos 
locais houve maior retirada de árvores que em outros. Isto 
proporcionou mudanças bruscas de fisionomia, determinadas pelo 

maior ou menor número de indivíduos secundários. Em alguns 
trechos, há adensamento de criciúma (Chusquea ramosissima) e 
taquaras (Merostachys multiramea), e em outros, intensa 
proporção de Croton floribundus (capixingui), Cecropia spp. 
(imbaúbas), Trema micrantha (trema), além de Leguminoseae e 
Myrtaceae. Nota-se que, em alguns locais, a floresta está cedendo 
lugar às pastagens. Este fato torna-se facilmente compreensível, 
visto que esta formação encontra-se circundada pelas pastagens. 

Nas imediações do ribeirão Combate, recomeçam as 
pastagensn(ApF), alongando-se até as margens do rio Três 
Barras. Essas pastagens, em suma, escalonam-se em plano 
inferior pela enorme dispersão de plantas lenhosas e palmeiras 
que reduzem, sobremaneira, sua capacidade de pastoreio. 
Tornam-se comuns grupamentos secundários florestais, onde os 
cipós Heteropterys sp., Dice/la nucifera (cipó-lua), Condylocarpon 
sp. (cipó-fava), Arrabidea sp. (cipó-primavera), Trigania sp. (cipó
penacho) e Dice/la bracteosa (cipó-maracujá) encontram condições 
favoráveis para se alastrarem. As coivaras, a despeito de 
revestidas por caméfitas pioneiras e caraguatás, desempenham 
importante função no controle da erosão pluvial. Embasando-se 
nos levantamentos florísticos F.181, F.182 e F.183, realizados 
nesse ambiente, em meio às pastagens, assinalou-se mediana 
frequência de Copaifera langsdorffii (copaíba), Cabralea canjerana 
(canjerana), Didymopanax sp. (mandiocão}, Machaerium 
acu/eatum (bico-de-pato), Nectandra cuspidata (canela), Luehea 
divaricata (açoita-cavalo), lnga sp. (ingá), Parapiptadenia rigida 
(angico-vermelho) e Anadenanthera colubrina (angico-branco) (Fig. 
4.26). 

Margeando o rio Três Barras, ocorre uma Floresta Estacionai 
Semidecidual Aluvial (Fa) bastante degradada. Sua estrutura 
individualiza-se por apresentar, em seu conjunto, expressiva 
ocorrência de palmeiras e cipós, além de eventuais gregarismos de 
tabocas e de plantas pioneiras. Do ponto de vista florístico, 



atualmente, esta formação é representada por Triplaris pachau 
(pau-de-novato), Ficus sp. (figueira), Cedrela angustifolia (cedro
do-brejo), Cariniana estrelensis Uequitibá), Patagonula americana 
(guajuvira), Jacaranda micrantha (caroba), Cedrela fissilis (cedro), 
jacareúba (Calophyllum brasiliense), pindaíba (Xylopia sp.), 
tatajuva (Chlorophora tinctoria) e lnga sp. (ingá). Possui baixo grau 

de regeneração natural, tanto em espécies florestais quanto em 
palmeiras. Comumente, a submata é densa e intrincada, expondo 
considerável diversificação de cipós. Quando dos estudos 
fitoecológicos efetivados na área, observou-se que os buritis 
(Mauritia vinifera), apresentavam suas gigantescas folhas 
flabeliformes parcialmente queimadas pela geada. 

Fig. 4.26 - Padrões de imagens de radar. Segmento final do perfil DD'. S) Região da Savana (Cerrado); F) Região da Floresta Estacionai Semidecidual; 
P) Áreas das Formações Pioneiras; SN) Contato Savana/Floresta Estacionai; Sd) Arbórea Densa; Sa) Arbórea Aberta (Campo Cerrado); Fa) Floresta Alu
vial; Fs) Floresta Submontana; Phs) Herbácea sem palmeiras; Acc) Agricultura, culturas cíclicas; Ap) Pastagens; Ap2) Pastagens em SN. Folha SF.22-Y-A. 

Na sequência do perfil, há predomínio de Pastagens (Ap), que 
se alternam em ambientes de Floresta Estacionai Semidecidual (F) 
e de Contato Savana/Floresta Estacionai (SN), até a unidade 
geomorfológica da Planície do Rio Paraná. Estas pastagens (Ap) 
identificam-se pelo capim-colonião (Panicum maximum), sucedido 
pelo braquiária (Brachiaria sp.). Em determinados locais, advém 
caméfitas pioneiras de primeira ocupação como o Baccharis 
dracuncu/ifolia (alecrim), Lippia sp. (primaverinha), Vernonia sp. 
(malva) e Eupatorium inulaefolium (assa-peixe). Numa fase mais 
adiantada de abandono dos pastos, as arvoretas Sparatthosperma 
Jeucanthum (ipezinho ou tarumã) e a Apocynaceae Peschieria 
australis chegam a compor grupamentos gregários, alterando com 
isto vastos lotes de pastos. Entre as inúmeras espécies florestais 
dispersas pelo trato encontram-se ipê-roxo (Tabebuia sp.), cebolão 
(Phytolacca diotica), jatobá (Hymeraea stilbocarpa), cabreúva 
(Myrocarpus frondosus), Peltophorum dubium (canafístula), 
Copaifera langsdorffii (copaíba), Guarea sp., (marinheiro), Guarea 
macrophylla, Pachycarpa sp. (papudo) e Enterolobium 
contortisiliquum (timbaúba). Nos capões de Vegetação Secundária, 
além dos raros elementos remanescentes acima citados, 
constatou-se, pelo levantamento florístico F.184, a existência de 
várias fanerófitas como a Miconia sp., Myrcia sp., Bauhinia forficata 
(unha-de-vaca), Croton floribundus (capixingui), Aegiphila sp. 
(goiabeira), Clethra brasilensis, Coutarea hexandra (quina), 
Symplocos sp., Styrax sp., Coussarea sp., Actinostemon sp., 
Neomitranthes sp., Psychotria sp, Ossaea sp., Acacia sp.,Cassia 
a/ata, Piper sp., Bernardia pulchella, Faramea sp., e Trema 
micrantha (trema). Estes elementos formam uma densa vegetação 
arbórea, envolvida pelos cipós Trigania sp. (cipó-penacho), 
Condylocarpon sp. (cipó-de-rato), Seguieria sp. (cipó-roxo), 
Serjania sp. (cipó-espiga), Clematis diodica, Pyrostegia venusta 
(cipó-de-são-joão), Aristo/ochia sp., Serjania sp., (cipó-leiteiro) e 
Gouania sp. (cipó-triângulo). Onde o desmatamento é recente, os 
agricultores aproveitam alguns tratos pelo espaço de 1 a 2 anos 
para a implantação de culturas cíclicas como fase intermediária 
para o estabelecimento de pastagens. Entre as culturas existentes 
cita-se o amendoim, o arroz de sequeiro, o feijão, o milho, o 
algodão herbáceo e a mandioca. 

Na Planície do Rio Paraná, com altitude em torno de 250 m, as 
unidades de solos representam-se pelo Planossolo e o Glei Pouco 
Húmico. A vegetação desse ambiente era definida pela Floresta 
Estacionai Semidecidual Aluvial com encraves de Savana (SN). 
Contudo, com os desmatamentos, observam-se atualmente, 
pastagens cultivadas (Ap2), pontilhadas por alguns grupamentos 
savânicos e florestais, quase sempre secundários. Em meio às 
pastagens, tornam-se normais gregarismos de Vernonia sp., (assa-

peixe), Peschieria australis (leiteiro) e Lonchocarpus sp. (rabo-de
macaco ou feijão-cru). Esta Leguminosae, de copa muito frondosa, 
é deixada nos pastos, propiciando ótimo sombreamento para o 
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Fig.4.27 - Esquematização do perfil EE'. Planaltos Rebaixados. 
S) Região da Savana (Cerrado); SN) Área de Contato, Savana/ 
Floresta Estacionai; F) Região da Floresta Estacionai Semideci
dual; Ap) Pastagens; Sa) Arbórea Aberta (Campo Cerrado); Acc2 
Agricultura, culturas cíclicas em SN; Sd) Arbórea Densa (Cerra
dão); Acc) Agricultura, culturas cíclicas; Vss) Vegetação Secun-

dária sem palmeiras. 

rebanho bovino. Os encraves de Savana encontram-se bastante 
descaracterizados, com significativa difusão de Olyra micrantha 
(taboquinha) e lianas. A Qua/ea parviflora (pau-terra-da-folha
miúda), Qua/ea grandiflora (pau-terra-da-folha-grande) Vochysia 
tucanorum (pau-de-tucano), Qua/ea cordata, gabiroba 
(Campomanesia sp.) e Dimorphandra mollis (faveira) alinham-se 
entre as espécies de maior representatividade. 

Após estas pastagens advém, mais próximo à calha do rio, 
uma área com Formação Pioneira Herbácea (Phs), mesclada por 
remanescentes da Floresta Estacionai Semidecidual Aluvial, 
revestindo os diques marginais. Os campos pioneiros herbáceas 



ocupam extensas áreas de acumulação inundáveis às margens do 
rio Paraná. Os locais menos alagáveis identificam-se pela 
dominância de espécies rasteiras perenes de Cyperaceae, 
Gramineae e Maranthaceae, enquanto aqueles sujeitos a maior 
período de inundação possuem, associadas, espécies de 
Pontederiaceae, Juncaceae, Typha domingensis (taboa), Panicum 
elephantipes (capim-d'água), Cyperus sp. (piripiri), colônias de 
criptófitas hidrófilas, ocasionando nuanças na sinúsia higrófita. 
Esporadicamente, encontram-se caméfitas esparsas ou 
densamente agrupadas, particularizadas por fustes finos, pouca 
ramagem e folhagem nanofoliada. Ou então, colônias de 
nanofanerófitas pouco mais altas que a cobertura graminoide, 
heterogeneamente distribuídas pelo ambiente. Aqui e acolá, 
ocorrem pequenas faixas com culturas de subsistência, em 
especial arroz irrigado, feijão e fruteiras. As fímbrias de floresta 

possuem porte baixo, com indivíduos exibindo diâmetros bastante 
reduzidos. Possivelmente, este fato correlaciona-se com o solo, 
haja vista que domina na área uma Associação Complexa de 
Areias Quartzosas Hidromórficas, Glei Pouco Húmico e Solos 
Orgânicos. Entre os elementos fanerofíticos assinalam-se o Ficus 
sp. (figueira), Cecropia sp. (imbaúba), lnga sp. (ingá), Tapirira 
guianensis (pau-pombo), Protium sp. (breu), Alchornia triplinervia 
(tanheiro), jacareúba (Calophyllum brasiliense), Erythrina crista
galli (corticeira-do-brejo), bem como as palmeiras macaúba 
(Acrocomia sp.), bacuri (Scheelea phalerata) e taquaras 
(Merostachys sp.). Constatou-se também a ocorrência de 
Desmoncus sp. Uacitara), palmeira de estipe delgada e 
escandente, rica em acúleos pungentes e compridos. 

Fig. 4.28 - Padrões de imagens de radar. Perfil EE'. S) Região da Savana (Cerrado); F) Região da Floresta Estacionai Semidecidual; SN) Contato Savana/ 
Floresta Estacionai; Sd) Arbórea Densa (Cerradão); Sa) Arbórea Aberta (Campo Cerrado); Vss) Vegetação Secundária sem palmeiras; Re) Reflorestamento, 

eucalipto; Rp) Reflorestamento, pinheiro; Acc) Agricultura, culturas cíclicas; Acc2) Agricultura, culturas cíclicas em SN; Ap) Pastagens; Ap2) Pastagens 
em SN. Folha SF.22-Z-A. 

4.4.5 - Perfil EE' - Planaltos Rebaixados 

O perfil secciona os Planaltos Rebaixados no sudeste da Folha SF. 
22-Z-A. Inicia-se aproximadamente 15 km a sudoeste de Echaporã 
(SP), terminando cerca de 10 km a nordeste da cidade de 
Ourinhos, ainda no Estado de São Paulo. Corta uma área de 

relevo plano e fracamente dissecado, com altitudes médias em 
torno de 450 m, onde se destaca o rio Novo. (Fig. 4.27). 

Litologicamente, apresenta-se caracterizado pelos derrames 
basálticos da Formação Serra Geral e pela cobertura arenítica da 
Formação Adamantina (vide 1 - Geologia). Enquanto a primeira 
gerou solos férteis tipo terra roxa (Latossolo Roxo eutrófico e Terra 



Roxa Estruturada eutrófica), os arenitos cretáceos da Formação 
Adamantina originaram solos de média e baixa fertilidade, 
chegando a gerar extensos e espessos areões (vide 3 -
Pedologia). Por sua vez, pela relação P ::;;; 2T de Bagnouls e 
Gaussen (1957), o perfil enquadra-se em um período seco de 1 a 2 
meses. Depreende-se daí terem sido, certamente, os fatores 
pedológicos os que mais contribuíram para o estabelecimento de 
vegetação diferenciada, ou seja, a Região Fitoecológica da Savana 
e a Região da Floresta Estacionai Semidecidual. 

A descrição do transecto está em função do caminhamente e 
de acordo com a escala de trabalho, isto é, 1 :250 000. 

No passado, o Cerrado ocupava praticamente toda a superfície 
tabular, constituída pelos solos arenosos e lixiviados da área 
centralizada pela cidade de Campos Novos Paulista. Até pouco 
tempo, eram terras consideradas inaptas para manejo 
agropecuário, pois exigiam altos investimentos em corretivos e 
fertilizantes. A paisagem atual, entretanto, já é bastante diversa e 
no luqar dos campos cerrados (Savana Arbórea Aberta) 
predominam hoje as pastagens implantadas (Ap). Estas 
pastagens, em geral, não apresentam fisionomia uniforme, 
podendo ser diferenciadas em pelo menos duas parcelas bem 
distintas. A primeira delas representa as porções essencialmente 
cultivadas, isto é, os locais onde a cobertura original foi totalmente 
erradicada e em seu lugar são plantadas gramíneas exóticas, 
normalmente espécies de Brachiaria. 

Um outro aspecto que assumem estas pastagens, e talvez o 
mais comum, está representado nas áreas onde a limpeza do 
terreno é feita apenas parcialmente. Neste caso, o extrato arbóreo 
é reduzido sensivelmente, deixando-se apenas as árvores que 
representam algum interesse. Além disso, o estrato graminoide é 
enriquecido com a introdução de variedades forrageiras, como o 
capim-jaraguá (Hyparrhenia rufa), capim-gordura (Melinis 
minutiflora) e Brachiaria spp. (Fig. 4.28). 

A faixa onde predomina a Savana Arbórea Aberta (Sa) retrata 
um testemunho da expressão florística original. Apesar de um 
pouco alterada pelos efeitos do fogo periódico ou mesmo pela 
retirada de alguns elementos, em determinados locais, este 
agrupamento pode ser considerado como muito semelhante, tanto 
na composição quanto na estrutura e distribuição da vegetação, à 
Savana core do Brasil Central. Esta Formação apresenta-se com 
altura média em torno de 4-6 m, podendo advir elementos 
excepcionais que atingem até 10 m, a exemplo da Vochysiaceae 
( Vochysia sp.) conhecida por cinzeiro ou pau-de-vinho. No estrato 
arbóreo destacam-se ainda Didymopanax sp. (mandioquinha), 
Eriotheca gracilipes (paina-do-campo), Copaifera /angsdorffii (pau
d'óleo) e pequi (Caryocar brasiliense). Também ocorrem Licania 
humilis (oiti), Striphnodendron barbadetiman (barbatimão), 
Gochnatia velutina (candeia), macieira-preta (Piptocarpha 
rotundifolia) e Aspidosperma tomentosum (peroba-do-campo). Em 
geral, apresenta um estrato intermediário denso, composto, 
principalmente, por rebrotes dos estratos mais altos e grande 
quantidade de caméfitas, algumas escandentes. Registrou-se a 
ocorrência de Banisteriopsis, Bauhinia, Miconia, Smilax e Vernonia, 
juntamente com a palmerinha Butia leiospatha. O estrato rasteiro 
hemicriptofítico é rico em espécies de Paspalum, Panicum, 
Andropogon, Tristachia e Cyperus. 

A seguir, o transecto apresenta uma paisagem essencialmente 
antrópica. Representa uma Área de Tensão Ecológica onde se 
alternavam encraves de Savana Arbórea com encraves de Floresta 
Estacionai Semidecidual, caracterizada por um contato entre solos 
de fertilidades diferentes. A ocupação atual da terra traduz, via de 
regra, a ocupação primitiva da vegetação, visto que existe nesta 
situação correlação bem definida entre os tipos de solos e as 
diversas formações vegetais pretéritas. Assim, a Agricultura cíclica 
(Acc) ou perene (Acp), representada pelas culturas de trigo, soja, 
milho, cana-de-açúcar e café, entre outras, estão estabelecidas 
nas áreas de solos provenientes do derrame basáltico de antiga 
cobertura florestal. Nos terrenos areníticos onde ocorria a Savana, 
predominam hoje os campos de Pastagens (AP). 

O remanescente da Savana Arbórea Densa (Sd) reveste parte 
do relevo aplanado e reflete condições edáficas intermediárias 
entre os terrenos arenosos e os terrenos basálticos. Nestas 
condições o cerradão apresenta-se denso e vigoroso, sendo suas 
espécies ordinariamente as mesmas encontradas no campo 
cerrado. Neste trecho, o cerradão caracteriza-se pela distribuição 
densa de arvoretas com grande quantidade de cipós, tendo, em 
contrapartida, um tapete graminoso- hemicriptofítico apenas 
incipiente. As fanerófitas de maior destaque são Xylopia aromatica 
(envira-pindaíba), araticum (Annona sp.), Stryphnodendron 

adstringens (barbatimão), Dimorphandra mollis (faveiro), Vochysia 
tucanorum (quaruba) jacarandá-caviúna (Dalbergia violacea), 
Pouteria sp. (abiu-carriola), angico-jacaré (Anadenanthera sp.), 
caroba (Jacaranda sp.), Styrax ferruginea (laranjinha), pequi 
(Caryocar brasiliense), Copaifera /angsdorffii (pau-d'óleo) e 
Gochnatia po/ymorpha (cambará). Constituem uma sinúsia 
nanofanerofítica com cerca de 8 a 12 m de altura, de fustes 
normalmente curtos e pouco linheiros. Podem ser vistos também 
exemplares de macaúba (Acrocomia sclerocarpa) e Arecastrum 
romanzoffianum (jerivá). Onde o cerradão foi destruído para a 
implantação de pastagens, não é raro observarem-se grandes 
extensões com samambaias, provavelmente Pteridium aquilium. 
Nestes locais o solo nu exibe coloração cinza, muito característica. 

Em sequência, o perfil seciona novamente um trecho com 
predomínio de pastagens (Ap), em áreas cuja ocupação anterior 
era de Savana. Neste ambiente, quase sempre se veem indivíduos 
arbóreos remanescentes, deixados em seu meio para permitir 
alguma sombra ao rebanho. Entre estes elementos, destacam-se 
pelo porte a Myrsinaceae Rapanea sp. (pororoca) e a 
Euphorbiaceae Pera glabrata. Estas espécies consideradas 
secundárias são também encontradas em áreas de antiga 
ocupação florestal. Entre as fanerófitas mais frequentes alinham-se 
Vochysiaceae Vochysia tucanorum (quaruba) e Vochysia sp 
(cinzeiro ou pau-de-vinho), Gochnatia polymorpha (candeia ou 
cambará), Platypodium elegans (amendoim-branco), Dimorphandra 
mollis (faveiro) e Copaffera /angsdortfii (pau-d'óleo ou óleo de 
cupaúva). A fisionomia deste trecho é complementada por glebas 
de agricultura (Ac), reduzidos agrupamentos de Savana (Sa), já em 
graus variados de degradação, caracterizando-se sobretudo pela 
densa e entrelaçada vegetação de porte intermediário. 

No trecho do transecto definido pela legenda Acc2, os diversos 
tipos de solos foram responsáveis, no passado, pelo tipo de 
cobertura natural e respondem hoje pelo tipo de ocupação 
antrópica. Em áreas de Latossolo Roxo eutrófico ocorria a Floresta 
Estacionai Semidecidual, da qual só restaram testemunhos, 
individualizados por elementos isolados de Chorisia speciosa 
(paineira), Peltophorum dubium (canafístula), guapuruvu 
(Schizolobium parahyba) e Ficus spp. (figueiras), entre outros, ou 
por pequenos e insignificantes capões de Vegetação Secundária 
(Vss), já bastante descaracterizados pela sucessão de espécies de 
fácil regeneração. Nesta situação, a agricultura cíclica (Acc) ou 
perene (Acp) é a atividade preponderante. Os terrenos onde 
predomina o Latossolo Vermelho-Escuro álico eram ocupados por 
encraves de Savana Arbórea e foram substituídos em maior parte 
pelas pastagens cultivadas (Ap). Mesmo assim, podem ser vistos 
de permeio elementos típicos como angico-jacaré (Anadenanthera 
sp.), Stryphnodendron barbadetiman (barbatimão), Platypodium 
elegans Uacarandá-canzil), conhecido também como 
amendoinzeiro ou amendoim-branco, Copaifera /angsdortfii (pau
d'óleo), Vochysia sp. (cinzeiro) e ipê-do-campo (provavelmente 
Tabebuia ochracea). Numa avaliação deste trecho, diríamos que 
cerca de 40 a 60%) são ocupados por agricultura, sendo o restante 
representado pelas pastagens e Vegetação Secundária. Neste 
caso, como Vegetação Secundária estão englobadas as 
fisionomias que vão desde o campo agrícola abandonado e 
invadido por caméfitas pioneiras, até os estágios de capoeirinha e 
capoeira. 

A descrição que se segue representa dois segmentos do perfil, 
separados por um agrupamento de Vegetação Secundária, em 
ambiente da Floresta Estacionai Semidecidual. O terreno é 
constituído por Latossolo Roxo com inclusões de Terra Roxa 
Estruturada e Latossolo Roxo, proveniente dos derrames 
basálticos do Triássico. O solo, em geral fértil, o relevo plano ou 
suavemente ondulado e ausência de fatores climáticos adversos 
justificam a escolha destes locais para o estabelecimento de 
agricultura (Acc). No entanto, em áreas já esgotadas ou de menor 
teor nutricional, as atividades antrópicas predominantes são as 
Pastagens (Ap), que representam cerca de 30 a 40%) no transecto. 
Na produção agrícola, a área se destaca pelo café, mandioca, 
cana-de-açúcar, milho e soja. Outros aspectos destes terrenos 
caracterizam-se pelos reduzidos agrupamentos de vegetação 
original, já bastante degradados. Podem ser vistos, amiúde, 
elementos arbóreos isolados e eventualmente capões com uma só 
espécie. Nunca faltam os Ficus spp. (figueiras), Cordia trichotoma 
(freijó), farinha-seca (provavelmente Piptadenia sp.), Machaerium 
sp. (sapuvão), pterogyne nitens (amendoim), Peltophorum dubium 
(canafístula) e Tabebuia spp. (ipês), entre outras. 

Entre os dois segmentos de agricultura cíclica (Acc) ora 
descritos, o transecto abrange agrupamentos remanescentes da 



vegetação primitiva, isto é, a Floresta Estacionai Semidecidual 
Submontana. Entretanto, sua representação gráfica escalona-se 
em segundo plano, face à dominância da Vegetação Secundária 
sem palmeiras (Vss). Apesar da retirada de algumas espécies 
comerciais, acredita-se serem os componentes arbóreos atuais do 
estrato superior desta floresta tabucada os mesmos que 
predominavam no passado, tendo modificações substanciais 
apenas no estrato intermediário e inferior, com a introdução de 
espécies secundárias. Entre as maiores árvores da área estão o 
guaritá (Astronium sp.), a cabreúva (Myrocarpus frondosus), o 
Parapiptadenia rigida (angico) e a peroba (Aspidosperma 
polyneuron), com cerca de 25 a 30 m de altura. lntermediariamente 
e representado pelo estrato mais denso estão as leguminosas 
Acacia sp. conhecidas vulgarmente por monjoleiro, e 
Anadenanthera sp (gurucaia), acompanhadas das meliáceas 
Cedrela fissilis (cedro), Cabralea canjerana (canjerana) e Guarea 
sp.(marinheiro). Em nível inferior, advém o estrato mais alterado, 
representado por elementos de poucas possibilidades comerciais e 
composto principalmente por Euphorbiaceae tipo Croton 
floribundus (capixingui) e várias Sapindaceae e Myrtaceae 
entrelaçadas com cipós e tabocas (Chusquea e Merostachys). 

4.4.6 - Perfil FF' - Planaltos Rebaixados 

Posicionado na Folha SF.22-Y-D, abaixo do Trópico de 
Capricórnio, o transecto possui como ponto de partida F, situado 
na margem esquerda do rio lvaí (PR), alongando-se até as 
cercanias da cidade de Peabiru (PR). Corta os Planaltos 
Rebaixados (terceiro planalto paranaense), com relevos planos e 
dissecados, em uma extensão de 35 km, cujas cotas altimétricas 
aumentam gradativamente de 350 para 550 m. Os terrenos são 
oriundos de derrames de basaltos toleíticos da Formação Serra 
Geral (Juracretáceo). Destarte, originaram-se solos de boa 
fertilidade natural, como a Terra Roxa Estruturada e o Latossolo 
Roxo (vide 1 - Geologia; 2 - Geomorfologia e 3 - Pedologia) (Fig. 
4.29). 

F F' 

Planaltos Rebaixados 

F M 
750m 

500m 

250m 

o m -l--~~-----..------.-1 

Fs Acc 

Fig. 4.29 - Esquematização do perfil FF' - Planaltos Rebaixados. 
F) Região da Floresta Estacionai Semidecidual; M) Região da 
Floresta Ombrófila Mista; Fs) Floresta Submontana; Acc) Agri

cultura, culturas clclicas ; Mm) Floresta Montana. 

Inserida na linha ombrotérmica entre 0-1 mês seco, na relação 
P =:::; 2T, com amplitudes térmicas acentuadas; a vegetação é 
representada por alguns grupamentos descaracterizados, 
remanescentes de formações das regiões das Florestas Estacionai 
Semidecidual e Ombrófila Mista. A descrição do perfil fundamentar
se-á em levantamentos fitoecológicos, executados no período de 
abril/maio de 1982, procurando denotar atuação encontrada na 
área. 
Margeando o rio lvaí, a 350 m de altitude, subsiste uma reserva de 
Floresta Estacionai Semidecidual Submontana (Fs), localizada na 
Fazenda Palmital, de propriedade da Companhia Melhoramentos 
do Norte do Paraná. Esse grupamento confina-se a oeste com o rio 

Fig. 4.30 - Padrões de imagens de radar. Perfil FF'. F) Região da Flo
resta Estacionai Semidecidual; M) Região da Floresta Ombrófila Mista. 
Fs) Floresta Submontana; Fm) Floresta Montana; Mm) Floresta Monta-
na; Acp) Agricultura, culturas permanentes; Acc) Agricultura, culturas 

cíclicas. Folha SF.22-Z-A. 

São Mateus, a leste com o rio Claro, estendendo-se ao sul, de 
forma afunilada, até a nascente do ribeirão Abelha. Face à grande 
fertilidade do solo, Terra Roxa Estruturada e Latossolo Roxo, 
ambos eutrófícos, notam-se glebas com culturas cíclicas como o 
trigo, a soja, o milho e o tremoço, inseridas em meio a essa 
Formação. Contudo, no contexto geral, essa reserva apresenta-se 
bastante intacta quanto à estrutura e à composição florística, 
ressalvando-se as porções que ladeiam a BR-272 e as 
circunvizinhas das áreas cultivadas. Estruturalmente, esta floresta 
individualiza-se por fanerófitas de fustes retos, cilíndricos e com 
relativa altura. Demonstra uma abóboda foliar medianamente 
compacta, sendo possível distinguir três estratos. Contudo, 
algumas perobas (Aspidosperma polyneuron) ultrapassam o 
estrato normal, atingindo alturas em torno de 30 m. Em 
determinados locais, registra-se gregarismo de palmito (Euterpe 
edulis), com intensa regeneração da espécie. Na submata densa 
ocorrem muitas caméfitas como a pimenta-longa (Piper 
gaudichaudianum), Solanum sp. (fumo-bravo), Miconia sp., Cassia 
sp., Psychotria sp. (cafezinho), Coutarea hexandra (quina) e 
Ossaea sp. As lianas encontram-se bem representadas pelo 
Heteropterys sp., Dice/la nucifera (cipó-lua), Lantana sp. (cipó-de
rato), Trigania sp. (cipó-penacho) e Seguieria sp. (cipó-roxo). A 
geófita críciúma (ramosissima) dispersa-se de forma irregular, não 
chegando a compor colônias significativas. Apoiando-se no 
levantamento florístico F.93, que foi complementado com uma 



amostragem efetuada pelo assessor Roberto M. Klein, constatou
se no estrato dominante maciça frequência de peroba 
(Aspidosperma polyneuron), seguindo-se-lhe Gallesia gorazema 
(pau-d'alho), Parapitadenia rigida (angico-vermelho), Enterolobium 
contortissiliquum (timbaúva), Anadenanthera sp. (gurucaia), 
alecrim (Holocalyx lansae), Peltophorum dubium (canafístula), 
louro-branco (Bastardiopsis densiflora), Tabebuia sp. (ipê), ipê-roxo 
(Tabebuia avellanedae), guajuvira (Patagonula americana) e 
Anadenanthera macrocarpa (angico). No estrato dominado, 
constituído por um número bastante reduzido de espécies, 
sobressaem Nectandra megapotamica (canela-preta), Ocotea 
acutffolia (canela), Pouteria gardnerana (aguaí-guaçu), secundadas 
pela Bauhinia forticata (unha-de-vaca), A/chornea triplinervea 
(tanheiro), lnga sessilis (ingá), Guarea sp. (marinheiro), Cabralea 
canjerana (canjarana), Copaifera langsdortfii (copaíba), 
Bougainvillea glabra var. glabra (primavera), camboatá (Matayba 
elaeagnoides), guatambu-de-leite (Chrysophylum marginatum), 
farinha-seca (Diatenopteryx sorbifolia), Endlicheria paniculata 
(canelinha) e Didymopanax sp. (mandiocão). Já no estrato da 
submata, observa-se vasta distribuição de carapicica-de-folhas
miúdas (Sorocea bonplandil) e Pi/ocarpus pennatifolius Uaborandi), 
além de média ocorrência de catiguá (Trichilia catigua), Myrciaria 
sp. (piúna), Eugenia sp. (araçá), cambuí (Myrciaria tenella), 
Machaerium sp. e guamirim (Myrcia rostrata). Ladeando a BR-272, 
advém uma faixa onde a floresta encontra-se bastante degradada. 
Nesse local, evidencia-se a dominância de Bougainvillea glabra 
var. glabra (primavera), que se peculiariza pela intensa capacidade 
de reprodução nas áreas semidevastadas. Quando da época do 
levantamento fitoecológico, esta Nictaginaceae encontrava-se 
revestida de cachos com brácteas florais róseas e lilás, propiciando 
uma paisagem de rara beleza. Vale também mencionar a 
ocorrência das palmeiras Arecastrum romanzoffianum Uerivá) e 
macaúba (Acrocomia sp.), complementando a florística da 
formação (Fig. 4.30). 

Prosseguindo o corte regional, as altitudes aumentam, 
situando-se no intervalo de 400-480 m, proporcionado pela ligeira 
dissecação do relevo. Nessa faixa de ambiente da Floresta 
Estacionai Semidecidual Submontana, tem-se o predomínio de 
culturas cíclicas (Acc), como o trigo, a soja, o algodão herbáceo, o 
milho e o feijão. De permeio a estas culturas, advêm algumas 
pequenas propriedades com cafezais, em especial nos arredores 
das cidades e vilas. As pastagens escalonam-se em plano 
secundário, ocupando inclusões de Solos Litólicos. 
Esporadicamente, resíduos florestais desfigurados quebram a 
monotonia da área. Nesses grupamentos, às vezes diferenciados 
por raras mesofanerófitas remanescentes da Floresta Primária, as 
lianas, seguidas de taquaras (Merostachys multiramea), formam 
um emaranhado vegetal de difícil penetração. Nas bordaduras 
comumente abundam as microfanerófitas Trema micrantha (trema) 
e Cassia a/ata (fedegoso), bem como as caméfitas pertencentes às 
Rubiaceae, Piperaceae e Melastomataceae. De quando em 
quando, sucedem-se talhões de Eucalyptus sp., variando entre 5-
20 ha, destinados ao fornecimento de mourões e afins, bem como 
diminutos reflorestamentos de quiri (Paulownia sp.). 

Na sequência, o perfil corta o ambiente da Floresta Ombrófila 
Mista Montana (Mm), cujas cotas altimétricas variam de 500 a 550 
m. O relevo passa a medianamente dissecado, onde domina o 
Latossolo Roxo. A curva ombrotérmica P ~ 2T indica ausência de 
período seco e de período frio (T ~ 15ºC). Contudo, as amplitudes 
térmicas fazem-se bastante acentuadas. Quanto às culturas 
cíclicas (Acc), persistem o trigo e a soja, com algumas glebas de 
algodão herbáceo, milho, feijão e raras lavouras de café. Em 
decorrência do alto valor comercial do pinheiro-do-paraná 
(Araucaria angustifolia), os capões tabucados, inseridos em meio 
às culturas, encontram-se destituídos desta espécie, que 
caracteriza essa Região Fitoecológica. Somente nas proximidades 
de Peabiru (PR), a aproximadamente 530 m de altitude, mapeou
se um grupamento, que embora relativamente degradado, guarda 
alguma individualidade. Com a realização do levantamento 
florístico no ponto F.228, concluiu-se que os elementos dominados 
dessa Formação do pinheiro-do-paraná são oriundos, em quase 
sua totalidade, da Região da Floresta Estacionai Semidecidual. 
Este evento subordina-se ao fato de ser nessa área o limite 
setentrional da Araucaria angustifolia no Estado do Paraná. Entre 
os indivíduos interligados ao pinheiro-do-paraná, alinham-se: 
guajuvira (Patagonula americana), Parapiptadenia rigida (angico
vermelho), Chrysophyllum gonocarpum (aguaí), Anadenanthera 
colubrina (angico-branco), Nectandra megapotamica (canela-

preta), canela-amarela (Nectandra lanceolata), Cabralea canjerana 
(canjerana), Cedrela fissilis (cedro), Pouteria gardneriana (aguaí
guaçu), guamirim-de-folha-fina (Myrcia rostrata), Alchornea 
triplinervia (tanheiro), Endlicheria paniculata (canela-frade), joá
manso (Solanum sanctae-catharinae), canela-guaicá (ocotea 
puberula), Didymopanax sp. (mandiocão), pessegueiro-bravo 
(Prunus sellowil), caroba (Jacaranda puberula) e Arecastrum 
romanzoffianum Uerivá). Na submata, variando de mediana a 
limpa, registraram-se nanofanerófitas como pimenteira (Mollinedia 
sp.), laranjeira-do-mato (Actinostemon concolor), vacunzeiro 
(Allophylus guaraniticus), Thichilia elegans (pau-de-ervilha) e as 
caméfitas Celtis sp., pimenta-longa (Piper gaudichaudianum), 
batinga (Eugenia rostrffolia), urtigão (Urera baccifera). Taquaras 
(Merostachys multiramea), criciúmas (Chusquea ramosissima) e 
samambaias ora disseminam-se indistintamente pela submata, ora 
constituem colônias gregárias. 

4.5 - CONCLUSÕES 

O mapeamento da vegetação da área inserida na Folha SF .22 
Paranapanema foi realizado de acordo com os ambientes que 
refletem as características de quatro Regiões Fitoecológicas, Áreas 
das Formações Pioneiras, além das Áreas de Tensão Ecológica e 
dos tratos antrópicos. 

Os agrupamentos das diversas formações da Região da 
Savana (Cerrado) encontram-se, principalmente, no extremo do 
quadrante noroeste do Estado de Mato Grosso do Sul, enquanto 
no Triângulo Mineiro e nos Estados de São Paulo e Paraná, raras 
são as áreas revestidas com a cobertura original. Evidentemente 
que aí está provada a grande influência exercida pela direção da 
colonização brasileira no seu sentido do litoral para o interior, 
minimizando a cada década o quadro da vegetação natural 
brasileira. 

Na Região da Floresta Ombrófila Densa, que ocupa uma 
diminuta faixa no sudeste da Folha, não foi registrado qualquer 
remanescente. Isto prende-se ao fato de ser uma área submetida 
às explorações gradativas, desde os primórdios de 1700. 
Atualmente, os ambientes desta floresta encontram-se 
transformados em pastagens, entremeados por tratos de culturas 
cíclicas e perenes. 

A região da Floresta Estacionai Semidecidual era a que 
apresentava a maior distribuição espacial dentro da Folha. Os 
agrupamentos remanescentes da Floresta, somados aos diversos 
tratos antrópicos que a sucederam, representam quase 50%) da 
cobertura total da área. Ocupava grande parte dos Planaltos 
Rebaixados do Alto Rio Paraná, principalmente no Estado de São 
Paulo, noroeste do Paraná (Terceiro Planalto) e porções 
meridionais de Mato Grosso do Sul. Na atualidade, em função da 
grande atividade antrópica, esta área foi quase totalmente 
transformada em pastagens, agricultura, reflorestamento ou 
vegetação secundária. Do grande conjunto florístico original, 
restam apenas pequenos e rareados relictos, mormente em locais 
de acesso difícil e/ou protegidos por lei. 

A Floresta Ombrófila Mista, em virtude do alto valor econômico 
do pinheiro-do-paraná, aliado à intensa implantação da cultura 
cafeeira, desapareceu, restando poucos relictos. Situa-se ao sul da 
Folha, nas bacias dos rios lvaí, Tibagi e Piquiri, no Planalto 
Meridional, revestindo terrenos dissecados com altitudes variando 
entre 500 e 1150 m. Nesta área, a Araucaria angustifolia era a 
única espécie representante da flora de Coniferales e não 
constituía uma formação homogênea e contínua. 

As áreas das Formações Pioneiras distribuem-se 
particularmente ao longo dos aluviões holocênicos do rio Paraná e 
de alguns de seus tributários. Apresentam-se com as fisionomias 
arbustivas com palmeiras e herbácea sem palmeiras, bem como 
algumas glebas de pastagens. 

Os ambientes das Áreas de Tensão Ecológica mapeados 
encontram-se espalhados por toda a Folha, preponderantemente 
na porção oriental. Contudo, em virtude da avassaladora ação 
antrópica, restam poucos relictos da vegetação natural. 

As áreas antrópicas ocupam, atualmente, o equivalente a 90%) 
da superfície da Folha, evidenciadas, em especial, nos estados do 
Paraná e de São Paulo. Em princípio, a expansão da lavoura 
cafeeira foi a grande responsável pelas devastações ocorridas. 
Hoje em dia, a cobertura vegetal preponderante está representada 
por Pastagens, vindo a seguir a Agricultura (Culturas permanentes 
e Culturas cíclicas), Reflorestamento (Eucalipto e Pinheiro) e 
Vegetação secundária. 
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O relatório de Uso Potencial da Terra subdivide-se em duas 
partes. Na primeira aborda-se a capacidade de uso dos recursos 
naturais renováveis, com o respectivo mapa anexo e, na segunda 
parte, as relações uso atual - uso potencial desses recursos. 

Inicialmente, a seção Capacidade de Uso dos Recursos 
Naturais Renováveis apresenta, de forma detalhada, a sistemática 
e a metodologia próprias da Divisão de Uso Potencial da Terra, na 
qual as condicionantes clima, relevo e solo, interrelacionadas, 
classificam-se em quatro níveis hierárquicos: classe, subclasse, 
série e unidade. Em seguida, apresenta o levantamento e a 
classificação da capacidade de uso dos recursos naturais 
renováveis e os resultados obtidos, bem como sua análise. 

Na Folha SF.22 Paranapanema, foram identificadas 5 classes, 
13 subclasses, 45 séries e 137 unidades. A análise e a descrição 
desses níveis enfocam genericamente a classe, detendo-se mais 
detalhadamente no nível da subclasse. No entanto, as respectivas 
séries e unidades são individualizadas quando houver algum fator 
relevante que justifique tal procedimento. 

De modo geral, verifica-se que a capacidade natural é propícia 
ao desenvolvimento das atividades agrícolas, principalmente 
quanto ao relevo, cujas declividades predominantes atingem no 
máximo 5%), e quanto ao clima, que na maior parte da área atende, 
teoricamente, de 85 a 115%) das necessidades hídricas das 
plantas. 

As propriedades pedológicas são variadas e a maioria dos 
solos apresenta elevada instabilidade estrutural proveniente das 
características físicas e morfológicas. Destarte, os aspectos 
conservacionistas são salientados através da indicação do uso 
mais adequado a cada área, visando a manutenção do equilíbrio 
ambiental e da produtividade agrícola. 

Na segunda parte, referente às relações uso atual - uso 
potencial, são avaliadas as formas de estruturação agrária relativas 

RESUMO 

aos anos de 1975 e 1980. Os índices tecnológicos, 
correspondentes à tecnologia comumente aplicada a cada cultura, 
à pecuária e aos demais segmentos agrários, cotejados com as 
áreas de uso atual, permitem o cálculo do requerimento de mão de 
obra exigido nos anos-base. Esse requerimento relacionado à 
oferta atual expressa-se através do coeficiente de excesso. 

Por sua vez, as áreas de capacidade de uso são convertidas 
em requerimento potencial de mão de obra que, relacionado ao 
requerimento e à oferta atuais, origina, respectivamente, os 
coeficientes de uso e saturação. 

A parte avaliada do Estado de São Paulo apresenta 
coeficientes de excesso bem próximos do equilíbrio e, nas 
microrregiões onde predomina a utilização do trabalhador volante, 
ocorrem situações sem excedentes, demonstrando que a oferta 
desse tipo de mão de obra encontra-se subavaliada. Em Mato 
Grosso do Sul, os coeficientes de excesso e de uso refletem 
situações particularizadas. No norte do Paraná, esses coeficientes 
apresentam-se mais elevados em função não somente do 
sobreúso dos recursos naturais renováveis, mas, sobretudo, de 
bruscas modificações estruturais no uso da terra, entre as quais os 
efeitos causados pelas geadas à lavoura cafeeira e ao crescimento 
da motomecanização. 

No quinquênio analisado, observou-se a diminuição da 
utilização do trabalho familiar e a crescente participação do capital 
empresarial no campo. A renda agrária apresentou considerável 
ampliação pelo uso mais adequado, melhor produtividade e preços 
mais favoráveis em relação a 1975. 

Densamente povoada e com excelente posição geográfica, a 
área ocupada pela Folha SF.22 Paranapanema oferece amplo 
potencial agrícola que somente se reduz em algumas de suas 
porções. 



ABSTRACT 

The Land's Potential Use report is subdivided in two parts. ln 
the first one, the capacity of use of renewable natural resources is 
approached, with the respective map, and, in the second part, their 
present use - potential use relations. 

The item Capacity of Use of Renewable Natural Resources 
initially presents, in a detailed way, the systematization and 
methodology peculiar to the Division of Land's Potential Use, where 
the conditioning climate, relief and soil, inter-related among 
themselves, are classified in four hierarchical leveis: class, 
subclass, series and unit. lt presents the survey and the 
classification of the capacity of use of renewable natural resources, 
where the obtained results are found, as well as an analysis of 
them. 

On the Sheet SF.22 Paranapanema, 5 classes were identified, 
13 subclasses, 45 series and 137 units. These leveis analysis and 
description put generically in focus the class, being more 
particularly detailed at subclass levei. However, respective series 
and units are individualized, since some relevant factors justify 
such procedure. 

Generally speaking, it is known that natural capacity is 
propitious to the development of agricultura! activities, mainly 
regarding relief in which prevailing declivities reach 5%) at most, 
and, regarding climate, it theoretically meets from 85to115%) ofthe 
hydric necessities of the plants in the greatest part of the area. 

Pedological properties are varied and most soils present 
elevated structural instability originating from physical and 
morphological characteristics. Thus, preservationist aspects are 
emphasized through the indication of the most adequate use to 
each area, aiming at the maintenance of environmental equilibrium 
and of agricultura! productivity. 

ln the second part, related to present use - potential use 
relations, the ways of agricultura! structuration relating to the years 
of 1975 and 1980 are evaluated. Technological index, 
corresponding to the technology commonly applied to each 
cultivation, to cattle raising and to other agricultura! segments, 
compareci with areas of present use, permits the calculus of labour 
requirement demanded in the yearbase. This requirement related to 
present offer is expressed through excess coefficient. 

The areas of capacity of use are turned into labour potential 
requirement which, related to present requirement and offer, 
originates coefficients of use and saturation, respectively. 

The evaluated part of the State of São Paulo presents excess 
coefficients near equilibrium, while in certain microregions, where 
there is the predominance of mobile worker, there are situations 
without excess, demonstrating that this kind of labour and its offer 
are underevaluated. ln Mato Grosso do Sul, excess and use 
coefficients reflect particularized situations. ln the north of Paraná, 
these coefficients are more elevated in terms not only of overuse of 
renewable natural resources, but mainly in terms of abrupt 
structural changes in land's use, among which the effects caused 
by frosts to coffee plantation and growing motomechanization. 

ln the analysed quinquennium, the reduction of the use of 
familiar work and the growing participation of enterprise funds in the 
field were observed. Agricultura! income presented remarkable 
increase for more adequate use, better productivity and more 
favorable prices regarding 1975. 

Although densely populated and with excellent geografic 
position, the occupied area of the Sheet SF.22 Paranapanema 
offers vast agricultura! potential which is only reduced in some of its 
portions. 



5.1 - CAPACIDADE DE USO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 

5.1.1-SISTEMÁTICA E METODOLOGIA' 

5.1.1.1-Considerações gerais 

A delimitação de áreas geográficas com características 
homogêneas 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, esses estudos são frequentemente 
incluídos entre os pedológicos, mas essa conotação não reflete 
claramente sua verdadeira situação. 

Naturalmente que os mapas pedológicos se constituem em 
ponto de apoio fundamental, da mesma maneira que os 
mapeamentos geomoriológicos, climáticos e, em menor grau, os 
geológicos, hidrogeológicos e de vegetação. 

Assim, desde que o Projeto RADAMBRASIL oferece como 
produto final os mapeamentos acima mencionados, nada mais 
natural que formular uma metodologia que faça uso total dessas 
informações, interpretando-as de forma a permitir a classificação 
dos recursos naturais renováveis segundo sua capacidade de uso 
potencial. 

Obviamente, além desses dados básicos, outros são 
necessários para preencher os vazios não cobertos pelas 
diferentes cartas produzidas pelo Projeto. Isso é facilmente 
compreensível quando se considera que a finalidade precípua das 
diversas divisões do Projeto RADAMBRASIL não está dirigida 
apenas a alimentar esse tipo de trabalho. 

De qualquer maneira, é interessante destacar que o esforço 
realizado, no sentido de usar plenamente as informações 
provenientes da interpretação das imagens de radar, tem resultado 
na formulação de uma sistemática e uma metodologia próprias, 
que em muitos aspectos se constituem em inovações de aplicação 
universal, como poder-se-á constatar pela leitura dos capítulos 
pertinentes. 

Deve-se também destacar o fato de que a determinação da 
capacidade de uso agrícola lato sensu é apenas uma das formas 
de aproveitamento das informações pedológicas, geomoriológicas, 
geológicas, de vegetação, cartográficas e outras que, por esse 
motivo, são denominadas básicas. 

Por outro lado, vale a pena salientar que os trabalhos 
interpretativos, como este que está sendo apresentado, são 
realizados com a finalidade de reagrupar os dados originais, de 
forma a torná-los aproveitáveis sob determinado ângulo 
eminentemente técnico. Assim, os estudos sistemático-naturais, 
cuja elaboração é preponderantemente acadêmica, são 
"traduzidos" de suas formas puras para suas formas aplicadas. 
Consequentemente, essas últimas refletem o grau de exatidão das 
escalas aceitas nos trabalhos básicos. 

Cabe, no entanto, mencionar o fato de que a publicação dos 
mapas na escala ao milionésimo é mais um condicionamento 
tipográfico-econômico e que todos os dados se encontram 
disponíveis na escala 1 :250.000. 

Em futuro próximo, face à disponibilidade, ainda não completa, 
de mapas topográficos na escala 1 :100.000, poder-se-á reajustar o 
mapeamento e assim ficar bem mais perto do ideal. 

É pertinente, ainda, estabelecer uma clara diferenciação entre 
o potencial natural de uma área e o seu respectivo potencial 
econômico. 

Potencial natural é a capacidade intrínseca de poder ou não 
produzir. Torna-se conhecido, como no caso do trabalho ora 
apresentado, por meio de levantamentos que compreendem o 
delineamento de suas diversas manchas, com potencialidades de 
produção diferentes, sobre mapas de escalas adequadas. Esses 
mapas vêm acompanhados de seus respectivos relatórios, onde 
estão explicitados os critérios sistemáticos e metodológicos que 
foram aplicados na sua elaboração e o significado de cada um dos 
símbolos cartográficos neles usados. 

Potencial econômico é a capacidade de gerar bem-estar ou 
riqueza. Sua determinação envolve, além do potencial natural, 
problemas de infraestrutura, de tecnologia e de mercado, para não 
falar em outros de igual importância. 

Assim, por exemplo, não há dúvida de que na Amazônia 
existem áreas com capacidade de ótima produção. No entanto, 
dadas as deficiências infraestruturais, sua capacidade de gerar 
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bem-estar é nula ou quase. Da mesma maneira, duas áreas com 
capacidades naturais iguais podem ter capacidades econômicas 
diferentes, pelo mero fato de estarem a diferentes distâncias do 
mercado consumidor, ou sobre diferentes tipos de estradas, ou 
porque uma recebe tecnologia diferente em relação à outra, ou 
porque estão presentes várias combinações dos fatores anotados. 

Nada impede de se proceder a uma avaliação do potencial 
econômico, porém, nesse caso, mister se faz considerar todas as 
variáveis em jogo. De outra maneira chegar-se-á a resultados 
poucos satisfatórios. 

Aqui, tem-se preferido fazer uma diferenciação nítida entre 
esses 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 
diferentes mapas básicos terem aceitação restrita no âmbito de 
planejamento e assessoramento, não se fazendo praticamente 
nenhum uso ao nível de extensão, para não falar no contexto da 
agricultura. Esse 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 
complexidade, ficam restritas a um pequeno círculo especializado, 
evidenciando um certo divórcio entre técnicos e sua realidade 
social. 

Assim sendo, tem-se também feito esforços no sentido de 
simplificar ao máximo a linguagem dos resultados, tanto nos 
mapas quanto em seus correspondentes relatórios. Por outro lado, 
também procurou-se não esquecer que uma definição exata 
demanda termos de conceituação clara, precisa e pouco 
abrangente. 

5.1.1.2 - 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, geomoriológicos e 
fitogeográficos, sugere, imediatamente, delinear um sistema onde 
todos os pontos e dados levantados possam ser rigorosamente 
classificados, em vários níveis, segundo uma abstração ordenada 
de suas características. 

Esse sistema, além de satisfazer e de responder 
adequadamente a todas as situações possíveis de serem 
encontradas, deverá também se ajustar à quantidade e à qualidade 
de dados disponíveis, de forma a fazer pleno uso deles sem 
demandar outros de difícil obtenção nas condições atuais. 

Deverá, ainda, ter aplicabilidade em âmbito nacional, 
considerando também o tipo e o nível do material cartográfico 
básico disponível, bem cano a formação e o número do pessoal 
técnico a ser envolvido. 

Por outro lado, esse sistema, bem como a metodologia a ser 
desenvolvida 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 essa a ferramenta fundamental usada no 
Projeto RADAMBRASIL. No entanto, nada deve impedir sua 
aplicabilidade através de métodos convencionais. 

Tendo em vista que, sobre imensas áreas do País, vários 
componentes de tecnologia atual, mesmo da desenvolvida, têm se 
mostrado inadequados, é absolutamente necessário identificar o 
potencial natural dos recursos renováveis, independentemente de 
outras conotações, a fim de poder escolher melhor as alternativas. 
Assim sendo, sistema e metodologia deverão permitir identificar 
áreas com características suficientemente homogêneas, de modo 
que seja possível se fazer afirmações especificas a respeito de seu 
USO. 

Como corolário, a classificação deverá considerar, unicamente, 
as propriedades dos entes objeto do nosso interesse, que são 
permanentes e quantificáveis e que influem diretamente sobre o 
potencial em foco. 

Obviamente, o sistema, além de aplicação nacional, deverá ter 
também aceitação universal. Isto é, deverá contar com base 
científica. 

Naturalmente que não pode ser exigida a mesma coisa da 
metodologia. O método poderá não ser utilizável em determinadas 
regiões ou países, pelo menos circunstancialmente, pois os dados 



exigidos para sua aplicação estarão ou não disponíveis, segundo 
os casos. 

Finalmente, espera-se que sistema e método conduzam a 
resultados plenamente utilizáveis desde o nível de planejamento 
até o do agricultor. 

Com essas premissas básicas, a primeira preocupação foi 
selecionar um sistema e uma metodologia que se ajustassem às 
condições acima formuladas. Essa preocupação ratificou a 
impressão inicial de que são vários e variados os atualmente 
usados. 

Poder-se-ia fazer longa revisão bibliográfica e citar as mais 
representativas, porém a existência de três boletins da FAO 
(STEELE, 1967; FAO, 1974, 1976), que reúnem a parte mais 
relevante da situação mundial, torna isso desnecessário. Assim 
sendo, sua simples referência dispensa qualquer esforço 
circunstanciado a esse 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-
Landcapability Classification - 1959. 

Por sua objetividade, simplicidade e universalidade, 
dificilmente poderá deixar de constituir a base de qualquer esforço 
a ser feito nesse sentido. 

No entanto, do ponto de vista sistemático, apresenta quatro 
inconvenientes: 
A) Suas três categorias, classe, subclasse e unidade, embora 

dirigidas para segregar áreas homogêneas de uso, manejo e 
produção, não são suficientes para uma adequada separação 
de áreas que têm comportamentos significativamente diferentes. 
Assim, por exemplo, áreas classificadas como pertencentes à 
Classe IV - maior grau de limitação; Subclasses -tipo do maior 
grau de limitação (solo) e Unidade 5 - especificação do tipo de 
maior grau de limitação (admita-se 5 = capacidade de troca 
catiônica neste exemplo), isto é, pertencentes à Unidade 1Vs5, 
ainda podem comportar diferenças muito significativas porque, 
no nível do tipo do segundo maior grau de limitação, podem 
pertencer a climas, declividades ou retenções de umidade muito 
diferentes. Dessa maneira, há, dentro da designação de uma 
unidade; áreas que comportam uso e manejo diferenciados. 

B) De suas oito classes, sete seguem um raciocínio lógico, 
coerente, com limitações cujo grau aumenta da 1 à VIII. Uma, a 
Classe V, interrompe essa sequência de modo arbitrário, sob 
critérios que em todos os outros casos são usados no nível de 
subclasse; 

C) !Sua nomenclatura numérica (de 1 a VIII) frequentemente é 
interpretada em termos ordinais e provoca resistência quando, 
após o mapeamento de uma área, a mesma não apresenta 
manchas significativas das primeiras classes. 
Consequentemente, se estabelece uma falsa correspondência 
subjetiva entre classes de capacidade e classes de 
produtividade e até de rentabilidade; e 

D) 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. Essa simples menção do nível 
tecnológico presumido é, em muitos casos, interpretada 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 
algumas observações. No entanto, considere-se, mais uma vez, 
que é perfeitamente natural que seja esse o aspecto mais 
suscetível de sofrer modificações ou adaptações locais, em função 
da qualidade e da quantidade de dados pedológicos, 
geomoriológicos, climatológicos, cartográficos e dos recursos 
humanos e econômicos disponíveis em cada caso. 

Assim, por exemplo, esse tipo de estudo é realizado nos 
Estados Unidos através de soil scientists bem treinados, engajados 
em um órgão de sólida estruturação como é o "Soil Conservation 
Service", com disponibilidade de farto material de apoio. Nessas 
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 sua vez, estão quase sempre 
disponíveis. 

Por outro lado, tentativas quantitativas já foram objeto de 
preocupação de Storie (1970) nos primeiros anos da década de 
1930. Apesar de razoavelmente divulgado, esse trabalho não 
alcançou grande aceitação e para isso deve ter contribuído a 
mudança radical havida na classificação sistemática natural dos 
solos, que afetou duas das quatro pilastras sobre as quais se 
assentava o método: o perfil do solo e a textura do solo superficial. 
No entanto, o enfoque metodológico é ainda válido e de uma ou 
outra maneira é a base de vários métodos paramétricos. 

Dessa maneira, considera-se que cabe plenamente a 
formulação de um sistema e uma metodologia para satisfazer as 
condicionantes apontadas no início deste capítulo. 

5.1.1.3 - O sistema proposto 

5.1.1.3.1-Nomenclatura 

A) Resultantes-de-interação 

Ficou 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. 

Essa idéia leva implícita a existência de entes claramente 
caracterizáveis a ponto de ser possível aplicar um sistema de 
classificação que, em última instância, é o que possibilita seu 
mapeamento. 

Porém, deve-se reconhecer que, apesar da inegável existência 
e caracterização desses entes, sua corporificação não é tão clara e 
evidente como à primeira vista pareça ser. Isso porque suas 
propriedades envolvem, além das herdadas do sistema solo
relevo, as definidas pelo clima em sua dinâmica atual. 

Aos entes assim formados dar-se-á o nome "resultantes-de
interação" a fim de diferenciá-los de seus componentes, 
principalmente os solos, com que frequentemente são confundidos. 

B) Aptidão, capacidade e potencial 

São três tennos que de uma ou de outra maneira são 
frequentemente tidos como sinônimos porque sua conceituação 
não está claramente definida. 

Da forma cano é usado, o termo aptidão tem uma conotação 
geral e qualitativa tanto mais quanto menor for o grau de 
especificação do sujeito e maior for a abrangência do objeto. 

Assim, por exemplo, a expressão "essa área é apta para o 
desenvolvimento de culturas permanentes" é uma verdade que 
deve ser aceita com cuidado, dado tanto o grau de generalização 
do sujeito "área" como do objeto "culturas permanentes". 
Naturalmente, o que é bom para a laranjeira não necessariamente 
será para a carnaubeira. Dessa maneira, a aptidão dificilmente 
poderia relacionar-se com produção e produtividade. 

A capacidade é mais específica e quantitativa. Pretende 
expressar em tennos de produção e produtividade a parte do 
potencial que uma resultante-de-interação pode fornecer sem que 
se altere irreversivelmente sua constituição química, física e 
biológica, isto é, o ponto no qual a produção é máxima e 
permanente. 

Já o potencial pretende definir a produtividade 
independentemente da conotação do uso permanente. É a 
produção virtual, possível, sem nenhum compranisso com a sua 
inalterabilidade. Dessa fonna, tem mais relação com a capacidade 
do que can a aptidão. 

C) Grau e tipo geral de condicionante 

Obviamente as condicionantes que dizem respeito à 
aproveitabilidade dos recursos naturais não são uniformes nem 
homogêneas. Variam amplamente em grau e tipo. 

Especialmente no que ao grau concerne, é conveniente dispô
las em classes, estatisticamente falando, de forma tal que cada 
amplitude seja significativa ao uso pretendido. Esse artifício 
simples, junto a outros, referentes à questão de critério, possibilita 
desenvolver a sistemática proposta. 

Aceitam-se seis graus ou amplitudes de variações com 
intervalos que, dependendo do tipo a que se referem, poderão ou 
não ser regulares. Da mesma maneira, é fácil compreender que 
nem todos os fatores abrangem todos os graus, pois sua influência 
não é de tal índole que determine, por exemplo, a possibilidade de 
tornar improdutiva uma área. 

Tipos de condicionantes são todos e cada um dos fatores que 
têm influência sobre o uso dos recursos naturais, seja qual for a 



sua natureza. Obviamente, cada fator tornar-se-á um tipo de 
condicionante desde que seja considerado em relação ao grau de 
sua favorabilidade ou não ao processo de produção. 

Uma gama tão ampla de fatores dificulta sobremaneira o 
arranjo mental, mesmo considerando o artifício anteriormente 
exposto de dispor seus diferentes graus em amplitudes de 
variação. Assim, mister se faz um ordenamento prévio - de modo 
que os fatores possam ser visualizados em tais grupos e esses em 
tal ordem - que melhor nos conduza á rememoração de suas 
características e ao estabelecimento das leis que as regem. 

Esse enfoque faz surgir a conceituação do tipo geral de 
condicionante que é o agrupamento das condicionantes segundo 
sua natureza. Assim, reconhecem-se três: inerentes ao clima, ao 
relevo e ao solo. 

O tipo geral de condicionante dominante é aquele que detém o 
maior grau e por complementaridade define também os tipos 
gerais de condicionantes subdominantes. 

D) Níveis hierárquicos 

Níveis hierárquicos são os diversos graus de abstração adotados 
para classificar os elementos resultantes da interação solo-relevo-

Horticul t ura 
Culturas 

temporárias 

clima-planta. Reconhecem-se quatro: classe, subclasse, série e 
unidade. 

E) Classe 

É o conjunto das resultantes-de-interação que apresenta o mesmo 
grau de restrição de sua capacidade, independentemente do tipo 
geral de condicionante. 

As premissas que, não sendo de ordem geral, condicionam sua 
conceituação são: 
- as resultantes-de-interação, objeto dessa sistemática, agrupadas 

ao nível de classe, são similares entre si e somente com 
respeito ao grau de restrição da condicionante dominante. 
Assim, cada classe inclui muitos elementos diferentes que 
demandam tratamento e manejo diferentes. Consequentemente, 
nesse nível não podem ser feitas generalizações válidas, com 
respeito á sua aproveitabilidade, adaptabilidade e manejo. 

- todas as classes têm aptidão natural para qualquer uso (Fig. 5.1 ). 
Do ponto de vista social, porém, é altamente recomendável o 
uso modal compatível com sua capacidade; 
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- 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 
presumida, alguma outra relação entre a classe e o índice 
mencionado. 

- os nomes das classes estão dados de forma mnemônica ao uso 
modal. No entanto, o agrupamento dos elementos nesse nivel 
não é um agrupamento segundo seu uso mais recomendável. 
Assim, os elementos incluídos nas Classes Agriter e Mesater 
têm como aptidão modal as culturas semipermanentes e a 
fruticultura, respectivamente; porém, nada impede que, sob 
determinadas circunstâncias, possam ser usadas de forma mais 
lucrativa com pastos ou exploração florestal. 
as classes não são agrupamentos por tipo de manejo 
recomendado, embora o grupo de condicionamento seja 
determinante para sua classificação. Assim, duas classes 
diferentes podem ou não demandar 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. Isso não significa que 
nas outras classes não possam ser usados equipamentos 
mecânicos. 
A designação numérica, frequentemente usada para identificar 

as classes, apesar de abstrata, é simples e prática. Sua 
manutenção é, por isso, aceitável. Para superar o inconveniente, já 
anotado (vide 5.1.1.2 - Classificação por capacidade de uso), de 
ser frequentemente interpretada em termos ordinais, convém 
acrescentar a cada número representativo da classe um 

substantivo de fácil memorização, conotativo, de certa maneira, a 
alguma de suas características. Apesar de a aptidão merecer 
reservas por ser excessivamente generalizante, os nomes 
adotados são mnemônicos sob esse aspecto, pois dessa maneira 
evita-se o uso de termos com excesso de raízes, prefixos e sufixos 
que, tendo a vantagem de uma maior exatidão, resultam sempre 
em terminologia complicada, alheia à realidade dos usuários. 

Assim, todos os nomes têm um sufixo único: ter(terra) e uma 
raiz que lembra sua aptidão, conforme a Tabela 5.1. 

TABELA5.I 

Nomenclatura das classes 

Nome da Elemento 
Conotação Classe mnemônico 

1.Plenater Pleno Uso não restrito 
2.Lavoter Lavoura Cultura temporária 
3.Agriter Agricultura Cultura semipermanente 
4.Mesater Mesas Intermediário 
5.Agroster Agrostológico Pastos, pecuária 
6.Silvater Silvicultura Floresta, conservação 

F) Subclasse 

Subclasse é o conjunto das resultantes-de-interação que, dentro 
de sua classe, apresenta o mesmo tipo geral de condicionante 
dominante. 



Reconhecem-se três tipos gerais de condicionantes: inerentes 
ao clima, ao relevo e ao solo. 

Assim, as resultantes-de-interação agrupadas a esse nível são 
similares no grau e tipo geral de condicionante e 
consequentemente, ainda envolvem diferenças no que diz respeit~ 
aos outros dois tipos gerais de condicionantes, bem como à 
natureza específica de cada um deles. Dessa maneira, as 
conclusões apoiadas nesse nível deverão ficar restritas ao 
planejamento não operacional. 

No entanto, é válido afirmar que as Subclasses Agroster-por
relevo e Silvater-por-relevo não são mecanizáveis, embora na 
Mesater-por-relevo ainda possa ser usada mecanização can 
tração animal. Isso, 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 função 
do tipo geral de condicionante dominante, a Classe Plenater não 
admite subdivisão a esse nível pois, nela, os três tipos gerais de 
condicionantes estão dados no primeiro grau e, 
consequentemente, não é possível a existência de um dominante 

É designada acrescentando ao seu nome o tipo geral de 
condicionante dominante, que é o critério para sua classificação. 
Quando for o caso de existirem dois tipos dominantes ou os três 
serem iguais, a designação é feita pelos dois ou três tipos, 
respectivamente. 

Dessa maneira, são possíveis 36 subclasses, correspondendo 
sete a cada classe, com exceção da Plenater que é unívoca, 
conforme já salientado. 

Assim, a Classe Lavoter abrange as Subclasses Lavoter-por
clima, Lavoter-por-relevo, Lavoter-por-solo, Lavoter-por
clima/relevo, Lavoter-por-clima/solo; Lavoter-por-relevo/solo e 
Lavoter-por-clima/relevo/solo; Classe Agriter compreende as 
Subclasses Agriter-por-clima, Agriter-por-relevo, Agriter-por-solo, 
Agriter-por-clima/relevo, Agriter-por-clima/solo, Agriter-por-
relevo/solo e Agriter-por-clima/relevo/solo, e assim 
sucessivamente. 

G) Série 

Série é o conjunto das resultantes-de-interação que, além do 
mesmo grau e tipo geral de condicionante dominante, isto é, além 
de pertencer a mesma classe e subclasse, se apresenta 
homogêneo nos outros dois tipos gerais subdominantes. 

Compreende-se assim que, nesse nível, só são possíveis 
diferenças que não são significativas para alterar a aptidão de 
todas e cada uma das resultantes-de-interação contidas nela. 
Essas variações, porém, ainda determinam comportamento 
diferenciado no que diz respeito à produtividade, quando 
considerado um único padrão tecnológico. Isso é perfeitamente 
compreensível, pois suas variações demandam manejo 
diferenciado, especialmente por causa de suas diferenças 
pedológicas. 

Dito de outra maneira, toda cultura que for possível em uma 
resultante-de-interação será também possível em todas as outras 
da mesma série, embora para atingir igual produtividade seja 
necessário aplicar manejes diferenciados. 

É designada por três dígitos que indicam os graus 
correspondentes aos tipos gerais de condicionantes que, para 
melhor facilitar sua memorização, foram dispostos por centena 
para o clima, dezena para o relevo e unidade para o solo. Dessa 
maneira, o número representativo da série é sempre o somatório 
dos correspondentes aos graus dos três tipos gerais. 

Assim, a Série 314 representa resultantes-de-interação 
limitadas no grau 300 por clima, 01 O por relevo e 004 por solo. A 
Tabela 5.11 contém os símbolos correspondentes aos diferentes 
graus para as três condicionantes gerais. 

TABELA 5.11 
Símbolos dos graus de restrição para os tipos gerais de 
condicionantes 

Tipos 
Graus Gerais 

Clima 100 200 300 400 500 600 
Relevo 010 020 030 040 050 060 
Solo 001 002 003 004 005 006 

H) Unidade 

Unidade é o conjunto das resultantes-de-interação solo-relevo
clima-planta que têm a mesma influência sobre a produção e a 
produtividade e, consequentemente, respondem de maneira similar 
quando submetidas aos mesmos sistemas de manejo. Sua 
identificação, dentro da mesma série, está definida em termos de 
uma ou das duas características físico-químicas mais restritivas 
dos seus solos, além, naturalmente, das condicionantes 
necessárias nos níveis hierárquicos mais elevados. 

Dado o grau de homogeneidade de seus componentes, a 
unidade é o nível mais adequado para formular recanendações 
em relação à capacidade específica, bem como às práticas mais 
adequadas para seu manejo. Igualmente, a pesquisa agronômica 
terá que a ela se referir, a fim de que os seus resultados possam 
ser extrapolados com maior segurança. 

Pelas mesmas razões, o trabalho de extensão e assistência 
técnica agrícola só poderá ser razoavelmente sistematizado se 
apoiado no nível dessas unidades, embora a série ofereça já certo 
grau de exatidão. 

Mesmo nessas condições, porém, não se pode afirmar que 
haja relação direta entre unidade e rentabilidade, pois, obviamente, 
essa última depende ainda de outros fatores tais como 
infraestrutura e mercado, entre outros, que não são considerados 
na definição desse sistema. 

É representada por uma ou duas letras colocadas após os 
dígitos que representam sua correspondente série e que 
caracterizam as propriedades físico-químico-morfológicas mais 
limitativas de seu perfil de solo. Por sua vez, essa(s) 
corresponde(m) à(s) que apresenta(m) menor peso na ponderação 
desses parâmetros, conforme está explicitado no item 5.1.1.4.3 -
Condicionantes inerentes ao solo. 

Em casos especiais, quando há uma marcada diferença 
(superior a dois pontos) entre os pesos das características mais 
restritivas, a unidade é identificada unicamente pela letra 
correspondente ao menor valor. Sua sequência obedece a uma 
prioridade preestabelecida arbitrariamente, não necessariamente a 
dos pesos que, dessa maneira, são apenas significativos para a 
seleção dos dois menores. A prioridade é a seguinte: 

- salinidade e alcalinidade 
- drenagem . 
- estrutura e textura do horizonte B . 
- capacidade de troca catiônica . 
- bases trocáveis 
- profundidade . 
- textura e estrutura do horizonte A. 
- matéria orgânica. 

s 
d 
e 
e 
b 
p 
t 
m 

Note-se que o símbolo de qualquer nível só tem sentido próprio 
quando acompanhado dos símbolos correspondentes a seus níveis 
hierárquicos mais elevados. Assim, as letras cb não têm conotação 
de unidade a não ser quando acompanhadas dos símbolos 
correspondentes a sua classe, subclasse e série. Por exemplo: 
Mesater-por-solo 314cb. 

Dessa maneira a representação cartográfica das unidades, 
composta de números e letras, abrange também a simbologia de 
todos os níveis hierárquicos. 

O conjunto representa a unidade de capacidade. O número, 
composto de três dígitos, que representa os diferentes graus de 
restrição dos tipos gerais de condicionantes, sempre colocados na 
ordem clima, relevo, solo, identifica as séries. A posição que, entre 
os números, ocupa o dígito ou os dígitos de maior valor, identifica 
as subclasses que também estão representadas no mapa por 
cores. A classe é identificada pelo dígito de maior valor 
independentemente de sua posição. ' 

Duas letras (ou uma) minúsculas representam as 
características pedológicas mais restritivas. 

5.1.1.4-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 normalmente acontece nas classificações taxonômicas, onde 
geralmente são as causas que têm preferência na escolha dos 
critérios classificatórios. 



Assim, definir o lugar das resultantes-de-interação no esquema 
proposto é, antes de tudo, definir em vários níveis o grau e tipo dos 
efeitos condicionantes para a finalidade em foco. 

Tem-se afirmado que esses são numerosos e de natureza 
variada e que sua simples relação e aplicação direta conduziria a 
um número praticamente ilimitado de situações, tornando 
extremamente difícil o comando de seu conhecimento, a menos 
que seja aplicado um sistema de abstração que facilite sua 
abordagem. 

Viu-se também que o primeiro agrupamento lógico estabelece 
três tipos gerais: condicionantes cuja natureza é inerente ao clima; 
condicionantes cuja natureza é inerente ao relevo; e 
condicionantes cuja natureza é inerente ao solo. 

A metodologia que permite sistematizar as resultantes-de
interação se reduz a ordenar os fatores mais relevantes, 
componentes de cada um dos três tipos gerais nos seis graus de 
intensidade já aceitos, conforme critérios apresentados a seguir. 

5.1.1.4.1 - Condicionantes inerentes ao clima 

Pode-se afirmar que praticamente todos os fenômenos climáticos 
têm influência sobre a vida das plantas e, consequentemente, 
sobre sua produção e produtividade. Por outro lado, é também 
sobejamente conhecido que há inter-relação e interdependência 
com os demais componentes do sistema que, oportunamente, 
deverão ser considerados. 

No entanto, metodologicamente, pode-se fazer abstração 
temporária dos outros componentes para melhor definir as 
amplitudes de variação significativas aos objetivos perseguidos. 

Várias são as tentativas que foram realizadas a fim de se 
estabelecerem classificações climáticas de indole 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 dessa metodologia. 

O balanço hídrico de Thornthwaite, com suas várias 
modificações e adaptações, é o que mais se aproxima desse 
objetivo, porém, o mapeamento de seus resultados, tanto diretos 
como através do número de meses com déficit (ou excesso) de 
água , bem como através do índice hídrico, não se mostrou 
coerente com a caracterização dessa 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 a influência tanto da temperatura como da latitude, e 
fazendo-se abstração do solo. Lembra-se, a esse respeito, que em 
sua determinação é assumida uma capacidade de armazenamento 
arbitrária e uniforme, homogeneizando toda e qualquer variação 
pedológica. 

Assim, a quantidade de chuva real registrada 
pluviometricamente (P) relacionada ao valor de chuva ideal ou 
evapotranspiraçao (EP) deveria oferecer um parâmetro razoável 
(P/EP) para estabelecer os diferentes graus de limitações 
climáticas. De fato, o registro desses valores sobre mapas de 
escalas adequadas e sua posterior interpolação para delimitação 
das respectivas faixas oferece uma boa aderência para a 
formulação do critério a ser seguido para o estabelecimento dos 
graus ou, mais propriamente, dos intervalos de variações de 
classes das condicionantes climáticas. No entanto, essa aderência 
está limitada a áreas onde a precipitação pluvial é igual ou 
ligeiramente superior à evapotranspiração real. 

Por outro lado, na realidade , nem sempre é atingido o valor da 
evapotranspiração potencial porque , frequentemente, a soma das 
precipitações pluviais com a quantidade armazenada não é 
suficiente para atender as necessidades fisiovegetativas , no 
período considerado. Dessa forma há déficit para o cabal 
desempenho das funções das plantas. A essa quantidade, 
efetivamente gasta através da evaporação e transpiração das 
plantas, dá-se o nome de evapotranspiração real (ER).Esse 
parâmetro representa, em termos de demanda satisfeita, parte da 
demanda ideal expressa pela evapotranspiração potencial. 

Obviamente , a relação ER/EP, pela natureza de seus valores, 
deveria 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 
interpolação para a defini ção de áreas agroclimáticas, oferece 

resultados satisfatórios, porém limitados às regiões onde a 
precipitação pluvial é marcadamente superior à evapotranspiração 
real. 

Esse comportamento de complementaridade entre as relações 
P/EP e ER/EP tem induzido a experimentar a média geométrica de 
seus valores como parâmetro para estabelecer a amplitude de 
variações dos diferentes graus de limitação do fator clima , 
havendo-se obtido boa representatividade em todos os casos em 
que ela foi aplicada. 

Sua expressão matemática é a seguinte: 

onde: 

IA= V PxER 
EP 

IA =Índice agroclimático 
P = Precipitação pluvial 
ER = Evapotranspiração real 
EP = Evapotranspiração potencial 

Os intervalos adotados são os apresentados na Tabela 5.111. 
Assim, com os dados normalmente disponíveis nas estações ou 
postos meteorológicos e aplicando métodos comumente usados na 
determinação da evapotranspiração potencial do balanço hídrico, 
pode-se contar com os elementos necessários para a delimitação 
das diversas manchas agroclimáticas a serem usadas na 
determinação da capacidade de uso das resultantes-de-interação. 

Graus 

600 
500 
400 
300 
200 
100 
200* 

TABELA 5.111 
Graus de restrição inerentes ao clima 

Índice agroclimático (%) 

< - 25 
25 - 40 
40 - 55 
55 - 70 
70 - 85 
85 - 115 
> 115 

Vários são os métodos que por sua consistência podem ser 
usados para determinar a evapotranspiração potencial. Esses 
incluem os experimentai s, 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 evaporação são combinadas; os de 
influxo-efluxo , baseados na estimativa das quantidades anuais de 
água que entra e sai da bacia hidrológica e suas correspondentes 
variações no lençol freático, etc. 

Tratando-se de estudos de Capacidade de Uso dos Recursos 
Naturai s, realizados em 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 nesse tipo de trabalho. 

Há também fórmulas que permitem o cálculo da 
evapotranspiração real, porém recomenda-se usar o valor obtido 
do balanço hídrico, considerando uma capacidade de 
armazenamento de água disponível para as plantas de 125 mm. 

A fixação dessa capacidade de armazenamento é discutível, 
pois, na realidade , varia muito segundo o solo que seja 
considerado. Assim, por exemplo, é razoável admitir que, para os 
Latossolos de textura média, a capacidade de campo seja atingida 
com 370 mm por metro de profundidade ou 740 mm, considerando 
seus 2 m de profundidade média. Por outro lado, o ponto de 
murchamento, para os mesmos , está em torno de 200 mm/m ou 
400 mm para a profundidade total. Dessa forma, a capacidade de 
armazenamento de água disponível para as plantas é da ordem de 
340 mm. 

Em termos de área, os Latossolos não são os mais 
representativos. Seria mais objetivo considerar parâmetros 
semelhantes para uma profundidade de 75 cm para se colocar em 
condições mais representativas e, nesse caso, a capacidade de 



armazenamento disponível seria da ordem de 125 mm, que é a 
recomendada. 

Mesmo assim, convém lembrar que, quando se fixa uma 
disponibilidade 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. 

Esses mesmos argumentos são também suficientes para não 
considerar diferentes tensões de retenção a diferentes níveis de 
disponibilidade de água, fato que, pelo menos em se tratando de 
estudos 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 
evapotranspiração potencial calculada (EP), a evapotranspiração 
real (ER) toma esse valor, isto é, são coincidentes; caso contrário, 
é igual àquela soma. 

Dessa forma, de posse de todos os dados necessários à 
determinação do índice agroclimático, esses são calculados para 
todas as estações da rede meteorológica e plotados sobre mapas 
cartográficos 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 melhor delinear os limites das diferentes 
manchas que serão obtidas pelo método convencional de curvas 
de nível dos mapas planialtimétricos, com cálculo dos valores
limites de cada faixa através da interpolação. 

Também pode ser aplicado o método de Thiessen 
(desenvolvido para dados pluviométricos), especialmente em 
trabalhos que, não tendo cunho regional, estejam, pelo contrário, 
restritos a áreas menores. Segundo esse método, plotam-se 
índices agroclimáticos sobre mapas-bases, como no anterior, 
traçam-se linhas retas entre postos meteorológicos e, sobre elas, 
são construídos bissetores perpendiculares de forma tal que 
fiquem delineadas as áreas que são conhecidas como polígonos 
de Thiessen. 

Admite-se que todos os pontos contidos no polígono têm 
valores mais próximos ao definido por seu posto meteorológico que 
qualquer outro ponto fora dele. 

Embora, nesse último método, sejam usadas geralmente as 
linhas menores possíveis entre os diferentes pontos, é 
aconselhável que essas sejam definidas por tentativas de 
aproximação. 

5.1.1.4.2 - Condicionantes inerentes ao relevo 

O relevo é considerado como uma das variáveis importantes na 
definição da capacidade de uso dos recursos naturais renováveis, 
porque, de fato, constitui a base física mais importante da assim 
chamada "tecnologia moderna", que, na verdade, abrange uma 
sequência de práticas de intensificação, em que só é possível 
obter o máximo de cada uma delas quando as precedentes forem 
bem aplicadas. 

Um bom uso de herbicidas, por exemplo, decorre de um 
adequado teor de umidade do solo, que, por sua vez, é possível só 
através da correta utilização de máquinas agrícolas, cujo pleno 
desempenho encontra-se condicionado, em grande parte, à 
declividade do terreno. Da mesma maneira, a boa aplicação de 
inseticidas exige crescimento homogêneo das plantas, que 
depende, entre outras coisas, da correta distribuição dos adubos, 
que, por seu turno, é influenciada pela uniformidade no 
espaçamento dos sulcos, supeditada pela mecanização, que, em 
última instância, está submetida ao relevo local. 

Dessa maneira, torna-se importante discriminar as áreas 
mecanizáveis das que não o são e, dentro de cada uma delas, os 
intervalos de aplicação prática. 

Para esse propósito, deve-se lembrar que, na verdade, o 
relevo não é só a diferença de nível entre os 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 comuns que as simples, deve-se acrescentar 
a seus elementos identificadores o padrão geral com que se 
apresenta. 

Assim, a determinação das 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 meio de abordagem para sua determinação. 

Naturalmente que, em mapeamentos mais detalhados, 
especialmente em nível de fazenda, o canprimento da declividade 
torna-se determinante, a ponto de, em alguns casos, se sobrepor à 
forma. Essa situação, porém, não é aqui considerada. 

Obviamente, não é possível estabelecer limites que sejam 
aceitos plenamente por todos. Acredita-se, porém, que fixar o limite 
de motomecanização em declividade de 25%) é adequado à maior 
parte das condições, considerando ainda que acima desse limite e 
até 40%) estaria compreendida a faixa que, não sendo 
motomecanizável, é ainda suscetível de ser trabalhada com 
implementes de tração animal. 

Se todas as condições são 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 a impossibilitar até o uso da 
força humana. 

Com essas considerações estabeleceram-se os seis intervalos 
apresentados na Tabela 5.IV. 

Graus 

010 
020 
030 
040 
050 
060 

TABELAS.IV 
Graus de restrição inerentes ao relevo 

Intervalo de declividade(%)) 

<5 
5 - 15 
15 - 25 
25 - 40 
40 - 55 

>55 

Assim, o estudo do relevo com fins de aplicação prática nos 
levantamentos para capacidade de uso objetiva basicamente o 
mapeamento segundo a declividade, nos intervalos adotados. 

Vários são os métodos que podem ser seguidos para chegar a 
esse 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 satisfatórios através 
da interpretação dos mapas geomoriológicos, com controle de 
cartas planialtimétricas de escala 1:100.000 e ajuste de campo 
posterior. 

O material produzido pela Divisão de Geomorfologia do Projeto 
RADAMBRASIL, que tem servido de apoio para esse objetivo, 
oferece um mapa de unidades geomoriológicas que, devidamente 
interpretadas, se constituem no mapa preliminar das limitações 
inerentes ao relevo. 

Suas unidades seguem um critério classificatório que trata de 
refletir a fisionomia e a gênese do relevo. Para isso, as áreas são 
agrupadas em quatro tipos de modelados: de dissecação, de 
aplanamento, de acumulação e de dissolução, que, por sua vez, de 
acordo com critérios diferenciadores específicos, são subdivididos 
nas suas fácies. Assim, os modelados de dissecação hanogênea, 
segundo seus desníveis e a largura de seus espaços interfluviais, 
podem constituir as constantes da tabela 5.V. 

TABELA 5.V 

Dissecação homogênea 

Aprofundamento do vale 

1 2 3 

Densidade fina Df1 012 013 
da média Om1 Om2 Om3 

drenagem grosseira Og1 Og2 Og3 

Já os modelados de dissecação diferencial, considerando suas 
medidas de diferenças de elevação, são separados em três 
classes: d1, d2 e d3. Finalmente, os modelados de aplanamento, 
de acumulação e de dissolução são classificados com base nas 
suas feições, na existência de materiais de recobrimento e na 
natureza dos mesmos. 

Compreende-se, dessa maneira, que o mapeamento 
geomorfológico, destacando os elementos conotativos do relevo, 
aborda parcialmente a declividade que, para sua definição nos seis 
intervalos preestabelecidos, demanda uma análise dos tipos de 
modelados e de suas diferenças internas. Esse trabalho possibilita 
o delineamento de um mapa preliminar que, submetido ao controle 
via cartas planialtimétricas e ajuste de campo, fornecerá o mapa 
definitivo das limitações inerentes ao relevo. 



O agrupamento é realizado com ajuda de tabelas de 
equivalência delineadas para cada caso após trabalhos de camp~, 
considerando as condições mais frequentemente encontradas. E 
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. Dessa forma, a análise e a 
interpretação das imagens de radar deverão ser preocupações 
constantes. 

Por outro lado, a disponibilidade de cartas planialtimétricas 
possibilita também o mapeamento do relevo, no que concerne à 
capacidade de uso. A técnica usada consiste na separação de 
manchas cujos pontos tenham declividades compreendidas entre 
os intervalos 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 distâncias limite que deverão ser consideradas 
para a separação das manchas de declividade pode ser feito pela 
aplicação da relação: 

Oh= Dvx E 

sendo: 

0-5% 

Oh distância horizontal mínima, entre curvas de nível, para a 
delimitação de áreas com declividade 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 curvas de nível de 40 m, o 
cálculo para as seis classes de declividades, já mencionadas, é 
dado na Tabela 5.VI. 

É conveniente organizar "gabaritos" e "padrões-de-relevo", 
sobretudo quando os trabalhos envolvem a participação de 
equipes numerosas. Os primeiros são réguas graduadas com 
diferentes distâncias horizontais permitidas para o intervalo de 
classe, que fazem possível uma rápida comparação e definição 
nos casos de dúvida. O gráfico apresentado na Figura 5.2 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 (Fig. 5.3 e 5.4). 

O uso desses padrões deixa também claro que o processo não 
fica restrito à medida sistemática da distância entre as curvas de 
nível (tarefa lenta e cansativa), indo além, até quase se constituir 
em uma interpretação propriamente dita. 

5 -15% 15 - 25% 

1 · · · · · · · · · · · · · · · i························1·························i""""""""""""""l"""""""""""'"l"""""""""""'"I 
25 -40% 40 - 55% >55% 

Fi~ . 5.2 - Gabarito para o cálculo da declividade em cartas planlaltimétricas na escala 1:100.000. 

As Figuras 5.3 e 5.4 mostram uma folha cartográfica 
1:100.000, com curvas de nível de 40 em 40 m, interpretada da 
forma anteriormente mencionada. 

Grau de restrição 040 

Fig. 5.3 - "Padrões-de-relevo" em cartas planialtimétricas (Escala 1:100 000). 

Grau de restrição 01 O 



Grau de restrição 030 Grau de restrição 060 

Fig. 5.4 - "Padrões-de-relevo" em cartas planialtimétricas {Escala 1:100 000). 
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Mapa Planialtimétrico 

Fig. 5.5 - Relevo não manifesto pelas cartas planialtimélricas. 

Naturalmente, também esse método tem suas restrições, que 
emanam da inexatidão inerente aos levantamentos 
planialtimétricos, sejam esses realizados por métodos 
convencionais ou não. 

As Figuras 5.3 e 5.4 mostram uma folha cartográfica 
1:100.000, com curvas de nível de 40 em 40 m, interpretada da 
forma anteriormente mencionada. 

A informação cartográfica ignora, por exemplo, as possíveis e 
quase sempre existentes variações que em sua quantificação não 
atingem a distância vertical escolhida como intervalo das curvas de 
nível. Essas, consequentemente, não são registradas no mapa e 
podem mascarar profundamente a declividade do terreno (Fig. 
5.5). 

Da mesma maneira, a sensibilidade da escala horizontal do 
mapa não permite detectar variações que têm influência decisiva 
sobre o "padrão-de-relevo" e que afetam a declividade de suas 
unidades. Isto é, as curvas de nível sugerem sempre contornos 
mais uniformes do que são na realidade. 

Por esse motivo, a prática aconselha realizar ajuste de campo, 
com medições in loco que possibilitem um resultado amplamente 
satisfatório. Essa última etapa permite, também, em não poucas 
oportunidades, a fixação de fatores de correção pelos quais são 
multiplicadas as distâncias mínimas horizontais, antes do traçado 
do mapa de declividades. Esses são, em geral, pequenos para as 
classes planas e maiores para as íngremes, porém, deverão ser 
determinados para cada caso. 

A interpretação dos mapas geomorfológicos permite um 
trabalho mais rápido, embora demande o uso complementar das 
cartas planialtimétricas e o ajuste de campo. 

5.1.1.4.3 - Condicionantes inerentes ao solo 

Dizem respeito a uma série de características físicas, químicas e 
morfológicas presentes no perfil do solo. Naturalmente, a 
consideração individual e total desses fatores é só compreensível e 
possível em trabalhos de pesquisa quando é desejável o controle 
da maior parte das variáveis. Segundo o nível dos estudos, escalas 
dos mapas básicos usados e escalas de publicação, deverão ser 
feitas generalizações, de forma a compatibilizar as informações 
oferecidas com as necessidades dos usuários a quem o trabalho 
se destina e com as disponibilidades técnico-econômicas. 

A consideração das oito características a seguir mencionadas 
oferece resultados plenamente satisfatórios: salinidade e 
alcalinidade, drenagem, textura e estrutura do horizonte B 
capacidade de troca catiônica, bases trocáveis, profundidad~ 
efetiva, textura e estrutura do horizonte superficial e matéria 
orgânica. 

Cada uma das manchas pedológicas é analisada segundo as 
características anotadas, atribuindo-se valores que variam de O a 
9, conforme o grau de adequabilidade para o crescimento 
vegetativo normal da planta ou grupo de plantas sob consideração. 
Assim, os pesos para condições ideais são iguais a nove e para 



condições totalmente adversas iguais a zero. Dentro desse 
intervalo, são atribuídos pesos intermediários, conforme seu maior 
ou menor efeito sobre a vida das plantas. 

Com os valores assim obtidos, calcula-se a média geométrica 
que é usada para definir o grau de restrição inerente ao solo 
segundo os intervalos apresentados na Tabela 5.Vll. 

Graus 

001 
002 
003 
004 
005 
006 

TABELA 5.Vll 
Graus de restrição inerentes ao solo 

Índices pedológicos 

8,5 - 10,0 
7,0 - 8,5 
5,5 - 7,0 
4,0 - 5,5 
2,5 - 4,0 

< 2,5 

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 
unicamente à quantidade presente na solução do solo, havendo 
variações que dependem da textura, do tipo ou composição 
química e das espécies vegetais, é possível se fazer uma 
avaliação acurada através da interpretação da sua quantificação 
ao longo do perfil, realizada por métodos rotineiros de laboratório e 
que normalmente acompanham a descrição dos perfis 
pedológicos. Como na maior parte das análises dos perfis é usada 
a condutividade elétrica da solução do solo, extraída de uma pasta 
saturada, como forma de avaliação dessa característica, tem-se 
julgado conveniente estabelecer os pesos segundo suas unidades, 
milimhos/cm, mas, obviamente, qualquer outra expressão poderá 
ser usada, bastando apenas considerar suas equivalências. 

Os pesos, atribuídos aos diferentes valores de condutividade 
específica, retratam resultados de experiências realizadas a esse 
respeito (RICHARDS, 1954). Esses trabalhos consideraram três 
critérios para sua avaliação: a capacidade do cultivo de sobreviver 
em solos salinos; o rendimento dos mesmos nessas condições; e o 
rendimento relativo, isto é, o rendimento do cultivo em solo salino 
comparado com o rendimento do mesmo em solo não salino, 
permanecendo os outros fatores constantes. 

Tem-se dito que o efeito de salinidade está também 
condicionado pela distribuição dos sais ao longo do perfil e, 
naturalmente, é tanto mais restritivo quanto menor for a camada 
superficial não afetada. A fim de uniformizar os resultados, 
especialmente em trabalhos que abrangem grandes extensões, 
prefere-se que as observações fiquem restritas aos primeiros 50 
cm, mesmo quando a profundidade efetiva for superior a esse 
valor. Naturalmente, limitar-se-ão à profundidade efetiva quando 
essa for inferior a 50 cm. Por outro lado, nos casos em que a 
espessura a ser considerada estiver dividida em horizontes e sub
horizontes, será necessário obter a média de seus valores, 
ponderada em relação às suas respectivas espessuras. 

Como a presença de qualquer horizonte com condutividade 
elétrica maior que 24 milimhos/cm e/ou relação Na+ fT x 100 > 15, 
e a relação Na++ Mg++ > Ca+++ H+ no caso dos salino-alcalinos, 
imprime ao solo maiores limitações quanto mais perto estiver da 
superfície, é necessário reconhecer, para a ponderação dessas 
características, três casos possíveis: 
- O solo não apresenta horizonte com condutividade elétrica 

superior a 24 milimhos/cm e/ou Na+ fT x 100 > 15 ao longo de 
todo o perfil ou essas condições estão presentes só após os 
primeiros 100 cm de profundidade; 

- O horizonte com as condições mencionadas está entre 50 e 100 
cm de profundidade; e 

- O horizonte em foco está nos primeiros 50 cm de profundidade. 
Naturalmente que se essa condição de extrema salinidade ou 
alcalinidade se apresenta no horizonte superficial, a 
profundidade efetiva é zero, e, assim, a média geométrica do 
perfil será também zero. A esse respeito, no caso especial dos 
solos pedologicamente classificados como salinos e/ou 
alcalinos, incluindo entre esses os Planossolos do sistema em 

uso no Brasi1 2
, é preferível também considerar a relação Na+ + 

Mg++ > Ca++ + H+ como limitativa da profundidade efetiva dos 
mesmos. 

Os pesos a serem atribuídos às diferentes situações, 
considerando os três casos possíveis, já mencionados, são os 
seguintes. 

1 - Solos sem horizonte extremamente salino e/ou alcalino (2) ao 
longo de todo o perfil. 

- Não salinos, condutividade inferior a milimhos/cm . 
- Ligeiramente salinos, condutividade entre 4 e 8 

milmhos/cm . 
- Moderadamente salinos, condutividade entre 8 e 12 

milmhos/cm . 
- Acentuadamente salinos, condutividade entre 12 e 16 

milimhos/cm . 
- Fortemente salinos, condutividade entre 16 e 20 

milimhos/cm . 
- Muito fortemente salinos, condutividade entre 20 e 24 

milimhos/cm . 

9 

8 

6 

5 

3 

li - Solos can horizonte extremamente salino e/ou alcalino após 
os primeiros 50 cm de profundidade. 

- Não salinos . 5 

- Ligeiramente salinos . 3 

- Moderadamente salinos . 2 

- Acentuadamente salinos ou mais. o 
Ili - Solos com horizonte extremamente salino e/ou alcalino nos 
primeiros 50 cm de profundidade. 

- Não salinos . 3 

- Ligeiramente salinos . 2 

- Moderadamente salinos ou mais . o 
B) Drenagem 

No sentido dinâmico, a drenagem diz respeito à rapidez e à 
extensão com que a água é removida do solo, especialmente 
através do escoamento superficial e do fluxo em direção às 
correntes subterrâneas. Porém, essa remoção também se dá 
através da evaporação e da transpiração das plantas. 

Como atributo intrínseco do solo, se refere à frequência e à 
duração do período durante o qual permanece abaixo 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 que é removida 
pelo fluxo superficial. Tem, assim, forte influência da topografia, 
embora solos da mesma declividade possam apresentar diferenças 
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 
termos de relação de fluxo através de um corte transversal de solo 
saturado, na unidade de tempo, sob condições hidráulicas e de 
temperatura padronizada. 

A drenagem interna é o fluxo descendente do excesso de água 
que, também, como a penneabilidade, sofre influências de textura, 
estrutura e outras características do perfil pedológico, porém está 
também afetada pela camada subjacente e a 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 
entanto, para os propósitos aqui visados, considera-se suficiente 
pesá-los em conjunto. 

Devido a essa complexidade, julga-se conveniente adotar uma 
conceituação, a fim de garantir um mínimo de uniformidade nos 

2 
A conceituação desses solos, no sistema mencionado, merece 

reparos. No sistema americano, é um termo que caiu em desuso devido à 
ambiguidade de sua conotação. 



trabalhos. Na falta de determinações especificas, recomenda-se o 
uso da que se apresenta a seguir. 

Muito mal drenado - Drenagem extremamente lenta. A água é 
removida do solo tão vagarosamente que o lençol freático 
permanece na ou sobre a superfície a maior parte do ano (mais de 
9 meses). De modo geral, encontra-se sobre relevos planos ou 
depressões, e suas cores, no horizonte superficial, são cinza
escuro ou preto (valores até 4,5 e cromas 1 ou O), e, nos 
horizontes subjacentes, cinza-claro (cromas 1 ou O). Assim, nesses 
solos, são comuns processos 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 
permanecer perto da superfície durante uma boa parte do ano (6 a 
9 meses). Deve-se à presença do lençol freático alto, ou à 
existência de um horizonte impermeável, ou às contribuições de 
água subsuperficial, ou a diferentes combinações dessas causas. 

As cores são, geralmente, acinzentadas, mais escuras no 
horizonte 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 
meses). Geralmente apresenta uma camada de permeabilidade 
lenta no perfil, ou lençol freático alto durante parte do ano, ou 
contribuições de água subsuperficial, ou canbinações dessas 
causas. 

As cores são acinzentadas, brunadas ou amarelas (cromas 
superiores a 2), frequentemente mosqueadas na parte inferior do 
horizonte A e nos horizontes B e C. 

Nas regiões de vegetação natural predominantemente 
composta de gramíneas, o horizonte A apresenta alto conteúdo de 
matéria orgânica, e os outros horizontes, início de gleização. 

Moderadamente drenado - A água é removida com moderada 
lentidão. O solo permanece saturado durante curtos períodos de 
tempo (menos de 3 meses). Os impedimentos são da mesma 
natureza que os mencionados para os imperfeitamente drenados, 
porém, presentes em menor grau. As cores são uniformes no 
horizonte A e na parte superior do horizonte B, com mosqueado 
evidente só no C. 

Bem drenado - A água é removida, porém não rapidamente. 
Apresenta, geralmente, texturas médias e cores uniformes (cromas 
3 ou mais) com mosqueado apenas no horizonte C ou após os 
primeiros 100 cm de profundidade. Essa drenagem é característica 
dos perfis modais correspondentes aos solos zonais das 
classificações pedológicas anteriores. 

Bem a acentuadamente drenado - A água é removida com 
rapidez moderada, especialmente do primeiro horizonte que, 
geralmente, apresenta textura leve. O restante do perfil apresenta 
as mesmas características dos bem drenados. 

Acentuadamente drenado - A água é removida com rapidez ao 
longo de todo o perfil. Geralmente, as texturas em todos os 
horizontes são leves ou médias e suas cores uniformes, com 
mosqueado ausente ou presente só após os 120 cm de 
profundidade. 

Fortemente drenado - A água é removida com rapidez 
acentuada. São geralmente solos Litólicos ou Regossólicos e, em 
alguns casos, Areias. Apresentam cores uniformes, sem 
mosqueado, nos primeiros 120 cm, pelo menos. 

Excessivamente drenado - A água é removida com extrema 
rapidez. São solos, geralmente classificados como Areia ou 
Litossolos de declividades íngremes ou muito porosos. 
Os pesos para a ponderação dessas características são os 
seguintes: 

- muito mal drenado . 
- mal drenado. 
- imperfeitamente drenado . 
- moderadamente drenado. 
- bem drenado . 
- bem a acentuadamente drenado . 
- acentuadamente drenado . 
- fortemente drenado . 
- excessivamente drenado . 

C) Textura e estrutura do horizonte B 

o 
2 
5 
8 
9 
8 
6 
3 
2 

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 essa 
relação está clara e diretamente estabelecida, pois a estrutura, 
além de estar condicionada pela quantidade de argila presente na 
composição física do solo, também o está pelo tipo da mesma, 
pela quantidade e qualidade da matéria orgânica e por outros 
aspectos físico-químicos. 

A própria textura, apesar de sua conotação eminentemente 
física e da arbitrariedade com que foram estabelecidos os 
tamanhos de suas frações, tem a ela ligados claros e definidos 
comportamentos químicos, como a pobreza potencial e a atual em 
nutrientes da fração areia e a capacidade de troca catiônica da 
argila, para não citar outros, que são de interesse prático na 
agricultura. No entanto, não devem ser exageradas nem 
generalizadas suas relações com a fertilidade e a produtividade 
dos solos. 

Assim sendo, seria conveniente discriminar em tipo, forma, 
tamanho e grau, segundo seja o caso, todas as texturas e 
estruturas de cada um dos horizontes e sub-horizontes do perfil 
pedológico, para inferir, desde esse ponto de vista, sua influência 
sobre a capacidade de uso dos solos. Obviamente, há dificuldades 
práticas para se proceder dessa maneira, sobretudo quando se 
pretende realizar estudos que abranjam áreas mais ou menos 
amplas. Há, portanto, necessidade de aceitar meios-termos desde 
que esses não compranetam os resultados aos níveis visados. 

Aqui, tem-se preferido ponderar a textura e a estrutura por 
separado, 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 
correspondentes equivalências na nomenclatura internacional, são 
as seguintes (Fig. 5.6): 

- textura muito leve . 

- textura leve. 

- textura moderadamente leve . 

- textura média . 

- textura moderadamente pesada . 

- textura pesada . 

- textura muito pesada . 

areia 

areia franca 

franco-arenosa 

franca, franco-argilosa, 
franco-siltosa e silte 

franco-argilo-arenosa, 
franco-a rgi 1 o-siltosa 

argila, argilo-arenosa 
e argilo-siltosa. 

muito argilosa 

Por sua vez, foram considerados os cinco tipos básicos de 
estrutura (laminoidal, prismoidal, esferoidal, cuboidal e 
inestrutural), através de todos seus subtipos, conforme mostra a 
Figura 5.7, que contém os pesos aceitos para os grupos texturais e 
estruturais e o peso adotado para as diferentes combinações que, 
em alguns casos, são meramente teóricos. Note-se que apenas 
para a prismática e a colunar reconhecem-se dois graus de 
estruturação e que, assim procedendo se obtém a exatidão 
necessária com um mínimo de complexidade. 

Como já afirmado, o mesmo raciocínio induz a optar pelo 
horizonte iluvial típico como o representante das camadas 
subsuperficiais, restringindo as observações ao horizonte B, ou ao 
sub-horizonte B2 quando subdividido, e, na ausência desses, ao 
sub-horizonte mais próximo da conceituação do B ou ao 
suprajacente do horizonte C. 

Caso a profundidade efetiva3 tiver abrangido, total ou 
parcialmente, o horizonte C (solos Aluviais, Regossolos, 
Vertissolos e Areias), aplicar-se-ão os critérios seguintes: 

- nos solos Aluviais, a estrutura da camada que abrange a 
profundidade 50,5 cm, ou a mais profunda se o solo não atingir 
essa profundidade efetiva; 

- nos Regossolos, por definição solos jovens, consequentemente 
de horizontização fraca, a estrutura do B, se for possível 
diferenciá-lo e estiver incluído na profundidade efetiva. Caso 
contrário, proceder-se-á como se fosse Aluvial; 

- nos Vertissolos, a última camada ou horizonte componente da 
profundidade efetiva considerada; e 

- nos classificados como Areias (classificação brasileira), a 
camada que abrange os 50,5 cm de profundidade. Nesse caso 
especial, considerar-se-á como estrutura de grãos simples toda 

3 
Ver parágrafo pertinente. 



e qualquer estrutura descrita como fraca, pequena granular. 
Esse último conceito também deverá ser estendido aos solos de 
textura leve e muito leve, no horizonte considerado. 

Nome Limites 
Areia grossa 2-0,2 mm 
Areia fina 
Silte 
Argila 

100 

0,2-0,05 mm 
0,05-0,002 mm 

70 

100 o 

50 40 30 20 10 

- Porcentagem de areia 

....... , .... , 
,, .... 1, 1 ,,,,.,_, _ 

Muito leve 
D 
~ 
t.;_:_;.:_;_:_; 

Leve 
ETIJ 

Moderadamente 
leve 

~ 
L.:...:...:...J 

• Média 

Moderadamente 
pesada 

Pesada Muito pesada 

Fig. 5.6 - Classes texturais do solo. 

~ a 

Muito leve 3 

Leve 5 

Mod. leve 8 

Média 9 

Mod: pesada 8 

Pesada 6 

Muito pesada 5 

Granular Grumosa 

11111111111 

- 1-:<<·7<<< . . .. 

Bloco 
subangular 

8 

1 1 1 1 1 1 ••••• 1 

E.==.==.:::;;llr=._==...==.._=1·::::: :~:::::: : : : : : ~:::::: 
>---~-------<.· ..... . 
--9 ----9-- -:-:·.ª:-:-:· 

8 

7 

6 

100 

Bloco 
angular 

6 

7 

6 

5 

D) Capacidade de troca catiônica 

A capacidade de troca catiônica está intimamente relacionada com 
o comportamento coloidal dos solos que é exercido por suas 
frações argila e húmus da parte mineral e da orgânica, 
respectivamente. 

A rigor, tem-se estabelecido que nem toda a fração argila é 
responsável por essa propriedade, mas, para efeitos práticos, 
pode-se assim considerar. Essa simplificação, por outro lado, é 
meramente formulativa, pois não influi na sua quantificação 
analítica. 

Um problema de maior relevância advém do fato de se 
obterem resultados, às vezes, significativamente diferentes 
segundo o método usado. Experiências, nesse sentido, 
(PEARSON; ADAMS, 1967, p. 9 e segs.) têm demonstrado que 
determinações efetuadas através de três métodos, no mesmo solo, 
têm resultado em valores bastante discordantes. Assim, por 
exemplo, as conseguidas através do método BaCb 
Trietanolamina, solução regulada a pH 8,2, foram invariavelmente 
superiores às obtidas pelo método NH40Ac a pH 7. Já os 
resultados obtidos com a aplicação de soluções salinas não 
reguladas (KCI) variam de acordo com o pH do solo, isto é, são 
maiores ou menores segundo o solo tenha sofrido calagem ou não. 
Obviamente que também são obtidos resultados diferentes se há 
remoção prévia da matéria orgânica, pois seus coloides, como é 
sabido, apresentam capacidade de troca catiônica 
consideravelmente mais alta que qualquer coloide inorgânico . 

Assim sendo, dever-se-á verificar se todos os dados analíticos 
foram obtidos sob o mesmo método ou sob métodos equivalentes 
nos seus resultados. No entanto, frequentemente, é conveniente 
aproveitar todos os resultados disponíveis. Nesse caso, é 
aconselhável o uso de fatores de ajuste para homogeneizar os 
resultados. 

Prismática Colunar Prismática Colunar 
forte 

Grão 
Simples Maciço Laminar moderada moderada forte 

3 5 2 2 

=2 == :-:-:+:-:-: 
--:1--: ·:.: ·?·:.:.: 
--4--:·:· :·3·:·:·: 

=4 3= 
6 6=~4===4== 3== 

5 s===3===3== :==2 2=== 

5 5===3===3== 2= 

-

Combinações não registradas 
na prática CJ Combinações pouco 

freqüentes na pnHica . 
~Combinações muito 
~freqüentes 

Fig . 5. 7 - Pesos dos grupos textura Is e estruturais e valores adotados para as diferentes combinações. 

Como já referido, o pH dos solos tem influência nos valores da 
capacidade de troca catiônica. No intuito de quantificar essa 
influência, têm-se feito medições em solos com teores de matéria 
orgânica de 0,7 a 15% (HELLING et ai, 1964 apud PEARSON; 
ADAMS, 1967) fazendo oscilar seu pH entre 3 e 8. Os resultados 
variam 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 desse ponto até o pH 8. 

As diferenças entre os solos são atribuídas tanto a variações 
no teor e tipo de matéria orgânica quanto a variações na 
mineralogia das argilas. O problema para o ajuste de valores, 
quando esses forem obtidos a pH diferentes, é discriminar a parte 
atribuível à matéria orgânica da parte atribuível à fração inorgânica, 
para, a seguir, fazer os cálculos correspondentes segundo os 
teores desses componentes. Isso, naturalmente, pode ser 
realizado através da análise de alguns solos representativos, 
seguida da manipulação estatística de seus resultados, segundo 
métodos de correlação múltipla. 

No entanto, para efeitos práticos, poder-se-ão considerar que 
as partes atribuídas às frações mencionadas, dentro da amplitude 
de variação normal do pH, estão dadas pelas equações: 

onde: 

Yc =-59 + 51x 
Ya = 30 + 4,4x 

Yc = capacidade de troca catiônica para cada 100 g de carbono 
orgânico 
Ya = capacidade de troca catiônica para cada 100 g de argila 
X= pH 

A tabela será aplicada diretamente para a média ponderada 
dos primeiros 100 cm de profundidade ou para a profundidade 
efetiva quando essa for inferior. 

No caso dos solos classificados como Areias, é conveniente 
considerar os valores da capacidade de troca catiônica após 



correção para a matéria orgânica. Isso poderá ser feito diminuindo 
1,5 mE para cada 1% de conteúdo de matéria orgânica. Essa 
recomendação é feita considerando que os solos assim 
classificados na área tropical apresentam, sob condições naturais, 
conteúdos de matéria orgânica comparativamente altos que, sob 
cultivos, se esgotam rapidamente, a ponto de terem de ser 
abandonados se , após um ou dois ciclos de culturas anuais, não 
se seguir a implantação de uma cultura permanente adaptada a 
essas condições. Dessa maneira, a consideração pura e simples 
desses valores poderá induzir a atribuir a essas áreas uma 
capacidade que, na realidade, não é permanente. Contudo, em 
cada caso, um exame específico desse problema poderá melhor 
definir se esse procedimento é ou não o mais correto. Essas 
mesmas considerações são válidas para o caso dos solos Podzóis. 

Os pesos adotados para a ponderação dessa característica 
pedológica são os seguintes: 

- igual ou menor a 2 miliequivalentes para cada 100 g de solo .... 3 
- entre 2 e 4 mi li equivalentes ........................................................ 5 
- entre 4 e 8 mi li equivalentes ..... ...... ... .. .... . . ........ 6 
- entre 8 e 16 miliequivalentes ............ 8 
- maior que 16 miliequivalentes ........ 9 

E) Bases trocáveis 

Refere-se à soma dos íons Ca++, Mg++ , K++ e Na', expressos em 
miliequivalentes para cada 100 g de solo. 

Do ponto de vista químico, pode ser admitida como uma 
medida de fertilidade atual dos solos, pois é através do mecanismo 
de troca catiônica que se dá, em grande parte, a alimentação das 
plantas. A esse respeito é conveniente lembrar que, embora 
citados apenas quatro cátions, na verdade estão sujeitos a esse 
processo outros elementos de não menos importância. 

Para estabelecer os diferentes graus de restrição imputáveis a 
esse fator, tem-se admitido, arbitrariamente, que um valor de soma 
de bases trocáveis de 16 mE/100 g de solo seria o mínimo 
admissível para um solo ser considerado como de grau de 
restrição 001, se essa class ificação dependesse apenas desse 
fator. 

Como quase todos os perfis estão subdivididos em horizontes 
e sub-horizontes, 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 
horizontes A e B ou aos primeiros 100 cm de profun didade quando 
essa for superior. 

Novamente, os Regossolos, Verti ssolos e Solos Aluviais 
constituirão exceções quando a profundidade efetiva abranger total 
ou parcialmente o horizonte C que, sob essas circun stâncias, será 
considerado. 

Lembre-se que os horizontes extremamente salinos e/ou 
alcalinos interrompem a profundidade efetiva e que, de modo geral , 
são, por assim dizer, casos especiais de riqueza de bases 
trocáveis. Por esse motivo, dependendo da profundi dade em que 
esses tipos de horizontes estão presentes, reconh ecem-se três 
situações qu e, com os respectivos pesos adotados na ponderação 
da característica em foco, são as seguintes. 

1. Solos sem horizontes extremamente salinos e/ou alcalinos 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/100 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 

li. Solos com horizontes salinos e/ou alcalinos após os primeiros 
100 cm de profundidade 

- menos de 2 mE/1 00 g de solo 
- de 2 a 4 mE/100 g de solo .............. . 
- de 4 a 8 mE/100 g de solo .............. . 
- de 8 a 16 mE/100 g de solo 
- mais de 16 mE/1 00 g de solo .. 

1 
2 
3 
5 
6 

Ili. Solos com horizontes salinos e/ou alcalinos nos primeiros 100 
cm de solo 

- menos de 2 mE/100 g de solo. 
- de 2 a 4 mE/100 g de solo 
- de 4 a 8 mE/100 g de solo 
- de 8 a 16 mE/100 g de solo 

1 
2 
3 
5 

F) Profundidade efetiva 

Entende-se por profundidade efetiva a profundidade até onde as 
raízes das plantas podem atingir. 

Como é facilmente compreensível, nem sempre toda a 
profundidade do solo pode ser considerada como efetiva. Na 
realidade essa deveria ser determinada em cada caso, porém, 
considerando o tipo e a escala de trabalho a ser realizado, esse 
rigor na exatidão é perfeitamente dispensável. 

Assim, em trabalho de cunho regional, poder-se-á considerar 
como tal aquela abrangida pelos horizontes A e B. 

Esse critério elimina sumariamente todo o horizonte C. No 
entanto, dadas as caracteristicas de algumas unidades de 
mapeamento dos estudos pedológicos básicos que são utilizados 
para a definição da capacidade de uso e alguns critérios 
empregados na sua elaboração, torna-se necessário tratar de 
forma especial alguns solos. 

Esse é o caso, por exemplo, dos Aluviais , dos Regossolos, dos 
Vertissolos e dos Salinos-Alcalinos. 

Nos primeiros, todos ou quase todos os horizontes C podem e 
devem ser considerados como componentes da profundidade 
efetiva. 

Já no caso dos Regossolos e Vertissolos, é mister uma 
avaliação individualizada de cada perfil para definir se parte ou 
todo o horizonte C pode constituir a profundidade efetiva. 

Nos solos salinos e alcalinos, a profundidade efetiva 
considerar-se-á interrompida por qualquer horizonte com relação 
Na•rr x 100 igual ou superior a 15 e/ou condutividade elétrica 
superior a 24 milimhos/cm. Da mesma maneira, todo horizonte Glei 
totalmente desenvolvido também interrompe a profundidade sob 
consideração. 

Os pesos adotados, para cada uma das situações possíveis, 
são os seguintes: 

- nula .............................................. . 
- bolsões com afloramentos 
- menos de 30 cm ........................... . 
- 30 a 60 cm ................... . 
- 60 a 90 cm .... 
- 90 a 120 cm 
- m~s~ 1~ ~ .................................................... . 

G) Textura e estrutura do horizonte superficial 

o 
2 
3 
5 
6 
8 
9 

Aquilo que se afirmou com respeito à textura e à estrutura do 
horizonte B (vide item 5.1.1 .4.3 C) praticamente pode ser aplicado 
ao horizonte superficial. 

Naturalmente que, no caso especial de se apresentar um 
horizonte superfi cial orgânico, terá que se considerar se a tabela 
se aju sta ou não à situação especifica e, em cada caso, adaptar
se-á a solução mais recomendável. 

Não se trata apenas de definir se o percentual de matéri a 
orgâni ca é ou não suficiente para caracterizar um horizonte 
orgânico. 

Dever-se-ão considerar sua espessura e os possíveis efeitos 
das operações normais do preparo de solo sobre ela. É também 
relevante inferir a qualidade da mesma, porém, as manchas sob 
essas condições em um mapeamento regional são tão pouco 
expressivas que é preferível canalizar qualquer preocupação 
adicional a um exame do caso, pois as generalizações pouco 
contribuiriam para a an álise do problema. 

No caso específico dos solos class ificados como Litólicos com 
horizonte A de textura areia, considerar-se-á como estrutura de 
grãos simples toda e qualquer estrutura descrita como fraca, 
pequena granular. 

A tabela de pesos a ser considerada é, também, a incluída 
para o horizonte B (Fig. 5.7). 

H) Matéria orgâni ca 

Considerar-se-á unicamente a percentagem do horizonte A1. 
Quando estiver subdividido, determinar-se-á a média ponderada de 
seus componentes. 

Normalmente esse valor é calculado através dos percentu ais 
de N ou C e faz parte dos resultados analíti cos. A fim de evitar 
possíveis distorções com o emprego de um fator único, 
recomenda-se aplicar o critério seguin te: 
- quando a relação C/N for superior a 15, multiplicar o valor de N 

por 20; 
- quando a relação C/N estiver entre 9 e 15, multiplicar o valor de 

C por 1, 72 ou o valor de N por 20, indiferentemente; e 



- quando a relação C/N for inferior a 9, multiplicar o valor de C por 
1,72. 

- se estiver ausente o horizonte A1, o critério será aplicado ao 
horizonte superficial presente. 

Os pesos adotados na ponderação dessa característica são os 
seguintes: 

- menos de 1 %) .. 
- de 1 a 2%) .. 
- de 2 a 5%) .. 
- mais de 5%) .. 

5 
6 
8 
9 

Em todos os casos em que a relação C/N for superior a 20, é 
conveniente diminuir em dois pontos os pesos citados. 

5.1.1.5 - Conceituação das classes, subclasses e séries do 
sistema 

Observe-se que a sistemática proposta agrupa todas as 
resultantes-de-interação, entes de capacidade considerados 
indivisíveis, em uma infinidade de unidades que, individualmente, 
comportam as que apresentam igual capacidade de influência 
sobre a produção e produtividade, quando submetidas ao mesmo 
sistema de manejo. 

Essas unidades são, por sua vez, agrupadas em séries, as 
quais reúnem as unidades que apresentam homogeneidade no 
que diz respeito ao grau de restrição dos fatores clima, relevo e 
solo, independentemente das características físico-químico
morfológicas que interferem na determinação de sua capacidade. 

Similarmente, as séries são agrupadas em subclasses e essas 
em classes de acordo com o tipo geral e o grau da máxima 
restrição, respectivamente. 

Dessa maneira, segundo os objetivos, recursos, tempo, dados 
e cartografia básica disponíveis, o estudo poderá ser realizado can 
maior ou menor profundidade. Obviamente, o grau de abstração de 
suas generalizações não será o mesmo e, correspondentemente, 
deverão ser aceitos com maiores ou menores restrições. 

Nos parágrafos seguintes, é oferecida a conceituação dos 
diferentes componentes do sistema, com exceção das unidades 
que, por seu grande número teoricamente possível, não são aqui 
incluídas. 

5.1.1.5.1-Classe Plenater 

As resultantes-de-interação pertencentes a essa classe encontram
se, do ponto de vista climatológico, em áreas onde o atendimento 
efetivo da demanda hídrica atinge mais de 85%) do valor total, 
expresso o primeiro pela média geométrica de sua precipitação 
pluvial e de evapotranspiração real e o segundo por sua 
evapotranspiração potencial. Adicionalmente, contam com um 
período de crescimento vegetativo ininterrupto de mais de 210 
dias, considerando um tempo de recorrência de cinco anos. 

Normalmente, fazem parte de superfícies estruturais tabulares, 
terraços e patamares, embora também sejam comuns sobre 
superfícies de acumulação fluviais e lacustres e, ainda, sobre 
formas erosivas tabulares e no topo de algumas formas convexas. 

Por definição, são planos, com declividades sempre inferiores 
a 5%). Seus solos apresentam algumas variações que são a base 
dos critérios usados para sua subdivisão em unidades. No entanto, 
pode-se caracterizá-los, em termos modais, da seguinte maneira: 
- não são salinos (condutividade elétrica sempre inferior a 4 

mmhos/cm) nem alcalinos ao longo de todo o perfil; 
- têm boa capacidade de retenção de umidade com boa a 

moderadamente 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 
granulares ou em blocos subangulares; 

- tanto sua fertilidade atual como a potencial, considerando a soma 
de bases trocáveis e a capacidade total de troca catiônica como 
medida dessas características, são altas. Com efeito, ambas são 
sempre superiores a 16 mE/100 g de solo. Contribui também para 
essa situação o alto conteúdo de matéria orgânica que atinge 
níveis superiores a 5%) com relação carbono/nitrogênio inferior a 
20; e por outro lado, a profundidade efetiva é, frequentemente, 
superior a 120 cm, contribuindo, ainda mais, com a fertilidade 
natural, principalmente por sua influência na capacidade de 
retenção de umidade. 

As variações em torno de descrição modal que, como já 
afirmado, caracterizam as diferentes unidades, incluem: período de 

crescimento vegetativo reduzido até 180 dias; condutividade 
elétrica de até 8 mmhos/cm; drenagem acentuada; texturas 
moderadamente pesadas ou moderadamente leves e suas 
correspondentes estruturas; capacidade de troca e soma de bases 
de até 12 mE/100 g de solo; matéria orgânica superior a 1%) e 
profundidade efetiva não inferior a 60 cm. 

A) Subclasse e série na Classe Plenater 

Por definição, as subclasses agrupam, dentro de uma classe, 
todos os elementos de interação que apresentam o mesmo tipo 
geral de condicionante dominante. 

A Classe Plenater, também por definição, exclui restrições que 
sejam suficientemente significativas a ponto de poderem ser 
reconhecidas subclasses. Consequentemente, não existem 
agrupamentos diferentes a esse nível. 

Por outro lado, sendo a série uma categoria em que todos os 
três tipos gerais de condicionantes são homogêneos, e excluindo a 
Classe Plenater qualquer diferenciação no nível de subclasse, só é 
possível a existência de uma série na qual todos os seus tipos 
gerais de condicionantes se apresentam em um nível praticamente 
não restritivo. Essa série toma a denominação de Plenater 111 e 
corresponde, em sua definição, ao conceito central de sua classe. 

5.1.1.5.2 - Classe Lavoter 

Climatologicamente, apresenta-se em áreas onde a média 
geométrica da precipitação pluvial e da evapotranspiração real 
representa não menos de 70%) de sua correspondente 
evapotranspiração potencial e, adicionalmente, contam com um 
período de crescimento vegetativo ininterrupto de pelo menos 180 
dias, can um tempo de recorrência de cinco anos. 

No entanto, consideram-se também como pertencentes a essa 
classe as áreas cuja média é superior a 115%). Nesse caso, porém, 
constituem uma variação diferenciada em nível de uma subclasse 
especial, como explicado na letra A deste mesmo subitem. 

Normalmente, faz parte dos mesmos tipos de unidades 
geomorfológicas da classe anterior, porém com declividades de até 
15%). 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 dentro da amplitude de variação admissível para a 
classe, isto é, índice pedológico entre 7,0 e 8,5. 

Entretanto, em seu conceito central, seus solos podem ser 
caracterizados 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, bem 
como sua capacidade total de troca catiônica, são superiores a 12 
mE/100 g de solo, sendo ainda considerados de boa fertilidade, 
mesmo situando-se na parte inferior dessa faixa; são também 
moderadamente profundos a profundos, com mais de 90 cm de 
profundidade efetiva; e seu conteúdo de matéria orgânica é 
superior a 2%). 

O conceito central acima descrito, como já manifestado, 
comporta variações que, dentro das diferentes combinações dos 
tipos gerais de limitação (clima, relevo, solo), isto é, dentro de cada 
série, servem de critério para identificação das unidades. Essas 
variações incluem: período de crescimento vegetativo reduzido até 
150 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 catiônica e soma de 
bases reduzidas até 8 mE/100 g de solo; profundidade efetiva de 
até 60 cm; e matéria orgânica inferior a 1%). 

Ocasionalmente podem registrar-se valores inferiores aos 
anotados, porém são aceitos com muita reserva e, naturalmente, 
quando canpensados por outras características que possibilitam o 
comportamento médio adequado à classe. 

A) Subclasses e séries na Classe Lavoter 

Respeitando os limites impostos para a conceituação da classe, é 
possível diferenciar nas resultantes-de-interação da Classe Lavoter 
sete agrupamentos no nível de subclasse, segundo o tipo geral ou 
tipos gerais de condicionantes dominantes: Lavoter-por-clima, 
Lavoter-por-relevo, Lavoter-por-solo, Lavoter-por-clima/relevo, 



Lavoter-por-clima/solo, Lavoter-por-relevo/solo e Lavoter-por
clima/relevo/solo. 

Note-se que as quatro subclasses que consideram a 
condicionante clima englobam os componentes da classe que 
apresentam índice agroclimático superior a 70%) e inferior a 85%), 
independentemente das condições de relevo e solo. São, 
consequentemente, definidas em termos de deficiência de umidade 
em relação à disponibilidade teoricamente ótima para o 
desenvolvimento das plantas em geral. Há casos, porém, em que o 
mesmo grau de restrição dá-se por excesso do fator em 
consideração, apresentando assim, condições muito peculiares e, 
por isso, reconhece-se também a variação Lavoter-por-clima e 
correlatas, extensíveis a todas as suas respectivas séries e 
unidades, quando o índice agroclimático é superior a 115%). 

Sendo série o conjunto que, além de apresentar a 
homogeneidade exigida por suas respectivas classes e 
subclasses, se mostra também homogêneo no que concerne ao 
grau de restrição de seus três tipos gerais, são possíveis sete 
séries na Classe Lavoter, pertencendo uma a cada subclasse, 
conforme relação apresentada na Tabela 5.Vlll. 

TABELA 5.Vlll 
Subclasses e séries na Classe Lavoter 

Subclasses 

Lavoter-por-clima 
Lavoter-por-relevo 
Lavoter-por-solo 
Lavoter-por-clima/relevo 
Lavoter-por-clima/solo 
Lavoter-por-relevo/solo 
Lavoter-por-clima/relevo/solo 

5.1.1.5.3 - Classe Agriter 

Séries 

211 
121 
112 
221 
212 
122 
222 

Climatologicamente, encontra-se em áreas onde a média 
geométrica da precipitação pluvial e da evapotranspiração real 
representa não menos de 55%) de sua correspondente 
evapotranspiração potencial e, adicionalmente, conta com um 
período de crescimento vegetativo ininterrupto de pelo menos 150 
dias, considerando um tempo de recorrência de cinco anos. 

Do ponto de vista geomorfológico, pode fazer parte de todas as 
formas estruturais, das unidades tabulares e convexas, das formas 
erosivas e dos terraços fluviais ou lacustres das formas de 
acumulação, porém, em todos os casos, quando as declividades 
são inferiores a 25%). Assim sendo, é mecanizável, embora nos 
casos extremos as máquinas trabalhem com certa dificuldade. 

Pedologicamente, as resultantes-de-interação da Classe 
Agriter têm características físico-químico-morfológicas tais que a 
média geométrica de seus pesos, de acordo com a metodologia 
proposta, é superior a 5,5. 

Seus solos são, consequentemente, variados. Em termos de 
conceituação modal, podem ser descritos da maneira seguinte: 
não salinos a moderadamente salinos; condutividade elétrica de 
até 8 milimhos/cm; drenagem de ligeiramente lenta a 
acentuadamente rápida; textura de moderadamente leve até 
pesada, combinada com estrutura em blocos, prismática ou 
colunar moderada e granular; apresentam capacidade de troca 
catiônica, bem como soma de bases trocáveis, superior a 8 
mE/100 g de solo, denotando, com isso, regular a boa fertilidade 
potencial e atual; são moderadamente profundos a profundos; com 
conteúdos de matéria orgânica normalmente superiores a 1 º/o. 

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 e séries na Classe Agriter 

Reconhecem-se sete subclasses: Agriter-por-clima, Agriter-por
relevo, Agriter-por-solo, Agriter-por-clima/relevo, Agriter-por
clima/solo, Agriter-por-relevo/solo e Agriter-por-clima/relevo/solo. 

A combinação dos três tipos gerais de condicionantes: clima, 
relevo, solo, com seus respectivos graus de restrição possíveis a 
esse nível, determina a ocorrência das 19 séries relacionadas na 
Tabela 5.IX. 

TABELAS.IX 
Subclasses e séries na Classe Agriter 

Subclasses Séries 

Agriter-por-clima 311 312 
321 322 

Agriter-por-relevo 131 132 
231 232 

Agriter-por-solo 113 123 
213 223 

Agriter-por-clima/relevo 331 332 

Agriter-por-clima/solo 313 323 

Agriter-por-relevo/solo 133 233 

Agriter -por -clima/rei evo/sol o 333 

5.1.1.5.4 - Classe Mesater 

Do ponto de vista climático, os componentes dessa classe se 
encontram em áreas onde a média geométrica da precipitação 
pluvial e da evapotranspiração real representa não menos de 40% 
do valor de sua correspondente evapotranspiração potencial e, 
adicionalmente, contam com um período de crescimento vegetativo 
ininterrupto de pelo menos 120 dias, considerando um tempo de 
recorrência de cinco anos. 

Geomorfologicamente, fazem parte das unidades tabular, 
terraço e patamar das fonnas estruturais e das tabulares, convexas 
e agudas das formas erosivas, porém, restritas aos lugares onde a 
declividade 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 
variam na amplitude seguinte: não salinos a acentuadamente 
salinos; drenagem de acentuadamente lenta a acentuadamente 
rápida; todas as texturas, com exceção das muito leves, e 
praticamente todas as estruturas; tanto a capacidade de troca 
catiônica como a soma de bases trocáveis superior a 4 mE/100 g 
de solo; e profundidade efetiva não inferior a 30 cm. 

A) Subclasses e séries na Classe Mesater 

Como todas as outras classes, exceto a Plenater, essa também 
admite sete subclasses, segundo o tipo de condicionante 
dominante presente: Mesater-por-clima, Mesater-por-relevo, 
Mesater-por-sol o, Mesater-por-clima/relevo, Mesater-por-
clima/sol o, Mesater-por-relevo/solo e Mesater-por-
clima/relevo/solo. 

A Tabela 5.X mostra suas 37 séries, distribuídas segundo as 
respectivas subclasses. 

Tabela 5.X 
Subclasses e séries na Classe Mesater 

Subclasses Séries 

Mesater-por-clima 411 412 413 
421 422 423 
431 432 433 

Mesater-por-rel evo 141 142 143 
241 242 243 
341 342 343 

Mesater-por-solo 114 124 134 
214 224 234 
314 324 334 

Mes ater-por-clima/rei evo 441 442 443 

Mesater-por-clima/solo 414 424 434 

Mesater-por-rel evo/solo 144 244 344 

Mes ater-por-clima/rei evo/sol o 444 



5.1.1.5.5 - Classe Agroster 

Os componentes dessa classe se encontram sob clima no qual a 
relação percentual entre o atendimento efetivo, expresso pela 
média geométrica entre a precipitação pluvial e a 
evapotranspiração real, e a demanda hídrica ideal, expressa pela 
evapotranspiração potencial, é pelo menos de 25%) e, 
adicionalmente, contam com um período de crescimento vegetativo 
ininterrupto de, no mínimo, 90 dias, considerando um tempo de 
recorrência de cinco anos. 

Geomoriologicamente, fazem parte das mesmas unidades da 
classe anterior, porém, com declividades de até 55%), além das 
planícies inundáveis, desde que respeitado o condicionamento do 
período 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, dessa 
maneira, ser até fortemente salinos; drenagem de acentuadamente 
lenta a fortemente rápida; qualquer textura e 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 e, finalmente, qualquer 
profundidade, desde que essa não possa ser definida como nula 
ou como de bolsões com afloramentos frequentes. 

A) Subclasses e séries na Classe Agroster 

De acordo com a natureza do tipo geral de condicionante mais 
restritivo, são diferenciadas sete subclasses: Agroster-por-clima, 
Agroster-por-relevo, Agroster-por-solo, Agroster-por-clima/rel evo, 
Agroster-por-clima/solo, Agroster-por-relevo/solo e Agroster-por
clima/relevo/solo. 

Do total das séries da classe, 16 pertencem à subclasse 
Agroste-rpor-clima, 16 à Agroster-por-relevo, 16 à Agroster-por
solo, 4 à Agroster-por-clima/relevo, 4 à Agroster-por-clima/solo, 4 à 
Agroster-por-relevo/solo, e, 1 à Agroster-por-clima/relevo/solo 
conforme a Tabela 5.XI. 

Tabela 5.XI 
Subclasses e séries na Classe Agroster 

Subclasses Séries 

511 512 513 514 
Agroster-por-clima 521 522 523 524 

531 532 533 534 
541 542 543 544 

151 152 153 154 
Agroster-por-relevo 251 252 253 254 

351 352 353 354 
451 452 453 454 

115 125 135 145 
Agroster-por-solo 215 225 235 245 

315 325 335 345 
415 425 435 445 

Ag roster -por-e 1 im a/rei evo 551 552 553 554 

Agroster-por-clima/solo 515 525 535 545 

Ag roster -por-rei evo/sol o 155 255 355 455 

Ag roster -por-e 1 im a/rei evo/sol o 555 

5.1.1.5.6 - Classe Silvater 

Climatologicamente, pode se apresentar sob praticamente 
qualquer tipo de clima, incluindo a faixa onde a média geométrica 
da precipitação pluvial com a evapotranspiração real representa 
menos de 25%) de sua correspondente evapotranspiração 
potencial, e as áreas onde o período de crescimento vegetativo 
ininterrupto é inferior a 80 dias, com tempo de recorrência de cinco 
anos. 

Da mesma maneira, do ponto de vista geomoriológico, suas 
unidades e respectivas amplitudes de declividade, dentre as que 
podem se apresentar, são muito variáveis, embora sejam típicas as 
formas agudas com declividades superiores a 55%), quando fazem 
parte de uma subclasse especial, como ver-se-á posteriormente. 

Também, pedologicamente, as características físico-químico
moriológicas são as mais variadas, de forma que seu 
correspondente índice pode ocupar qualquer lugar da amplitude de 
variação estabelecida metodologicamente, embora essa afirmativa 
seja meramente conceituai, pois, na prática, são extremamente 
improváveis solos de ótima qualidade sob climas e relevos 
extremamente limitativos. 

A) Subclasses e séries na Classe Silvater 

Como em todas as outras classes, exceto a Plenater, também 
nessa são reconhecidas sete subclasses: Silvater-por-clima, 
Silvater-por-rel evo, Silvater-por-solo, Silvater-por-clima/relevo, 
Silvater-por-clima/solo, Silvater-por-relevo/solo, Silvater-por
clima/relevo/solo. 

As séries nessa classe, distribuídas de acordo com a 
subclasse a que pertencem, estão incluídas na Tabela 5.Xll. 

Tabela 5.Xll 
Subclasses e séries na Classe Silvater 

Subclasses Séries 

611 612 613 614 615 
621 622 623 624 625 

Silvater-por-clima 631 632 633 634 635 
641 642 643 644 645 
651 652 653 654 655 

161 162 163 164 165 
261 262 263 264 265 

Silvater-por-rel evo 361 362 363 364 365 
461 462 463 464 465 
561 562 563 564 565 

116 126 136 146 156 
216 226 236 246 256 

Silvater-por-solo 316 326 336 346 356 
416 426 436 446 456 
516 526 536 546 556 

Si lvat er-p or -clima/rei evo 661 662 663 664 665 

Silvater-por-clima/solo 616 626 636 646 656 

Silvater-por-rel evo/solo 166 266 366 466 566 

Silvater-por- 666 
clima/relevo/solo 

Destaque-se que as correspondentes à Subclasse Silvater-por
clima são improváveis no âmbito do território nacional. 

5.1.2 - CARACTERIZAÇÃO DOS FATORES CONDICIONANTES 

5.1.2.1 - Aspectos gerais do clima 

5.1.2.1.1 -Material e métodos 

Com o objetivo de se chegar a uma classificação climática que 
atendesse às necessidades do mapeamento da capacidade de uso 
dos recursos naturais renováveis, no que tange às condicionantes 
inerentes ao clima, utilizou-se uma série de dados, assim como 
diversos métodos de análise e processamento dos mesmos, cujas 
fontes estão citadas a seguir. 

Os dados referentes à precipitação pluviométrica foram 
coletados por meio do Sistema de Informações Hidrológicas do 
Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, que 
inventaria todas as estações pluviométricas operadas por diversas 
entidades oficiais e particulares. Selecionaram-se 253 estações 
que apresentavam períodos variáveis de observação, porém nunca 
inferiores a 1 O anos consecutivos e representativos da realidade 
recente da distribuição das chuvas na área. A Figura 5.8 posiciona 
as estações selecionadas dentro do espaço compreendido pela 
Folha SF.22 Paranapanema, onde se pode verificar a deficiência 
praticamente total de estações pluviométricas no Estado de Mato 
Grosso do Sul. 

Os valores normais da temperatura média anual foram 
compilados dos trabalhos de Maack (1968) e Nimer (1979), e 
também utilizaram-se dados obtidos pelas estações 
meteorológicas do Instituto Agronômico do Paraná - IAPAR e do 



Instituto Nacional de Meteorologia - INEMET. Devido à pequena 
densidade dos valores observados da temperatura, e objetivando 
maior controle da distribuição espacial do fenômeno, realizou-se o 
adensamento de pontos através de estimativas baseadas em 
equações de regressão calculadas por Pinto, Ortolani e Alfonsi 
(1971, 1972). 

Os elementos do balanço hídrico foram determinados segundo 
o método de Thornthwaite (1948), compilado por Ribeiro e 
Gonçalves (1978), através de programa de computador 
desenvolvido pela Divisão de Informática do Projeto 
RADAMBRASIL, em que a capacidade de armazenamento de 
água do solo foi considerada de 125 mm. No entanto, os valores 
da evapotranspiração potencial foram calculados pelo método de 
Penman, através das equações de regressão desenvolvidas por 
Oliveira, Mota e Silva (1978). 

A série de dados, levantados ou gerados, permitiu a 
elaboração dos cartogramas de isoietas, de isotermas, de 
excedente hídrico e deficiência hídrica, bem como o cálculo dos 
índices agroclimáticos e seu mapeamento segundo o método 
explicitado no item 5.1.1.4.1. Após serem ajustados topográfica e 
altimetricamente pelo Mapa Geomorfológico, elaborado pela 
Divisão de Geomorfologia do Projeto RADAMBRASIL, e pela 
correspondente Carta do Brasil ao Milionésimo, editada pelo IBGE, 
esses cartogramas foram reduzidos através de xerocópias até a 
escala final de publicação de 1 :4.000.000. 

A análise e a descrição de cada um deles será feita dentro dos 
itens específicos que se seguem. 

5.1.2.1.2 - Precipitação pluviométrica 

De modo geral, não são observados grandes contrastes nos totais 
pluviométricos médios anuais da Folha SF.22 Paranapanema, 
como demonstra a Figura 5.9. A maior parte da área mapeada 
apresenta uma média pluviométrica que oscila entre 1.200 e 1.400 
mm anuais. Acima desse intervalo, encontra-se uma área no nor
noroeste do Paraná, região de Umuarama, Maringá e Londrina, 
bem como uma estreita faixa no leste da folha. Abaixo de 1.200 
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mm anuais está todo o noroeste da área em estudo, bem como um 
grande bolsão que abrange a região de Lins (SP) e Bauru (SP), 
incluindo a maior parte das represas de Promissão e Nova 
Avanhandava, no rio Tietê. 

Quanto á distribuição estacionai da precipitação, verifica-se, 
praticamente em toda a Folha, um regime nítido de duas estações, 
ou seja, uma seca no inverno e outra chuvosa no verão. A análise 
da série de dados pluviométricos médios mensais referentes às 
253 estações selecionadas mostrou que o semestre de abril a 
setembro caracteriza-se por apresentar precipitações bem 
inferiores às do semestre de outubro a março. No entanto, essa 
semestralidade na distribuição das chuvas apresenta-se 
modificada no sudoeste da folha (noroeste do Paraná), isto é, o 
semestre menos chuvoso adianta-se e tem início em março. 
Porém, ocorre uma elevação na pluviometria da referida área em 
maio ao norte e em junho ao sul, o que interrompe a sequência de 
seis meses consecutivos com precipitações mais baixas verificada 
no restante da área mapeada. Todavia, nos meses seguintes, os 
totais voltam a ser baixos, perdurando essa situação até o mês de 
setembro. 
A concentração trimestral das precipitações máximas e mínimas 
também segue um mesmo comportamento geral para a maior 
parte da folha. O trimestre mais chuvoso é representado pelos 
meses de dezembro, janeiro e fevereiro, enquanto as menores 
precipitações pluviométricas são verificadas nos meses de junho, 
julho e agosto. Entretanto, aqui também são encontrados alguns 
desvios em relação ao normal, uma vez que no sudoeste da folha 
o mês de outubro supera o mês de fevereiro quanto aos totais 
pluviométricos máximos, e o mês de abril, ou março em alguns 
casos, acusa totais inferiores aos registrados em junho. Nas 
estações de Maringá, Apucarana e Arapongas, todas no norte do 
Paraná, verifica-se que outubro é mais chuvoso que dezembro, 
enquanto em várias outras estações dispersas pela folha, 
principalmente o mês de setembro, mas algumas vezes também 
maio ou abril, são mais secos que o mês de junho. 
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Fig. 5.8 - Localização das estações pluviométricas. 



o 110 km 

Fig. 5.9 - Pluviometria total média anual (mm). 

5.1.2.1.3 - Temperatura 

A distribuição espacial da temperatura média anual na Folha SF.22 
Paranapanema pode ser visualizada através das isotermas 
plotadas na Figura 5.1 O. Da mesma forma que o verificado com a 
precipitação pluviométrica analisada anteriormente, em linhas 
gerais não se observa acentuado gradiente térmico, uma vez que a 
diferença entre as isotermas de maior e menor valor é de apenas 
4ºC. Essa homogeneidade no comportamento do elemento 
temperatura reflete a compartimentação do relevo, que se dispõe, 
geralmente, em amplas superfícies planálticas sedimentares 
inclinadas em direção à calha do rio Paraná Nessa mesma 
direção, observa-se um incremento nos valores médios anuais da 
temperatura, ao passo que no setor sul da folha são encontradas 
as isotermas de mais baixo valor, ou seja, de 19ºC. Conclui-se 
assim, que o principal fator que influencia as características 
térmicas da área é o relevo, seguido pelos efeitos da latitude e da 
continentalidade. Essa última, associada ao rebaixamento geral do 
relevo e ao decréscimo da latitude, se faz sentir no noroeste da 
área, onde as temperaturas atingem mais de 23ºC. 

Ainda quanto ao fator térmico, vale ressaltar a oscilação diária 
da temperatura que, nos meses de inverno e principalmente nas 
noites de céu limpo e pequena umidade que sucedem a passagem 
de frente fria, chega a atingir valores próximos ou inferiores a OºC. 
Como consequência, verifica-se o aparecimento do fenômeno da 
geada, que tem efeitos desastrosos sobre as culturas em 
desenvolvimento nessa época do ano. 

Conforme os mapas da média anual de ocorrência de geada 
publicados por Nimer (1979), na presente folha, observa-se que no 
extremo sudoeste esse fenômeno ocorre em mais de 1 O dias ao 
ano. Porém, à medida que as latitudes diminuem, verifica-se um 
gradativo decréscimo no número de dias de ocorrência de geada, 
chegando a menos de um dia no norte da folha. 

5.1.2.1.4 - Balanço hídrico 

O balanço hídrico representa o confronto entre as necessidades 
hídricas das plantas em geral e a chuva que realmente se verifica 

em determinada área. A evapotranspiração potencial indica a 
quantidade de água que seria transferida da superfície à 
atmosfera, durante determinado período de tempo, em uma área 
extensa, inteiramente vegetada, onde nunca falte umidade no solo 
para o uso das plantas, ou seja, a chuva teoricamente necessária 
para manter a vegetação verde e turgescente durante o ano. 

A partir dos valores da evapotranspiração potencial e da 
pluviometria, é possível a realização do cálculo do balanço hídrico 
conforme o método anteriormente citado. Os resultados obtidos 
permitem a compreensão das relações de umidade em uma 
determinada área, indicando a existência, ou não, de excedentes e 
deficiências hídricas que interfiram no desenvolvimento normal do 
ciclo vegetativo das plantas. 

No espaço geográfico abrangido pela Folha SF.22 
Paranapanema, foram detectados tanto excedentes hídricos 
quanto deficiências hídricas cujas distribuições espaciais, relativas 
ao total médio anual e ao número médio de meses por ano, podem 
ser visualizadas nas Figuras 5.11, 5.12, 5.13 e 5.14. 

5.1.2.1.5 - Graus de restrição inerentes ao clima 

Com base nos elementos precipitação, evapotranspiração real e 
evapotranspiração potencial, e aplicando-se a fórmula contida no 
item 5.1.1.4.1, são definidos índices agroclimáticos que, 
devidamente enquadrados nos intervalos de classe contidos na 
Tabela 5.111, permitem a delimitação de manchas agroclimáticas 
com diferentes graus de restrição da condicionante clima. 

O Mapa de Condicionantes Inerentes ao Clima, situado no 
rodapé do Mapa de Capacidade de Uso dos Recursos Naturais 
Renováveis, permite visualizar a distribuição desses graus de 
restrição através do espaço compreendido pela folha em estudo. 
Nele verifica-se que ocorrem os graus de restrição 100, 200 e 200* 
(por excesso de umidade). As estações e os parâmetros climáticos 
representativos de cada um deles estão relacionados nas Tabelas 
5.Xllll e 5.XIV. 
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Fig. 5.10 - Temperatura média anual (ºC) . 
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5.11 - Excedente hidrico total médio anual (mm). 
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Fig. 5.12 - Número de meses, por ano, com excedente hídrico. 
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Fig. 513 - Deficiência hídrica total nnêdia anual (mm). 
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Fig. 5.14- Número de meses, por ano, com deficiência hídrica. 



TABELA 5.Xlll 
Estações e parâmetros climáticos representativos das séries com grau de restrição 100 

Altitu Localização lndice Pluvianetria Evapotranspiração Deficiência hídrica anual Excedente hídrico anual 

Estações de agrocli total Temperatura 
Potencial Real Total Distribuição Total Distribuição média anual 

(m) 'Nº Longitude Latitude mático Média anual (mm) (mm) (mm) (meses) (mm) (meses) 
(º/o) (mm) {°e) 

Fazenda Conquista 310 2 51°07' 20°42' 90 1.183 23,4 1.268 1.102 166 Julho a setembro 81 Janeiro a março 
Andradina 400 4 51°23' 20°54' 89 1.136 22,4 1.247 1.083 164 Julho a novembro 53 Fevereiro e março 
Segunda Aliança 350 5 51°06' 20°57' 91 1.175 22,7 1.251 1.105 146 Julho a setembro 70 Janeiro e fevereiro 
Santa Fé do Sul 400 6 50°56' 20°13' 90 1.204 23,1 1.275 1.085 190 Julho a setembro 119 Janeiro a março 
Fazenda Santa Rita 463 7 50°18' 20°14' 92 1.236 22,8 1.266 1.098 168 Julho a setembro 138 Janeiro a março 
Urânia 423 8 50°39' 20°15' 92 1.239 23,1 1.272 1.096 176 Julho a setembro 143 Janeiro a março 
Fernandópolis 536 9 50°15' 20°17' 92 1.259 21,9 1.255 1.061 194 Julho a setembro 198 Janeiro a março 
Fazenda Santa Maria 455 10 49°45' 20°18' 89 1.219 22,5 1.264 1.049 215 Julho a setembro 170 Janeiro a março 
A.e.e.o. 511 11 49°58' 20°25' 89 1.203 22,2 1.254 1.043 211 Julho a setembro 160 Janeiro a março 
Valentim Gentil 510 12 50°05' 20°26' 95 1.295 22,2 1.253 1.091 162 Julho a setembro 204 Dezembro a março 
Sítio Hipólito 533 13 49°46' 20°28' 92 1.293 21,9 1.245 1.024 221 Junho a setembro 269 Dezembro a março 
Cruzeiro 465 14 49°57' 20°29' 96 1.348 22,5 1.254 1.074 180 Julho a setembro 274 Dezembro a marco 
lbiporanga 516 15 49°34' 20°29' 91 1.235 22,2 1.248 1.038 210 Julho a setembro 197 Dezembro a março 
Tanabi 490 16 49°39' 20°38' 95 1.322 22,2 1.245 1.066 179 Julho a setembro 256 Dezembro a março 
Bálsamo 535 17 49°35' 20°44' 94 1.276 21,9 1.235 1.057 178 Julho a setembro 219 Janeiro a março 
Monte Aprazível 480 18 49°42' 20°47' 95 1.285 22,0 1.241 1.071 170 Julho a setembro 214 Janeiro a março 
Nipoã 442 19 49°47' 20°55' 94 1.254 22,2 1.239 1.074 165 Julho a setembro 180 Dezembro a março 
Sítio Ribeiro de Castro 410 20 49°24' 20°02' 96 1.404 23,1 1.282 1.076 206 Junho a setembro 328 Dezembro a março 
Fazenda Progresso 440 21 49°20' 20°1 O' 95 1.373 22,8 1.270 1.070 200 Julho a setembro 303 Dezembro a março 
Colômbia 454 22 48°40' 20°11' 87 1.245 22,8 1.267 966 301 Junho a outubro 279 Dezembro a março 
Guarita 495 23 48°29' 20°11' 94 1.377 22,5 1.263 1.026 237 Junho a setembro 351 Dezembro a março 
Usina Marimbondo 395 24 49°12' 20°19' 91 1.266 22,8 1.270 1.045 225 Junho a setembro 221 Dezembro a março 
Adolfo Pinto 507 25 48°38' 20°19' 92 1.323 22,2 1.255 1.011 244 Junho a outubro 312 Dezembro a março 
Alberto Moreira 545 26 48°33' 20°27' 91 1.311 22,2 1.245 988 257 Junho a outubro 323 Dezembro a março 
Onda Branca 575 27 49°19' 20°28' 90 1.230 21,9 1.241 1.007 234 Julho a outubro 223 Dezembro a marco 
Sítio São José 500 28 49°04' 20°32' 90 1.265 22,2 1.249 1.005 244 Junho a outubro 260 Dezembro a marco 
Fazenda São Luís dos 460 29 48°22' 20°35' 93 1.328 22,5 1.251 1.021 230 Julho a outubro 307 Dezembro a março 
Coqueiros 
Onda Verde 520 30 49°18' 20°36' 91 1.262 22,2 1.241 1.021 220 Julho a outubro 241 Janeiro a março 
Mirassolândia 512 31 49°28' 20°30' 94 1.289 22,2 1.249 1.059 190 Julho a setembro 230 Dezembro a março 
Ribeiro dos Santos 550 32 48°58' 20°36' 91 1.255 21,9 1.239 1.019 220 Junho a setembro 236 Dezembro a março 
Palmar 581 33 48°34' 20°39' 93 1.302 21,6 1.232 1.000 232 Julho a outubro 302 Dezembro a março 
Sítio São João 530 34 48°25' 20°42' 90 1.234 21,9 1.237 996 241 Junho a outubro 238 Janeiro a março 
Colina 610 35 48°34' 20°44' 96 1.325 21,6 1.224 1.041 183 Julho a setembro 284 Dezembro a março 
Morro Agudo 540 36 48°04' 20°44' 100 1.424 21,9 1.234 1.069 165 Julho a setembro 355 Dezembro a março 
Olímoia 490 37 48°55' 20°44' 92 1.266 22,2 1.241 1.038 203 Julho a setembro 228 Dezembro a marco 
São José do Rio Preto 470 38 49°23' 20°48' 90 1.199 21,9 1.242 1.042 200 Julho a setembro 157 Janeiro a marco 
Mirassol 585 39 49°31' 20°49' 91 1.207 21,3 1.226 1.030 196 Julho a outubro 177 Janeiro a marco 
Severínia 600 40 48°48' 20°49' 94 1.308 21,6 1.225 1.015 210 Julho a setembro 293 Dezembro a marco 
Fazenda Marambaia 567 41 48°30' 20°50' 92 1.257 21,6 1.225 1.011 214 Julho a outubro 246 Dezembro a março 

continua 



TABELA 5.Xlll 
Estações e parâmetros climáticos representativos das séries com grau de restrição 100 

continuação 

Altitu Localização lndice Pluvianetria Temperatura Evapotranspiração Deficiência hídrica anual Excedente hídrico anual 

Estações de agrocli total média anual Potencial Real Total Distribuição Total Distribuição 
(m) 'Nº Longitude Latitude mático Média anual {°C) (mm) (mm) (mm) (meses) (mm) (meses) 

(º/o) (mm) 

Fazenda lracema 505 42 48°20' 20°47' 93 1.317 21,9 1.237 1.013 224 Julho a outubro 304 Dezembro a março 
Cajobi 525 43 48°51' 20°52' 96 1.356 21,9 1.229 1.033 196 Junho a setembro 323 Dezembro a março 
Engenheiro Schmidt 490 44 49°19' 20°52' 96 1.314 21,9 1.236 1.072 164 Julho a outubro 242 Janeiro a março 
Bady Bassit 500 45 49°27' 20°55' 95 1.264 21,9 1.231 1.075 156 Julho a setembro 189 Janeiro a março 
Fazenda São Jorqe 525 46 49°16' 20°55' 100 1.354 21,6 1.228 1.109 119 Julho a setembro 245 Dezembro a marco 
Hospital São Vicente de 597 47 48°38' 20°54' 96 1.314 21,3 1.218 1.031 187 Julho a setembro 283 Dezembro a março 
Paula 
Uchoa 529 48 49°11' 20°'57' 93 1.217 21,6 1.228 1.069 159 Julho a setembro 148 Janeiro a março 
Fazenda Agua Milagrosa 528 49 49°01' 20°59' 96 1.330 21,6 1.227 1.054 173 Julho a setembro 276 Dezembro a março 
Novais 539 50 48°55' 21°00' 93 1.252 21,6 1.224 1.042 182 Julho a outubro 210 Janeiro a março 
Fazenda São João 580 51 48°33' 20°59' 98 1.386 21,3 1.220 1.036 184 Julho a setembro 350 Dezembro a março 
lbitiúva 600 52 48°20' 21°00' 95 1.308 21,3 1.216 1.028 188 Julho a outubro 280 Dezembro a março 
Monte Castelo 320 53 51°34' 21°18' 92 1.162 22,7 1.242 1.132 11 o Agosto e setembro 30 Fevereiro e março 
Panorama 270 54 51°51' 21°21' 90 1.121 23,0 1.246 1.119 127 Agosto a novembro 2 Fevereiro 
Dracena 418 55 51°33' 21°29' 99 1.265 22,1 1.221 1.156 65 Agosto e setembro 109 Janeiro a março 
lraouru 428 56 51°22' 21°34' 100 1.272 21,8 1.217 1.159 58 Aaosto e setembro 113 Janeiro a marco 
Flórida Paulista 433 57 51°1 O' 21°37' 97 1.219 21,8 1.211 1.134 77 Agosto e setembro 85 Janeiro a março 
Adamantina 448 58 51°04' 21°41' 99 1.258 21,8 1.211 1.140 71 Aaosto e setembro 118 Janeiro a marco 
Emilianópolis 310 59 51°29' 21°50' 98 1.227 22,3 1.221 1.169 52 Aaosto e setembro 58 Janeiro e fevereiro 
Presidente Venceslau 403 60 51°51' 21°53' 99 1.209 21,8 1.208 1.175 33 Setembro 34 Janeiro e fevereiro 
Alfredo Marcondes 395 61 51°25' 21°57' 98 1.245 21,8 1.204 1.128 76 Aaosto e setembro 117 Janeiro a marco 
Fazenda Santa Terezinha 405 62 50°55' 21°02' 93 1.192 22,4 1.240 1.124 116 Agosto e setembro 68 Fevereiro 
Pedreira São João 310 63 50°28' 21°03' 92 1.211 23,0 1.252 1.103 149 Julho a outubro 108 Janeiro a março 
Nova ltapirema 460 64 49°33' 21°05' 87 1.114 22,2 1.231 1.027 204 Julho a outubro 87 Fevereiro e março 
Porto Rui Barbosa 320 65 50°12' 21°07' 92 1.200 23,0 1.248 1.109 139 Agosto e setembro 91 Janeiro a março 
Fazenda Castelo 400 66 50°49' 21°11' 92 1.200 22,4 1.236 1.082 154 Agosto a outubro 118 Janeiro a março 
Araçatuba 390 67 50°26' 21°12' 93 1.214 22,4 1.234 1.089 145 Julho a setembro 125 Janeiro a março 
Fazenda Brejo Alegre 390 68 50°11' 21°1 O' 90 1.151 22,4 1.235 1.070 165 Julho a setembro 81 Janeiro a março 
Mendonça 618 69 49°35' 21°11' 90 1.130 21,3 1.206 1.053 153 Julho a outubro 77 Fevereiro e março 
Valparaíso 440 70 50°52' 21°14' 92 1.184 22,2 1.226 1.084 142 Agosto a novembro 100 Janeiro a março 
Fazenda São José 390 71 50°42' 21°16' 95 1.235 22,3 1.233 1.104 129 Julho a setembro 131 Janeiro a março 
Usina Avanhandava 348 72 49°56' 21°14' 90 1.157 22,7 1.239 1.071 168 Julho a outubro 86 Janeiro a março 
Biriaui 310 73 50°20' 21°17' 95 1.258 22,9 1.243 1.101 142 Julho a setembro 157 Janeiro a marco 
Coroados 402 74 50°17' 21°21' 92 1.171 22,1 1.228 1.080 148 Julho a outubro 91 Janeiro a marco 
Fazenda Três Marias 415 75 50°24' 21°25' 94 1.212 22,1 1.223 1.087 136 Julho a setembro 125 Janeiro a marco 
Fazenda Fiaueira 410 76 50°07' 21°29' 95 1.211 22,1 1.222 1.108 114 Aaosto a outubro 103 Fevereiro e marco 
Avanhandava 435 77 49°57' 21°28' 98 1.258 21,8 1.216 1.121 95 Aaosto e setembro 137 Janeiro a marco 
Fazenda Santa Emília 520 78 50°20' 21°32' 94 1.205 21,5 1.205 1.068 137 Julho a setembro 137 Janeiro e fevereiro 
Fazenda Nossa Senhora 470 79 50°30' 21°34' 97 1.250 21,8 1.211 1.103 108 Agosto e setembro 147 Janeiro a março 
Aparecida 
Chácara Boa Esperança 540 80 50°1 O' 21°36' 97 1.240 21,2 1.198 1.080 118 Agosto e setembro 160 Janeiro a março 
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Lins 426 81 49°45' 21°40' 91 1.149 21,8 1.212 1.065 147 Julho a outubro 84 Fevereiro 
Rinópolis 395 82 50°44' 21°44' 101 1.288 22,1 1.213 1.155 58 Agosto e setembro 133 Janeiro a março 
Fazenda Bom Retiro 390 83 50°18' 21°42' 89 1.097 22,1 1.214 1.076 138 Agosto a novembro 21 Fevereiro 
Macucos 450 84 50°07' 21°45' 91 1.118 21,8 1.203 1.065 138 Julho a novembro 53 Fevereiro e março 
Bairro Nova Fátima 450 85 49°49' 21°48' 94 1.184 21,5 1.201 1.079 122 Aqosto a novembro 105 Janeiro a marco 
Cafelândia 416 86 49°37' 21°48' 92 1.160 21,8 1.206 1.061 145 Julho a outubro 99 Janeiro a março 
Osvaldo Cruz 455 87 50°53' 21°48' 100 1.229 21,5 1.202 1.180 22 Setembro 49 Janeiro e fevereiro 
Usina Parapuã 475 88 50°48' 21°47' 97 1.223 21,5 1.200 1.109 91 Agosto e setembro 114 Janeiro a março 
Usina Quatiara 340 89 50°56' 21°57' 101 1.265 22,1 1.211 1.177 34 Setembro 88 Janeiro a março 
la cri 480 90 50°42' 21°51' 101 1.272 21,2 1.198 1.143 55 Agosto e setembro 129 Janeiro a março 
Tupã 505 91 50°31' 21°56' 99 1.250 21,2 1.191 1.120 71 Agosto e setembro 130 Janeiro a março 
Guaimbé 470 92 49°54' 21°54' 98 1.269 21,5 1.195 1.072 123 Julho a setembro 197 Dezembro a março 
Fazenda Chantebled 465 93 49°47' 21°55' 97 1.216 21,5 1.195 1.097 98 Agosto e setembro 119 Janeiro a março 
Fazenda São Benedito 480 94 49°41' 21°53' 99 1.284 21,2 1.194 1.079 115 Agosto e setembro 205 Janeiro a março 
Fazenda Boa Vista 485 95 49°38' 21°53' 92 1.156 21,2 1.193 1.035 158 Agosto a novembro 121 Fevereiro e março 
Sítio São Miguel 505 96 49°34' 21°54' 99 1.272 21,2 1.191 1.082 109 Agosto e setembro 190 Dezembro a março 
Potirendaba 550 97 49°23' 21°03' 93 1.215 21,6 1.219 1.052 167 Julho a setembro 163 Janeiro a março 
Paraíso 590 98 48°46' 21°01' 96 1.300 21,3 1.216 1.044 172 Julho a setembro 256 Dezembro a março 
Andes 640 99 48°28' 21°03' 97 1.327 21,0 1.207 1.024 183 Julho a setembro 303 Dezembro a março 
Pitangueiras 503 100 48°13' 21°01' 96 1.330 21,9 1.226 1.033 193 Julho a outubro 297 Dezembro a março 
Pontal 515 101 48°02' 21°02' 106 1.518 21,9 1.223 1.097 126 Agosto e setembro 421 Dezembro a março 
Aauas de lbirá 450 102 49°15' 21°05' 87 1.124 22,2 1.232 1.023 209 Julho a outubro 101 Janeiro a marco 
Fazenda Núcleo Colonial 500 103 49°07' 21°06' 88 1.134 21,9 1.225 1.028 197 Julho a novembro 106 Janeiro a março 
Osvaldo Sampaio 
Catiguá 482 104 49°03' 21°04' 91 1.208 21,9 1.226 1.032 194 Junho a setembro 176 Janeiro a março 
Fonte Palmares 523 105 48°48' 21°06' 97 1.330 21,9 1.220 1.060 160 Julho a setembro 270 Dezembro a março 
Fazenda Boa Vista 420 106 49°18' 21°12' 92 1.216 22,4 1.230 1.061 169 Julho a setembro 155 Janeiro a março 
Pindorama 562 107 48°55' 21°11' 98 1.309 21,3 1.212 1.070 142 Julho a setembro 239 Janeiro a março 
Barrinha 493 108 48°1 O' 21°12' 99 1.368 21,9 1.218 1.057 161 Julho a setembro 311 Dezembro a março 
Jabuticaba! 580 109 48°19' 21°15' 97 1.314 21,3 1.207 1.033 174 Julho a setembro 281 Dezembro a março 
Monte Alto 720 11 o 48°30' 21°16' 102 1.398 20,4 1.188 1.042 146 Julho a setembro 356 Dezembro a março 
Fernando Prestes 550 111 48°41' 21°16' 100 1.386 21,2 1.210 1.059 151 Julho a setembro 327 Dezembro a março 
Fazenda Santa Sofia 575 112 48°46' 21°16' 94 1.251 21,2 1.207 1.038 169 Julho a setembro 213 Janeiro a marco 
ltaiobi 455 113 49°04' 21°19' 95 1.276 21,9 1.222 1.062 160 Julho a setembro 214 Janeiro a março 
Cândido Rodriaues 597 114 48°39' 21°19' 94 1.256 20,9 1.203 1.019 184 Julho a setembro 237 Janeiro a marco 
Fazenda Santa Adélia 550 115 48°18' 21°20' 104 1.480 21,2 1.208 1.076 132 Julho a setembro 404 Dezembro a marco 
Pradóoolis 545 116 48°04' 21°22' 107 1.483 21,2 1.209 1.129 80 Aaosto e setembro 354 Dezembro a marco 
Fazenda Santa Isabel 460 117 49°22' 21°26' 89 1.127 21,8 1.215 1.039 176 Julho a novembro 88 Janeiro a março 
Taauaratinaa 512 118 48°30' 21°25' 95 1.289 21,5 1.208 1.021 187 Julho a novembro 268 Janeiro a marco 
Chácara Malzoni 604 119 48°09' 21°30' 99 1.324 20,9 1.193 1.043 150 Julho a setembro 281 Dezembro a março 
ltápolis 540 120 48°49' 21°36' 89 1.143 21,2 1.196 994 202 Julho a novembro 149 Janeiro a março 
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Vila Guarani 551 121 48°22' 21°36' 95 1.251 21,2 1.194 1.027 167 Julho a outubro 224 Janeiro a março 
Borborema 395 122 49°04' 21°37' 89 1.154 22,1 1,215 1.023 192 Julho a novembro 131 Janeiro a março 
Fazenda Santa Heloiza 480 123 49°01' 21°41' 97 1.258 21,5 1.202 1.073 129 Julho a setembro 185 Janeiro a março 
Fazenda Alpes 650 124 48°04' 21°40' 109 1.521 20,7 1.181 1.091 90 Agosto e setembro 430 Dezembro a março 
Porto João Passos 380 125 49°07' 21°44' 94 1.205 22,1 1.213 1.085 128 Julho a novembro 120 Janeiro a março 
lbitinga 453 126 48°49' 21°45' 94 1.186 21,8 1.201 1.065 136 Julho a setembro 121 Janeiro a março 
Tabatinga Norte 453 127 48°41' 21°45' 90 1.128 21,8 1.201 1.030 171 Julho a outubro 98 Fevereiro e março 
Araraquara 646 128 48°1 O' 21°47' 99 1.319 20,3 1.176 1.033 143 Julho a setembro 286 Dezembro a março 
Nova Europa 478 129 48°34' 21°47' 90 1.142 21,2 1.198 1.015 183 Julho a outubro 127 Janeiro a março 
Fazenda Boa Vista do 440 130 48°48' 21°49' 94 1.171 21,5 1.200 1.081 119 Agosto a novembro 90 Janeiro a março 
Jacaré 
Fazenda ltaquerê 430 131 48°37' 21°49' 98 1.293 21,5 1.203 1.083 120 Julho a setembro 210 Janeiro a março 
Gavião Peixoto 485 132 48°31' 21°50' 92 1.177 21,3 1.196 1.018 178 Julho a novembro 159 Janeiro a março 
Usina Gavião Peixoto 469 133 48°30' 21°51' 100 1.317 21,4 1.198 1.080 118 Agosto e setembro 237 Dezembro a março 
Usina Chibarro 600 134 48°09' 21°53' 103 1.389 20,6 1.178 1.065 113 Agosto e setembro 324 Dezembro a março 
Reginópolis 405 135 49°14' 21°53' 95 1.198 21,8 1.205 1.085 120 Agosto a novembro 113 Janeiro a março 
Fazenda Barreirinho 420 136 48°59' 21°56' 95 1.202 21,8 1.199 1.079 120 Agosto a outubro 123 Janeiro a março 
Fazenda Bela Vista 650 137 48°12' 21°55' 106 1.425 20,3 1.171 1.072 99 Agosto e setembro 353 Dezembro a março 
Fazenda Mantuana 680 138 48°08' 21°56' 104 1.408 20,0 1.164 1.044 120 Julho a setembro 364 Dezembro a março 
lbaté 826 139 48°00' 21°57' 106 1.418 19,5 1.145 1.033 112 Agosto e setembro 385 Dezembro a março 
ltaju 520 140 48°48' 21°59' 105 1.374 21,2 1.184 1.124 60 Agosto e setembro 250 Janeiro a março 
Usina Sant'Ana 575 141 48°04' 22°04' 109 1.486 20,6 1.172 1.099 73 Aaosto e setembro 387 Dezembro a marco 
Bariri 476 142 48°44' 22°04' 95 1.225 21,2 1.186 1.043 143 Julho a setembro 182 Janeiro e fevereiro 
Piraiuí 550 143 49°28' 22°00' 93 1.140 20,9 1.180 1.067 113 Aaosto e setembro 73 Fevereiro e marco 
Presidente Alves 580 144 49°26' 22°06' 100 1.285 20,6 1.173 1.081 92 Aaosto e setembro 204 Janeiro a março 
Usina Bariri 480 145 48°46' 22°09' 94 1.161 21,2 1.183 1.066 117 Julho a setembro 95 Janeiro a marco 
Bocaina 616 146 48°31' 22°09' 98 1.240 20,3 1.164 1.045 119 Aaosto e setembro 195 Janeiro a marco 
Pedro Alexandrino 525 147 48°27' 22°04' 104 1.329 21,2 1.179 1.128 51 Aaosto e setembro 201 Janeiro a marco 
Fazenda São Pedro 476 148 48°18' 22°07' 102 1.373 21,3 1.204 1.118 96 Agosto e setembro 255 Dezembro a março 
Fazenda Bom Jardim 700 149 48°15' 22°06' 107 1.429 20,0 1.156 1.076 80 Agosto e setembro 353 Dezembro a março 
Fazenda Santa Carolina 680 150 48°20' 22°08' 106 1.41 o 20,0 1.158 1.076 82 Agosto e setembro 334 Dezembro a março 
Bauru 500 151 49°25' 22°08' 91 1.135 21,2 1.182 1.029 153 Julho a setembro 106 Janeiro a março 
ltapuí 492 152 48°43' 22°14' 94 1.165 21,2 1.176 1.040 136 Julho a setembro 125 Janeiro a março 
Usina Lajeado 476 153 48°48' 22°15' 99 1.270 21,2 1.179 1.075 104 Agosto e setembro 195 Janeiro a março 
Vai de Palmas 598 154 49°09' 22°18' 96 1.158 20,3 1.161 1.065 96 Agosto a novembro 93 Fevereiro e março 
Aimorés 580 155 48°59' 22°20' 97 1.164 20,3 1.161 1.082 79 Agosto e setembro 82 Fevereiro e março 
Bairro Barra Mansa 468 156 48°41' 22°19' 97 1.216 21, 1 1.177 1.077 100 Agosto e setembro 139 Janeiro a março 
Jaú 535 157 48°34' 22°17' 94 1.163 20,6 1.169 1.039 130 Julho a setembro 124 Janeiro a março 
Usina Brotas 590 158 48°07' 22°18' 104 1.347 20,3 1.161 1.074 87 Agosto e setembro 273 Dezembro a março 
Usina Três Saltos 610 159 48°1 O' 22°23' 108 1.422 20,3 1.154 1.091 63 Aaosto e setembro 331 Dezembro a março 
Dois Córregos 700 160 48°23' 22°22' 98 1.218 19,7 1.145 1.042 103 Agosto a outubro 176 Janeiro a março 
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Piratininga 497 161 49°08' 22°25' 97 1.187 20,9 1.169 1.091 78 Agosto e setembro 96 Janeiro a março 
Duartina 525 162 49°25' 22°25' 100 1.223 20,9 1.166 1.104 62 Agosto e setembro 119 Janeiro a março 
Cabrália Paulista 545 163 49°20' 22°28' 94 1.111 20,6 1.163 1.073 90 Agosto e setembro; 38 Fevereiro e março 

novembro 
Agudos 594 164 48°59' 22°29' 103 1.252 20,3 1.154 1.120 34 Setembro 132 Janeiro a março 
Usina Macatuba 460 165 48°39' 22°31' 99 1.235 21, 1 1.170 1.078 92 Agosto e setembro 157 Janeiro a março 
Usina Barra Bonita 456 166 48°34' 22°30' 97 1.194 21, 1 1.171 1.085 86 Agosto e setembro 109 Janeiro a março 
Vila Repe 535 167 48°48' 22°36' 105 1.292 20,6 1.157 1.144 13 Setembro 148 Janeiro a março 
Santa Maria da Serra 505 168 48°1 O' 22°34' 108 1.363 20,9 1.161 1.161 - - 202 Dezembro a março 
Fazenda Barreiro Rico 470 169 48°07' 22°41' 103 1.296 21, 1 1.161 1.105 56 Agosto e setembro 191 Dezembro a março 
São Manuel 680 170 48°34' 22°44' 11 o 1.387 19,7 1.133 1.114 19 Setembro 273 Dezembro a março 
Anhembi 480 171 48°08' 22°47' 103 1.277 20,8 1.155 1.119 36 Agosto e setembro 158 Janeiro a março 
Espírito Santo do Turvo 510 172 49°26' 22°42' 107 1.318 20,7 1.157 1.157 - - 161 Dezembro a março 
Santa Bárbara do Rio 550 173 49°15' 22°53' 107 1.315 20,2 1.143 1.143 - - 172 Dezembro a março 
Pardo 
Fazenda Nova Niágara 650 174 49°23' 22°57' 106 1.270 19,6 1.128 1.128 - - 142 Janeiro a março 
Quintana 576 175 50°19' 22°04' 99 1.225 20,6 1.174 1.103 71 Agosto e setembro 122 Janeiro a março 
Fazenda São Francisco 550 176 49°37' 22°03' 98 1.237 20,9 1.177 1.084 93 Agosto e setembro 153 Janeiro a março 
Oriente 593 177 50°06' 22°09' 98 1.208 20,6 1.170 1.092 78 Agosto e setembro 116 Janeiro a março 
Marília 652 178 49°58' 22°13' 103 1.291 20,3 1.159 1.100 59 Agosto e setembro 191 Janeiro a março 
Garça 663 179 49°39' 22°13' 105 1.326 20,3 1.155 1.108 47 Agosto e setembro 218 Janeiro a março 
Mac Fadden 515 180 50°54' 22°13' 100 1.211 21,2 1.176 1.135 41 Setembro 76 Fevereiro e março 
Lutécia 575 181 50°24' 22°20' 107 1.345 20,6 1.164 1.149 15 Setembro 196 Dezembro a março 
Bairro São Geraldo 390 182 49°57' 22°20' 102 1.298 21,4 1.187 1.128 59 Agosto e setembro 170 Janeiro a março 
Gália 522 183 49°33' 22°18' 102 1.284 20,6 1.170 1.119 51 Agosto e setembro 165 Janeiro a março 
Paraauacu Paulista 505 184 50°35' 22°25' 107 1.339 20,9 1.170 1.170 - - 169 Dezembro a marco 
Echaoorã 750 185 50°12' 22°26' 108 1.339 19,4 1.138 1.138 - - 201 Dezembro a marco 
Fazenda Paraíso 570 186 49°40' 22°27' 106 1.314 20,6 1.159 1.152 7 Setembro 162 Janeiro a marco 
Fazenda Aqua do Matão 470 187 50°36' 22°39' 101 1.220 21, 1 1.166 1.134 32 Setembro 86 Janeiro e fevereiro 
Sussuí 395 188 50°19' 22°49' 100 1.169 21, 1 1.167 1.167 - - 2 Marco 
lbirarema 475 189 50°04' 22°49' 102 1.193 20,8 1.157 1.157 - - 36 Fevereiro e marco 
Ribeirão do Sul 490 190 49°56' 22°47' 101 1.188 20,5 1.156 1.149 7 Novembro 39 Fevereiro e marco 
Usina Pari 370 191 50°20' 22°53' 105 1.280 21,4 1.168 1.168 - - 112 Janeiro a março 
Santa Cruz do Rio Pardo 465 192 49°37' 22°54' 11 o 1.402 20,8 1.155 1.155 - - 247 Dezembro a março; junho 
Fazenda Furnas 460 193 49°50' 22°59' 107 1.318 20,8 1.151 1.151 - - 167 Dezembro a março 
Fazenda Mandaguaí 585 194 49°30' 22°57' 109 1.342 19,9 1.136 1.136 - - 206 Dezembro a março 
Alvares Machado 451 195 51°28' 22°05' 102 1.253 21,5 1.192 1.184 8 Setembro 69 Fevereiro e março 
Presidente Prudente 477 196 51°23' 22°07' 101 1.260 21,2 1.187 1.138 49 Agosto e setembro 122 Janeiro a março 
Indiana 467 197 51°15' 22°11' 102 1.238 21,3 1.185 1.171 14 Setembro 67 Janeiro a março 
Pirapozinho 455 198 51°30' 22°16' 102 1.235 21, 1 1.185 1.185 - - 50 Fevereiro e março 
Mirante do Paranapanema 445 199 51°55' 22°18' 103 1.248 21, 1 1.184 1.184 - - 64 Janeiro a março 
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Narandiba 410 200 51°31' 22°25' 101 1.207 21,4 1.185 1.185 - - 22 Fevereiro e março 
Taciba 390 201 51°17' 22°23' 101 1.218 21,4 1.185 1.185 - - 33 Fevereiro e março 
Balsa do Paranapanema 250 202 51°21' 22°40' 101 1.223 22,3 1.193 1.193 - - 30 Fevereiro 
Porecatu 350 203 51°23' 22°46' 103 1.236 21,4 1.175 1.175 - - 61 Janeiro e fevereiro 
Fazenda ltaporã 220 204 52°53' 22°28' 100 1.216 22,6 1.206 1.206 - - 10 Fevereiro 
Santa Isabel do lvaí 350 205 53°11' 23°00' 103 1.229 21,4 1.168 1.168 - - 61 Dezembro a fevereiro; junho 
Porto Taquara 250 206 53°12' 23°11' 101 1.207 22,0 1.175 1.175 - - 32 Janeiro; junho 
Porto Paraíso do Norte 250 207 52°40' 23°19' 108 1.373 21,6 1.168 1.168 - - 205 Dezembro a fevereiro; maio a julho; 

outubro 
Cianorte 560 208 52°37' 23°39' 115 1.472 19,9 1.113 1.113 - - 359 Setembro a fevereiro; abril a iulho 
Tapejara 520 209 52°52' 23°43' 113 1.433 20,2 1.117 1.117 - - 316 Setembro a fevereiro; maio a julho 
Xambrê 400 210 53°29' 23°44' 112 1.414 20,8 1.133 1.133 - - 281 Setembro a dezembro; maio a julho 
Altônia 400 211 53°53' 23°51' 114 1.452 20,5 1.127 1.127 - - 330 Setembro a janeiro; maio a julho 
Porto Flórida 350 212 52°00' 23°07' 109 1.387 21,4 1.164 1.164 - - 223 Dezembro a março; maio a julho; 

outubro 
Londrina 610 213 51°09' 23°21' 114 1.464 19,6 1.117 1.117 - - 347 Outubro a julho 
Andirá 450 217 50°17' 23°05' 101 1.183 20,8 1.149 1.149 - - 34 Fevereiro e março; junho 
Fazenda Lajeadinho 460 218 49°50' 23°01' 109 1.375 20,8 1.151 1.151 - - 224 Dezembro a março; junho 
Fazenda São Luiz 555 219 49°37' 23°03' 11 o 1.363 20,2 1.135 1.135 - - 228 Dezembro a março 
Fazenda Palmeiras 612 220 49°34' 23°02' 11 o 1.376 19,9 1.128 1.128 - - 248 Dezembro a marco 
Timburi 720 221 49°36' 23°12' 106 1.235 19,4 1.106 1.106 - - 129 Janeiro a marco 
Jataizinho 350 222 50°59' 23°15' 105 1.265 21,4 1.155 1.155 - - 11 o Janeiro a marco; maio e iunho 
Salto do Itararé 500 223 49°38' 23°36' 105 1.224 19,9 1.119 1.119 - - 105 Dezembro a marco 
Barão de Antonina 570 224 49°34' 23°37' 105 1.220 19,9 1.109 1.109 - - 111 Janeiro a marco 
Siqueira Campos 650 225 49°50' 23°41' 109 1.295 19,3 1.098 1.098 - - 197 Dezembro a junho; outubro 
Usina Aoucaraninha 450 227 50°56' 23°45' 115 1.492 20,3 1.124 1.124 - - 368 Setembro a iulho 
Tomazina 483 228 49°57' 23°47' 113 1.424 20,0 1.114 1.114 - - 310 Outubro a março; maio a julho 
Usina Figueira 370 229 50°23' 23°51' 112 1.422 20,7 1.128 1.128 - - 294 Dezembro a julho; setembro e outubro 
Wenceslau Braz 750 230 49°48' 23°52' 112 1.351 18,4 1.078 1.078 - - 273 Dezembro a julho; outubro 
Cerqueira César 750 231 49°1 O' 23°02' 107 1.279 19, 1 1.111 1.111 - - 168 Dezembro a março 
Floresta 775 232 48°55' 23°06' 109 1.309 19, 1 1.104 1.104 - - 205 Dezembro a março 
ltatinga 763 233 48°37' 23°06' 109 1.332 19, 1 1.107 1.101 6 Setembro 231 Janeiro a março 
Usina Jurumirim 540 234 49°17' 23°14' 106 1.269 20,2 1.131 1.131 - - 138 Janeiro a março 
Usina Boa Vista 750 235 49°28' 23°14' 107 1.268 19, 1 1.103 1.103 - - 165 Dezembro a março 
Quadra 625 236 48°03' 23°18' 106 1.251 19,6 1.115 1.115 - - 136 Dezembro a março 
Guareí 645 237 48°11' 23°22' 108 1.294 19,3 1.11 o 1.11 o - - 184 Dezembro a março 
ltaí 625 238 49°05' 23°25' 105 1.225 19,6 1.11 o 1.11 o - - 115 Janeiro a março 
Taauaí 570 239 49°25' 23°27' 105 1.241 19,5 1.117 1.117 - - 124 Janeiro a marco 
Fazenda Aterradinho 590 240 48°35' 23°27' 104 1.212 19,6 1.115 1.115 - - 97 Janeiro a marco 
Serviço Social de Menores 636 241 48°02' 23°28' 104 1.211 19,3 1.107 1.104 3 Setembro 107 Fevereiro e marco 

continua 



TABELA 5.Xlll 
Estações e parâmetros climáticos representativos das séries com grau de restrição 100 

Altitu Localização lndice Pluvianetria Temperatura Evapotranspiração Deficiência hídrica anual 

Estações de agrocli total média anual Potencial Real Total Distribuição 
(m) 'Nº Longitude Latitude mático Média anual {°C) (mm) (mm) (mm) (meses) 

(º/o) (mm) 

Taquarituba 590 242 49°15' 23°32' 105 1.217 19,6 1.111 1.111 - -
Fazenda Benvinda 580 243 48°32' 23°31' 107 1.264 19,6 1.112 1.112 - -
Bom Retiro 650 244 48°19' 23°33' 108 1.294 19,3 1.102 1.102 - -
ltapetininga 636 245 48°02' 23°35' 107 1.262 19,3 1.101 1.101 - -
ltaporanqa 525 246 49°29' 23°42' 104 1.208 20,2 1.113 1.113 - -
Guarizinho 670 247 48°51' 23°43' 107 1.259 19, 1 1.093 1.093 - -
Gramadinho 690 248 48°08' 23°46' 105 1.207 18,9 1.087 1.087 - -
Buri 560 249 48°35' 23°48' 106 1.233 19,7 1.101 1.101 - -
Riversul 580 250 49°26' 23°50' 105 1.202 19,4 1.098 1.098 - -
Fazenda Boa Vista 650 251 49°22' 23°56' 112 1.357 19,0 1.087 1.087 - -
ltapeva 639 252 48°52' 23°58' 105 1.200 19,0 1.085 1.085 - -
Ferreira das Almas 610 253 48°15' 23°57' 104 1.181 19,3 1.089 1.089 - -

*Numeração correspondente à do mapa de localização da Figura 5.8. 

TABELA 5.XIV 
Estações e parâmetros climáticos representativos das séries com grau de restrição 200 

Altitu Localização lndice Pluvianetria 

Estações de agrocli total 

(m) **Nº Longitude Latitude mático Média anual 
(º/o) (mm) 

Presidente Vargas 317 1 51°01' 20°1 O' 84 1.108 
Jupiá 252 3 51°39' 20°48' 82 1.075 
Arapongas* 810 214 51°26' 23°24' 119 1.532 
Maringá * 555 215 51°58' 23°25' 116 1.522 
Apucarana * 870 216 51°27' 23°33' 119 1.526 
Salto São Pedro * 850 226 50°49' 23°42' 118 1.488 

*Estações pertencentes ao grau de restrição definido por excesso de umidade. 
- Numeração correspondente à do mapa de localização da Figura 5.8. 

Temperatura Evapotranspiração Deficiência hídrica anual 

média anual Potencial Real Total Distribuição 
{°C) (mm) (mm) (mm) (meses) 

23,7 1.289 1.057 232 Junho a outubro 
23,3 1.273 1.026 247 Julho a dezembro 
18,4 1.089 1.089 - -
19,9 1.122 1.122 - -
18,2 1.076 1.076 - -
18,2 1.072 1.072 - -

continuação 
Excedente hídrico anual 

Total Distribuição 
(mm) (meses) 

106 Janeiro a março 
152 Dezembro a março 
192 Dezembro a março 
161 Janeiro a março 
95 Janeiro a marco 
166 Dezembro a março; julho 
120 Janeiro a março 
132 Dezembro a março 
104 Janeiro a março 
270 Setembro a março; junho e julho 
115 Janeiro a março; junho 
92 Janeiro a março 

Excedente hídrico anual 

Total Distribuição 
(mm) (meses) 

51 Fevereiro 
49 Fevereiro e março 

443 Outubro a junho 
400 Outubro a julho 
450 Outubro a julho 
416 Outubro a julho 



O grau de restrição 200 refere-se aos índices agroclimáticos entre 
70 e 85%) e restringe-se ao setor noroeste da área mapeada. Nele, 
as precipitações são mais baixas e a evapotranspiração potencial 
elevada, significando que as necessidades hídricas das plantas 
não são satisfeitas no decorrer do ano todo. Portanto, o déficit 
hídrico nessa área é mais acentuado que no restante da folha e 
deve ser considerado quando do planejamento agrícola da mesma. 

No lado oposto, isto é, no sul da folha, encontra-se o grau de 
restrição 200* definido por excesso de umidade. Esse grau 
diferencia-se do anterior por apresentar, nas séries definidas por 
ele, um asterisco no dígito correspondente à condicionante clima. 
Os índices agroclimáticos que o originaram situam-se acima dos 
115%) e indicam que ocorre um superávit hídrico em relação ao 
que é teoricamente necessário para o pleno desenvolvimento das 
plantas. Essa situação pode caracterizar, por vezes, condições de 
umidade excessiva no solo, refletindo-se negativamente no 
mecanismo fisiológico da planta, assim como criar ambiente 
propício à proliferação de pragas e agentes fitopatológicos. 
Técnicas de manejo e conservação da terra são imprescindíveis 
para a manutenção da fertilidade e o controle da erosão a que 
estão sujeitos os solos dessa área. 

Abrangendo a maior parte da folha analisada, encontra-se o 
grau de restrição 100, que corresponde aos índices agroclimáticos 
entre 85 e 115%). Isso significa que o atendimento efetivo da 
demanda hídrica é plenamente satisfeito ao longo de um ano 
normal. Porém, nos dados mensais do balanço hídrico, observam
se períodos em que ocorrem deficiências hídricas que deverão ser 
contabilizadas quando da utilização agrícola dessas áreas. 

5.1.2.2-Aspectos gerais do relevo 

A avaliação da capacidade de uso quanto ao relevo deve 
considerar o comprimento e a declividade das vertentes, a forma e 
a densidade de dissecação. Essas características aliadas às dos 
dois outros fatores, clima e solo, formam um conjunto de inter
relações cujo conhecimento é fundamental para o desempenho 
racional do processo produtivo. 

Por se encontrar inteiramente no Domínio Morfoestrutural das 
Bacias e Coberturas Sedimentares, a Folha Paranapanema é 
singularmente favorecida quanto ao relevo, por suas formas, de 
planas a suavemente onduladas, predominando por grandes 
extensões. 

A declividade, por ser a característica mais abrangente para 
determinar a capacidade de uso, torna-se o principal meio de 
avaliação do relevo, sendo por isso considerada como seu 
parâmetro básico em trabalhos de levantamento. Aqui foi obtida 
através da interpretação conjugada das imagens de radar 
1 :250.000, com as cartas topográficas 1:100.000 e, principalmente, 
com as cartas 1 :50.000, disponíveis para a maior parte da Folha. 

Assim foram identificados os seis graus de restrição definidos 
pela metodologia, estando presentes, desse modo, desde os 
percentuais de declividade iguais a O, equivalentes ao relevo plano, 
até os superiores a 55, correspondendo ao relevo escarpado. 

As áreas com grau de restrição 01 O, que compreende os 
percentuais de declividade de O a 5, ocorrem de maneira 
generalizada, principalmente a oeste do rio Paraná, no Estado de 
Mato Grosso do Sul, e menos intensamente no sul e no sudeste da 
folha em estudo, perfazendo um total de 60%) da área mapeada. 

De acordo com a Divisão de Geomorfologia deste Projeto, 
grande parte dessas áreas encontram-se sobre os modelados de 
acumulação coluvio-aluvial e sobre os modelados de aplanamento 
inumado e de dissecação muito fraca dos Planaltos Rebaixados da 
Região Geomorfológica Planaltos do Alto Rio Paraná (vide 2 -
Geomorfologia). 

Esses terrenos, de planos a suavemente ondulados, não 
oferecem restrições à mecanização, salvo quando a sua 
localização em áreas alagáveis impede temporariamente essa 
prática. O escoamento superficial das águas pluviais vai de muito 
lento a médio e, consequentemente a erosão hídrica não chega a 
ser significativa, podendo contudo oferecer alguns problemas à 
medida que a declividade, o comprimento da vertente e o grau de 
erodibilidade do solo aumentam, passando a exigir práticas 
simples e até complexas de conservação, como terraceamento e 
faixas de retenção. Quanto ao relevo, podem ser aproveitados para 
qualquer tipo de uso na agricultura ou na pecuária. 

O grau de restrição 020, que compreende os percentuais entre 
5 e 15 de declividade, foi definido em áreas localizadas 
principalmente a leste do rio Paraná, perfazendo um total de 28%) 
da área mapeada. 

Encontram-se sobretudo nos Planaltos Residuais Cuestiformes 
e Planaltos Rebaixados da Região Geomorfológica Planaltos do 
Alto Rio Paraná, na Região Geomorfológica Depressão Paulista e 
no Patamar de ltapetininga da Região Geomorfológica Patamar 
Oriental da Bacia do Paraná, em modelados de aplanamento 
inumado e nos de dissecação de fraca a muito fraca (vide 2 -
Geomorfologia). 

Os terrenos ondulados ou suavemente ondulados dessas 
áreas ocasionam um escoamento superficial das águas pluviais de 
médio a rápido, dependendo principalmente do grau de declividade 
e do tipo de solo. Desse modo, o uso intensivo com cultives anuais 
vai exigir aqui práticas de conservação de simples a complexas, a 
depender da intensidade da erosão hídrica. 

O grau de restrição 030, referente aos percentuais de 
declividade de 15 a 25, ainda tem um certo significado na Folha 
Paranapanema no que se refere à extensão, ocupando 8%) da área 
total. As áreas por ele definidas localizam-se principalmente a sul e 
sudeste, onde o relevo se apresenta mais movimentado. 

De maneira geral, encontram-se nos modelados de dissecação 
média a muito fraca das regiões geomorfológicas Patamar Oriental 
da Bacia do Paraná (Patamar do Tibagi e Patamares 
Cuestiformes) e Planaltos do Alto Rio Paraná (Planaltos Residuais 
Cuestiformes e Planaltos Rebaixados) (vide 2 - Geomorfologia). 

O escoamento superficial das águas pluviais é muito rápido 
nesses terrenos ondulados, tornando-os muito facilmente 
erodíveis, conforme o tipo de solo presente. As fortes inclinações 
dão acesso apenas às máquinas agrícolas especiais e são 
recomendados apenas para cultives perenes e pastagens, 
podendo ainda ser recomendados para cultives anuais, na 
dependência de condições muito favoráveis do solo e do clima. 

Com uma participação de apenas 3%) da área total da folha, as 
áreas definidas com grau de restrição 040, que corresponde aos 
percentuais de declividade entre 25 e 40, localizam-se geralmente 
ao sul. Encontram-se principalmente nos modelados de dissecação 
medianamente forte da Região Geomorfológica Planalto das 
Araucárias e do Patamar do Tibagi e Patamares Cuestiformes, 
pertencentes à Região Geomorfológica Patamar Oriental da Bacia 
do Paraná. 

Esses terrenos fortemente ondulados implicam um 
escoamento superficial muito rápido das águas pluviais, o que 
torna muito facilmente erodível a maior parte dos tipos de solos 
que possam aí se encontrar. A acessibilidade de máquinas 
agrícolas especiais ainda é possível, embora se apresentem 
dificuldades, sendo por isso recomendada a utilização da área com 
agricultura permanente, pastagens ou silvicultura. 

O grau de restrição 050, correspondendo aos percentuais de 
declividade entre 40 e 55, ocupa apenas 1%) da área total, tendo, 
portanto, muito pouca expressividade na Folha Paranapanema em 
termos de extensão. Ocorre de modo esparso de sul a leste em 
linhas de escarpa e principalmente em modelados de dissecação 
de medianamente forte a muito forte da Região Gemorfológica 
Planaltos do Alto Rio Paraná (vide 2 - Geomorfologia). 

O escoamento superficial das águas pluviais nesses terrenos 
montanhosos é muito rápido, tornando seus solos extremamente 
suscetíveis à erosão hídrica. São áreas inacessíveis ao tráfego de 
qualquer tipo de máquina agrícola, sendo recomendadas para 
pastagens ou silvicultura. 

O grau de restrição 060, que corresponde aos percentuais de 
declividade acima de 55, ocorre de modo restrito em áreas 
localizadas no baixo curso do rio Paranapanema e a sudeste da 
folha em estudo. Não tem expressividade em termos de extensão, 
já que foi definido para apenas 422 km 2

. 

Esses modelados de dissecação muito forte encontram-se 
geralmente nas linhas de escarpa entre a Região Geomorfológica 
Planaltos do Alto Rio Paraná e as regiões geomorfológicas 
Patamar Oriental da Bacia do Paraná e Depressão Paulista (vide 2 
- Geomorfologia). Dada a sua vulnerabilidade à erosão, esses 
terrenos escarpados prestam-se, ainda, à silvicultura, caso não 
existam condições desfavoráveis do solo e do clima. Porém as 
encostas em que a declividade supere 70%) devem ser mantidas 
para conservação da natureza. 

5.1.2.3 - Aspectos gerais do solo 

Para a avaliação da capacidade de uso dos solos, utilizou-se como 
carta básica de solos a elaborada pela Divisão de Pedologia (vide 
mapa anexo), bem como os perfis de solo que se encontram 
descritos no capítulo 3 - Pedologia. A numeração desses perfis 



pedológicos também foi utilizada nas tabelas de caracterização das 
unidades. 

Os solos apresentam-se muito variados, desde aqueles com 
limitações moderadas (grau 002) até limitações muito fortes (grau 
006). Assim, através da avaliação paramétrica, os índices 
pedológicos permitiram classificar os solos em graus de restrição 
que se distribuem em: 14,79% com grau de restrição 002, 74, 79% 
com grau de restrição 003, 4,95% com grau de restrição 004, 
5,43% com grau de restrição 005 e apenas 0,4% com grau de 
restrição 006. Portanto, os solos com moderadas restrições (grau 
003) predominaram sobre os demais. 

Como as unidades de mapeamento, em sua grande maioria, 
são constituídas por associações de solos, analisou-se o 
componente dominante para determinar o grau de restrição e as 
características pedológicas mais limitadoras do uso agrícola dos 
solos. Por isso, quando forem necessários estudos em escalas 
maiores, dever-se-á reavaliar e reajustar os resultados 
apresentados, adequados apenas para a escala do presente 
trabalho. 

Em linhas gerais, há uma certa predominância de solos ácidos 
e pobres em nutrientes, embora sejam portadores de boas 
condições físicas. Ocorrem também solos com boas propriedades 
químicas, mas limitados pelas físicas e, ainda, aqueles que reúnem 
limitações físicas e químicas. Somente 1,4 7% são solos portadores 
de excesso de pedregosidade. Nesse caso, o símbolo cartográfico 
apresenta um sinal gráfico (°) colocado no lado direito superior do 
dígito representativo da condicionante solo. 

Além de avaliar as características inerentes ao solo, considera
se também a disponibilidade de nutrientes, a presença ou a 
ausência de sais solúveis e de substâncias tóxicas que impedem a 
absorção de alguns minerais pelas plantas, prejudicando o 
crescimento e o desenvolvimento das mesmas. Um dos fatores 
observados, embora não avaliado como restritivo, é o alumínio 
trocável que, através da hidrólise, contribui para a concentração 
dos íons de hidrogênio na solução do solo. Quando os íons de 
alumínio estão em níveis muito elevados (teores relativo e/ou 
absoluto) , principalmente nos solos ácidos, constituem-se em fator 
limitante ao desenvolvimento e á produção da maioria dos 
vegetais. Portanto, seus efeitos prejudiciais à fisiologia das plantas 
dependem da sua atividade na solução do solo e do antagonismo e 
sinergismo que possui com os outros elementos minerais. 
Qualquer reação para tirá-lo da forma iônica reduzirá seu efeito 
tóxico, mesmo que o pH do solo não seja alterado. Entretanto, a 
elevação do pH por si só já torna o alumínio pouco solúvel e 
consequentemente elimina a toxidez. Assim, os solos classificados 
como álicos, nos quais esse caráter ocorre no horizonte superficial , 
devem receber calagem e/ou resíduos orgânicos para inibir a ação 
desfavorável do excesso de alumínio trocável. 

Face às marcantes variações de solo, de clima, sistema de 
culturas e à topografia , ocorrem diferenciações na remoção dos 
nutrientes através da drenagem superficial (escoamento) e da 
drenagem interna (percolação). Considerando que a conservação 
dos recursos naturais, em particular a do solo, é de elevada 
importância para a cont inuidade da produção e da produtividade 
agrícolas e que a ocupação e a exploração indevidas de solos 
suscetíveis à erosão causam grandes prejuízos, alerta-se para que 
o uso agrícola seja realizado com técnicas eficientes e manejos 
que considerem não só a declividade do terreno e o comprimento 
das encostas, como também a textura, a estrutura e a 
profundidade dos solos. Além disso, deve também ser considerada 
a quantidade de água que o solo recebe , bem como sua 
distribuição, pois de ambas dependerá a força erosiva das águas. 
Muitos pesquisadores têm se dedicado a estudar as perdas de solo 
e de nutrientes por erosão e os resultados são sempre alarmantes. 
Segundo Freitas e Castro (1983), só o Estado do Paraná perde 
anualmente 1,8 bilhão de metros cúbicos de solo que, além de 
conterem riqueza em nutrientes (os naturais e os colocados 
através de fertilizantes e corretivos) que fazem falta às plantas, 
ainda supereutrofizam os rios, ocasionando desequilíbrio 
ambiental. Além disso, há um aumento da carga dos sedimentos 
dos rios que podem assorear seus leitos, bem como as represas. 

Assim sendo, a exploração agrícola indiscriminada dos solos, 
sem os cu idados conservacionistas, causa grandes prejuízos não 
só ao solo e à produtividade, como também ao ambiente natural. 

As considerações abordadas neste relatório sobre águ a 
disponível às plantas foram baseadas nos dados dos balanços 
hídricos das estações pluviométricas previamente selecionadas 
para este estudo (Tab. 5.XIV e 5.XV). Com base nas 
característi cas pedológicas, topográficas e climáticas, 

estabeleceram-se considerações sobre a água drenada pelo perfil 
pedológico para as camadas mais profundas, bem como a água 
que pode fluir através da superfície para áreas mais baixas ou 
ainda permanecer estagnada sobre a superfície do solo quando 
esse se encontra saturado. Entretanto, cumpre lembrar que uma 
quantidade limitada de água do solo pode subir por capilaridade a 
partir do lençol freático e também é possível que as raízes 
penetrem até a interface freática. Segundo Winter (1976), 
provavelmente é seguro afiançar que qualquer redução no teor de 
água do solo abaixo da capacidade de campo tem como resultado 
uma diminuição na taxa de crescimento das plantas abaixo do 
máximo potencial e que, quanto maior a remoção da água 
disponível, maior será a diminuição do crescimento. Como a água 
é fator fundamental no desenvolvimento do sistema radicular e na 
absorção e transferência de nutrientes pelas plantas, é importante 
o conhecimento detalhado da dinâmica da água para se 
estabelecerem as práticas de manejo agrícola que visem obter alta 
produtividade. 

Pelo exposto, conclui-se que cada unidade de solo requer 
tratamento específico de acordo com suas necessidades, 
características, propriedades e ambiente em que estiver inserida. 

5.1.3 - LEVANTAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DA CAPACIDADE 
DE USO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 

A Capacidade de Uso dos Recursos Naturais Renováveis é de 
elevada importância, pois considera a interação dos fatores clima
relevo-solo e possibilita uma utilização racional do ambiente, de 
acordo com seu potencial natural fundamentado nas condições 
ambientais e na capacidade agrícola dos solos. 

No presente estudo, utilizou-se a metodologia explicitada no 
item 5.1.1, que admite seis classes de uso: Plenater, Lavoter, 
Agriter, Mesater, Agroster e Silvater. As classes e os níveis 
hierárquicos subsequentes - subclasses, séries e unidades - são 
comentados neste relatório. O Mapa de Capacidade de Uso dos 
Recursos Naturais Renováveis, que retrata as condições do 
ambiente natural, não considera em sua avaliação os 
melhoramentos tecnológicos passíveis de realização, como 
irrigação, aplicação de fertilizantes e corretivos, técnicas de 
drenagem, remoção de pedras, etc. Entretanto, em nível de 
relatório, são abordados esses temas quando necessário e é 
evidente que o uso efetivo de técnicas de melhoramento tende a 
aumentar a capacidade de uso das terras. 

Neste estudo referente à Folha SF .22 Paranapanema, que 
compreende 268.750 km 2 de terras, os níveis hierárquicos 
identificados distribuíram-se em 5 classes, 13 subclasses, 45 
séries (Tab. 5.XVI) e 137 unidades. 

As classes mapeadas foram: Lavoter, Agriter, Mesater, 
Agroster e Silvater. Dessas , a Classe Agriter predomina em 
grandes áreas contínuas, distribuindo-se por toda a folha. A Classe 
Lavoter se localiza quase exclusivamente na porção sul e sudeste, 
enquanto as classes Mesater e Agroster encontram-se de forma 
esparsa por toda a área mapeada, embora ocorram concentrações 
na porção oeste e ao longo do rio Paraná. A Classe Silvater, a de 
menor expressividade, ocorre em pequenas áreas ao sul e sudeste 
da folha (Fig. 5.15). 

5.1.3.1 - Classe Lavoter 

Localiza-se quase exclusivamente na porção sul da área em 
estudo, perfazendo um total de 27.1 73 km2, que significam 10,1% 
da folha. Ocupa preferencialmente porções da Unidade 
Geomorfológica Planaltos Rebaixados, nos modelados de 
dissecação grosseira a média, embora também se apresente nos 
modelados de aplanamento retocado inumado (vide 2 -
Geomorfologia). 

Essa classe caracteriza as áreas onde o grau de restrição de 
cada um dos elementos da interação clima-relevo-solo não excede 
o grau 2. Segundo a natureza do tipo geral de condicionante 
dominante das resultantes de interação, foram mapeadas as 
subclasses Lavoter-por-solo, Lavoter-por-clima/solo, Lavoter-por
relevo/solo e Lavoter-por-clima/relevo/solo, que, por sua vez, se 
subdividem em séries e unidades (Tab. 5.XVI). 

Geralmente, as características climáticas são favoráveis ao 
desenvolvimento e à produção das culturas; entretanto, nas áreas 
onde ocorrem excedentes hídricos e as declividades favorecem o 
aumento da velocidade do escoamento pluvial superficial , é 
indicado o uso de técnicas conservacionistas para minimizar os 



Tabela 5.XV 
Níveis hierárquicos da Folha SF.22 Paranapanema 

Classes Subclasses Séries Total 
Km" % 

Por-solo 112 12.336 4,59 

Por-clima/solo 212 266 0,10 
2*12 606 0,23 

Lavoter 
Por-relevo/solo 122 8.390 3, 12 

Por- 222 12 0,01 
clima/relevo/solo 2"22 5.563 2,07 

Por-relevo 132 9.710 3,61 
2"32 809 0,30 

113 98.123 36,51 
123 55.387 20,61 

123º 63 0,03 
Por-solo 213 25.741 9,58 

Agriter 223 3.680 1,37 
2*13 21 0,01 
2"23 695 0,26 

133 9.217 3,43 
133º 364 O, 14 

Por-relevo/solo 233 108 0,04 
2"33 474 O, 18 

2"33º 1.11 o 0,41 

142 1.526 0,57 
143 1.864 0,69 

Por-relevo 143º 820 0,31 
2*43 1.122 0,42 

2*43º 526 0,20 

Mesa ter 114 8.225 3,06 

Por-solo 124 371 0,14 
134 406 0,15 
214 2.676 0,99 

Por-relevo/solo 144 524 0,19 
2*44 368 O, 14 

152 392 0,14 
153 298 O, 11 

153º 337 O, 12 
Por-relevo 154 600 0,22 

Agroster 2*53 228 0,08 
2*53º 575 0,21 
2*54 71 0,03 

Por-solo 115 2.485 0,92 
215 11.982 4,46 
225 139 0,05 

162 127 0,05 

Por-relevo 163 90 0,03 

Silva ter 163º 150 0,06 
164 55 0,02 

Por-solo 116 118 0,04 

*Séries definidas por excesso de umidade. 
º Séries definidas por excesso de pedregosidade em seus solos. 

efeitos erosivos que em ambiente natural são pouco observados, 
mas que sob a ação antrópica já são evidentes. 

As declividades sempre inferiores a 15%) permitem a 
motomecanização e as características pedológicas não impedem a 
utilização das máquinas, mesmo nas épocas chuvosas. Entretanto, 
principalmente nos solos podzólicos, deve-se evitar o uso 
excessivo de maquinários agrícolas que promovem a canpactação 
da porção superior da camada subsuperficial do solo. Essa 
compactação, também chamada de "camada de aradura", reduz a 
penetrabilidade das raízes, bem como o escoamento freático. Em 
ambos os casos, o pleno desenvolvimento das plantas é afetado. 
No primeiro, pela dificuldade de expansão das raízes, e no 
segundo pela redução da aeração da parte superficial do solo nas 
épocas de maior precipitação, que causa interferência na 

1 

respiração das raízes e, consequentemente, danos ao crescimento 
das plantas. Nas épocas de maior umidade, a referida 
compactação também provoca um encharcamento da camada 
superficial do solo, deixando-a propensa ao escorregamento, 
principalmente quando as declividades auxiliam o movimento 
gravitacional. Ainda, 

Tabela 5.XVI 
Classe Lavoter- Discriminação das Subclasses, Séries e 

Unidades, com respectivas áreas 

Limita Areas (km2
) 

Subclas Série ções 

ses s Pedol Unidades Séries Subcla 
ógica sses 
s 

de 783 
db 1059 

Por-solo 112 
e 2461 

12.336 12.336 eb 1514 
et 5556 
eb 963 

Por- 212 db 266 266 
clima/ 2*12 db 415 872 
solo eb 191 606 

de 117 
db 197 

Por- e 440 
relevo/ 122 eb 2474 8.390 8.390 
solo ep 65 

et 2500 
eb 2597 

222 bt 12 12 

Por- de 77 

clima/ de 16 
relevo/ 2*22 

db 1166 5.563 5.575 
solo eb 373 

et 3741 
eb 190 

*Series definidas por excesso de umidade. 

Classe 

27.173 

a compactação favorece a intensificação do escoamento pluvial 
superficial que, gradativamente, retira a porção do solo mais rica 
em nutrientes. 

A Classe Lavoter possui solos de alta a média fertilidade, 
portanto é considerada a de melhor potencial natural para as 
atividades relacionadas à agricultura. São viáveis dois cultives 
anuais e, além das medidas conservacionistas que devem regular 
a dinâmica ambiental, os solos necessitam de práticas comuns de 
melhoria e manutenção da fertilidade. 

5.1.3.1.1 - Subclasse Lavoter-por-solo 

Essa subclasse abrange 45,4%) em relação à Classe Lavoter, o 
que corresponde a 12.336 km 2 na folha. Está representada 
unicamente pela Série 112, na qual o solo constitui-se no fator 
mais limitante, embora o seja de forma moderada. 

A maioria das manchas e da área abrangida por essa 
subclasse localiza-se no sul da folha, e o restante, ao norte, na 
área da foz do rio Tietê e no trecho contíguo às represas de Jupiá 
e Ilha Solteira. Ocupa porções da Unidade Geomoriológica 
Planaltos Rebaixados, onde predominam os modelados de 
dissecação grosseira e alguns de aplanamento retocado inumado 
(vide 2 - Geomoriologia). fts declividades não ultrapassam 5%) e, 
aliadas à densidade de drenagem grosseira e vales rasos, 
possibilitam o pleno uso da motomecanização. 

Praticamente não há, durante o ano todo, limitação ao uso de 
máquinas e implementes agrícolas. Mesmo na época chuvosa, 
embora a textura dos solos seja argilosa, a drenagem facilita o 
escoamento das águas. O rendimento efetivo do trator é quase o 
máximo, entretanto, nas Unidades 112e e 112cb, cujos solos 
possuem maior instabilidade estrutural em função da diferença 
textura! do horizonte A para o horizonte B, devem ser reduzidas as 
etapas de preparo do solo, pois são mais suscetíveis à erosão. 
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Fig. 5.15.- Mapa das classes de capacidade de uso dos recursos naturais renováveis da Folha SF.22 Paranapanema. 

Os índices agroclimáticos variam de 85 a 115%, o que significa 
não existir, praticamente, nenhuma restrição do ponto de vista 
climático. Genericamente, a subclasse posiciona-se entre as 
isoietas anuais de 1.200 a 1.300 mm, porém as Unidades 112et e 
distribuídos por até dez meses ao longo do ano. Em condições 
naturais, a morfodinâmica nessas unidades atua com intensidade 
fraca, mas à medida que as ações antrópicas se fazem presentes, 
ela passa para média a forte em função das alterações que 
ocorrem nos escoamentos freático e superficial (vide 2 -
Geomorfologia). Por isso, o uso agrícola nessas áreas deve, 
criteriosamente, seguir técnicas conservacionistas que considerem 
a erosividade das águas. 

De um modo geral, as unidades dessa subclasse apresentam 
totais anuais de excedentes hídricos inferiores a 200 mm (por até 
quatro meses), entretanto, as unidades próximas aos rios lvaí, 
Paranapanema e Paraná possuem excedentes hídricos anuais 
inferiores a 100 mm que se distribuem por um mês, chegando até 
o máximo de três meses ao ano. 

Portanto, em toda a subclasse existem condições favoráveis à 
erosão, principalmente a hídrica, que promove a mobilização do 
material superficial do solo. Esse material colúvio-aluvial pode 
entulhar os canais fluviais e as represas, uma vez que extensas 
áreas situam-se próximas ou à beira das represas Capivara, 
Xavantes e Armando Laydner (rio Paranapanema), bem como às 
margens do rio Tietê e das represas Jupiá e Ilha Solteira (rio 
Paraná). Além de o solo ficar empobrecido na sua porção 
superficial, esse material, que é rico em nutrientes, provoca a 
eutrofização das águas. Isso resulta inicialmente em proliferação 
da flora e da fauna aquáticas e posterior desequilíbrio ecológico do 

112eb, situadas ao norte de Maringá (PR), nordeste de Cianorte 
(PR) e noroeste de Londrina (PR), estão acima destes parâmetros. 
Apresentam excedentes hídricos de 200 a 400 mm anuais, 

ambiente, ocasionado, principalmente, pela insuficiência do 
oxigênio necessário para atender a demanda biológica na água. 

A ação antrópica, quando modifica a paisagem natural para a 
paisagem agrícola, além de dinamizar a ação erosiva das águas, 
pode também, provocar alterações na velocidade e intensidade 
dos ventos. Assim, é comum ocorrerem tempestades de pó 
quando os solos estão desprovidos de vegetação (vide 2 -
Geomorfologia). Por isso, é fundamental o manejo agrícola 
adequado nas áreas dessa subclasse. 

Algumas das unidades dessa subclasse apresentam menos de 
100 mm anuais de deficiência hídrica, porém a maior parte delas 
não registra nenhuma. Exceções são verificadas nos arredores de 
Bariri (SP), Unidade 112et, assim como na área da foz do rio Tietê 
e trecho contíguo das represas de Jupiá e Ilha Solteira , Unidade 
112db, onde as precipitações se situam abaixo da isoieta de 1.200 
mm e as deficiências hídricas são, respectivamente, superiores a 
100 mm (por dois a três meses) e a 200 mm (por quatro a cinco 
meses). Portanto, nos meses de deficiência hídrica, a capacidade 
de campo do solo dessas unidades estará abaixo de seu potencial, 
e as plantas, principalmente aquelas cujas raízes exploram a 
camada superficial do solo, terão dificuldades em assimilar água. 
Especialmente nesse caso, há necessidade de suprir o solo com 
água, através da irrigação, possibilitando dois cultivos anuais 
nessas áreas. 

As unidades apresentam solos com capacidade natural para 
bons rendimentos agrícolas em função de seus níveis de nutrientes 



e de suas características físicas (Tab. 5.XVll). É pequena a 
exigência de fertilizantes para manter o estado nutricional do solo, 
com exceção das Unidades 112db e 112eb(1) que necessitam de 
maior quantidade de nutrientes por apresentarem valores menores 
na soma de bases trocáveis. 

As Unidades 112dc, 112e e 112cb apresentam naturalmente 
bons rendimentos agrícolas, não respondendo à adubação pelo 
alto grau de saturação de cátions que possuem. Já a Unidade 
112eb(3) possui solo com teores elevados de alumínio trocável, 
tanto absoluto como relativo, por isso necessita de calagem para 
neutralizar a ação desse elemento e garantir a assimilabilidade dos 
macro e micronutrientes essenciais às plantas. 

Pelo exposto, em todas as unidades é viável obterem-se dois 
cultives anuais, porém a manutenção da produtividade e do 
equilíbrio ambiental depende do emprego das técnicas 
conservacion istas. 

5.1.3.1.2 - Subclasse Lavoter-por-clima/solo 

Localiza-se preferencialmente na porção sul da folha e, de modo 
restrito, em pequenas áreas na margem direita do rio Paraná, 
totalizando 872 km 2

, que significam 3,2%) da Classe Lavoter. 
Ocupa áreas da Unidade Geomoriológica Planaltos 

Rebaixados, predominando nos modelados de dissecação 
grosseira, embora também se apresente nos modelados de 
aplanamento degradado inumado (vide 2 - Geomorfologia). As 
declividades não ultrapassam 5%), o que permite a 
motomecanização durante o ano todo e um rendimento pleno do 
trator, exceto na época das chuvas concentradas quando se 
verifica uma redução no mesmo. 

Nessa subclasse, o clima se caracteriza por apresentar dois 
graus de restrição. O de maior expressividade espacial, localizado 
no sul da folha, é o grau 200 por excesso de umidade, cujos 
índices agroclimáticos são maiores que 115%). O outro grau de 
limitação é o 200*, situado no norte da folha, na margem direita do 
rio Paraná e seus principais afluentes, com índices agroclimáticos 
variando de 70 a 85%). Portanto, em termos hídricos, ocorrem duas 
situações opostas, determinando a ocorrência de duas séries de 
comportamento diferenciado: a 2*12 e a 212. Na primeira, em que 
a precipitação anual é de 1.400 a 1.600 mm, em função de seus 
excedentes hídricos, superiores a 300 mm anuais, distribuídos ao 
longo de dez a onze meses consecutivos, apresenta excesso de 
umidade para as plantas mais sensíveis. Embora os solos 
apresentem drenagem acentuada e/ou boa, nas épocas de chuvas 
concentradas, nas áreas onde a topografia é plana e pouco 
favorável ao escoamento superficial, poderá ocorrer ambiente 
propício à proliferação de pragas e agentes fitopatológicos. O 
excesso de água ainda diminui a nitrificação e a fixação de 
nitrogênio, retarda o consumo dos nutrientes, mesmo quando 
abundantes, e prejudica o crescimento dos organismos aeróbicos. 

A outra situação climática que caracteriza a Série 212 é a 
insuficiência de precipitação, em torno de 1.100 mm anuais, que 
resulta em deficiências hídricas superiores a 200 mm anuais, 
distribuídos por até seis meses. Evidencia-se nessa época, 
carência de umidade na maioria das plantas e, à medida que 
diminui a água do solo, esse poderá atingir o ponto de 
murchamente. Nesse caso extremo, a força de retenção de 
umidade do solo excede a força de absorção exercida pelas 
plantas e essas murcham, sem condições de recobrar a turgidez. 
Por isso, nessas áreas, é importante considerar as deficiências 
hídricas e, à medida que se fizer necessário, suplementar 
adequadamente o solo com água, através de irrigação, para se 
obter boa produtividade. 

Tanto física como quimicamente, os solos apresentam alta 
fertilidade natural (Tab. 5.XVlll). Encontram-se preferencialmente 
nas feições geomoriológicas de interflúvios tabulares amplos, ou 
levemente ondulados e convexizados, que apresentam densidade 
de drenagem grosseira, em que é naturalmente fraca a atuação 
dos processos erosivos, dada sua estabilidade morfodinâmica 
(vide 2 - Geomoriologia). Entretanto, as condições topográficas 
favoráveis, bem como a elevada reserva de nutrientes do solo e a 
alta permeabilidade, que se deve às características físico-

estruturais, são responsáveís pela exploração agrícola intensa 
dessas áreas. Alterando-se a paisagem natural, modifica-se a 
dinâmica da área. Por isso, principalmente na Série 2*12, que se 
caracteriza pela presença de excedentes hídricos, é de 
fundamental importância o uso de técnicas conservacionistas para 
evitar a instabilidade moriodinâmica já detectada em algumas 
áreas dessa subclasse. De modo geral, o processo de erosão 
laminar se faz presente em todas as áreas, propiciando, 
gradativamente, o carreamento da parte superficial dos solos. 

A incorporação de matéria orgânica para melhorar a 
estabilidade dos agregados da parte superficial do solo e a 
manutenção da cobertura vegetal, que evita a desestruturação das 
partículas pelo impacto das chuvas, são cuidados que minimizam a 
erosão laminar e consequentemente diminuem o arraste do solo 
pela ação das águas pluviais superficiais. 

Nas Unidades 212db e 2*12eb, é necessário utilizar 
fertilizantes, pois seus solos possuem baixa soma de bases 
trocáveis, embora sua capacidade de troca catiônica tenha 
condições de reter uma maior parcela de nutrientes (Tab. 5.XVlll). 
Assim, evita-se a fácil lixiviação dos elementos nutritivos, que 
permanecem disponíveis para as plantas. 

Todas as outras unidades possuem solos com alta capacidade 
de troca catiônica e elevados teores em bases trocáveis, sendo, 
portanto, menos suscetíveis à lixiviação, já que os nutrientes 
encontram-se adsorvidos no complexo sortivo. Ainda, seus solos 
dispõem de quantidades apreciáveis de óxidos de ferro, de 
alumínio e argilas silicatadas que retêm o fósforo solúvel, tornando 
pouco significativas as perdas minerais por lixiviação. 

Entretanto, pelas condições climáticas já abordadas, é 
evidente que a fertilidade natural dos solos gradativamente diminui 
em consequência das águas de percolação, da erosão laminar, 
bem como da assimilação dos nutrientes pelas plantas que os 
utilizam para seu desenvolvimento. Assim, em todas as unidades 
dessa subclasse, é recomendável usar fertilizantes para manter o 
estado nutricional do solo e assegurar elevada produtividade 
agrícola nos dois ciclos que, potencialmente, podem ser realizados 
nessa subclasse. 

5.1.3.1.3 - Subclasse Lavoter-por-relevo/solo 

Localiza-se quase exclusivamente na porção sul da Folha, com 
distribuição esparsa, totalizando 8.390 km 2

, que representam 
30,9%) da Classe Lavoter. Ocupa áreas das Unidades 
Geomoriológicas Planaltos Rebaixados e Patamar do Tibagi, 
predominando em modelados de dissecação média, embora 
também se apresente nos de dissecação grosseira. As 
declividades, situadas entre 5 e 15%), permitem a 
motomecanização, embora nas declividades próximas ao limite 
máximo permitido a essa subclasse ocorra redução no rendimento 
das máquinas agrícolas. 

É representada apenas pela Série 122, na qual os fatores, 
relevo e solo determinam as maiores limitações, sem no entanto, 
restringirem o uso agrícola (Tab. 5.XIX). 

Os índices agroclimáticos de 85 a 115%) são favoráveis ao 
desenvolvimento da maioria dos vegetais, embora pequenas 
deficiências hídricas, inferiores a 100 mm anuais (um mês), 
ocorram na Unidade 122et(1), localizada na cabeceira do rio Pardo 
e seus primeiros tributários, e deficiências superiores a 100 mm 
anuais ocorram no leste da folha, mais propriamente na margem 
direita do rio Tietê, próximo a Jaú (SP), Unidade 122cb(1), com 
duração de dois a três meses e, ao longo de certo trecho do rio 
Batalha, a norte de Bauru (SP), Unidade 122et(1), com duração de 
quatro a cinco meses. Assim, nas duas últimas unidades citadas, 
que também se caracterizam por precipitação anual inferior a 1.200 
mm, os solos, embora com textura e estrutura que condicionam 
bom armazenamento de água, não apresentam umidade 
satisfatória para o pleno desenvolvimento das plantas. À medida 
que diminui a disponibilidade de água para as plantas, 
principalmente as que desenvolvem o sistema radicular na porção 
superior do solo, ocorre redução no crescimento vegetativo, 
ocasionado pela dificuldade de absorção de umidade. 



Tabela 5.XV ll 
Caracterização das unidades (Subclasse Lavoter-por-solo) 

Índices Características físico-qu ímicas do perfil do solo 
Unidade Área Decli- Núm~ Capacida- Horizonte A 

de capaci- Agrocli- Salinidade Horizonte B Soma de Profund. Matéria 
(km2 ) mático vi d ade Pedo- Solo rodo de. troca de bases efetiva orgânica dade 

(%) (%) lógico perfil (mmhos/ Drenagem Estrutura Textura cátions Textura Estrutura cm) (mE/100g) 
(mE/100g) (cm) (%) 

112dc 783 85-115 <5 7,0 LEe1/2 P84 <4 Acentuada 
Blocos Argilo-

4,2 4,0 148 
Franco-argilo- Blocos 

1,8 subanoulares arenosa arenosa subanoulares 

112db 1.059 85-115 <5 7,2 P123 <4 Acentuada 
Granular Muito 

10, 1 3,4 200 Muito argilosa Granular 3,4 LRd2/9(e) argilosa 

112e 2.461 85-115 <5 8,0 TRe5 P80 <4 Boa 
Blocos 

Argila 9,9 8,6 11 8 Argilo-arenosa 
Blocos 

3,4 subanaulares subanaulares 

112eb(1) 7,4 LEe2 47(0) <4 Moderada Blocos Muito 
9, 6 2,7 140 Argila Granular 3,2 sub angulares argilosa 

112eb(2) 1.514 85-115 <5 7,5 LRe1/5(e) P124 <4 Boa a Blocos Muito 
10, 1 7,2 235 Muito arg ilosa Granular 3,9 Acentuada sub angulares arg il osa 

112eb(3) 8,0 PEa3(e) P116 <4 Boa Blocos 
Argila 8,2 4,5 215 Franca Granular 3,9 sub angulares 

112et(1) 8,2 LRe2 P26 <4 Boa 
Blocos 

Argila 11 ,5 10,2 130 Argila Granular 5,6 sub angulares 

112et(2) 5.556 85-115 <5 7,6 LRe4 P101 <4 
Boa a Blocos Muito 

11,9 9,4 134 Muito argilosa 
Blocos 

2,5 acentuada sub angulares argilosa subangulares 

112et(3) 7,4 TRe1 (e) P121 <4 Moderada 
Blocos Muito 

12,5 7,3 136 Muito argilosa Granular 2,6 angulares argilosa 

112et(4) 96 85-115 <5 7,6 TRe1 P117 <4 Boa 
Blocos Muito 

9,9 6,1 153 Argila Granular 2,0 sub angulares argilosa 

Boa a Blocos Franco- Blocos 
112cb 963 85-115 <5 7,6 PEe2(e) P135 <4 acentuada sub angulares argilo- 5,8 5,7 150 Franco-arenosa subangulares 2,8 

arenosa 
(e) Perfis pedológicos extrapolados 
(D) Perfil pedológico da Folha SF.21 Campo Grande 

OBS: Os números entre parênteses indicam que a unidade foi definida por mais de um perfi l pedológico, de acordo com sua localização e unidade de mapeamento de solo. 



Por outro lado, as unidades posicionadas ao sul da fdha não 
apresentam deficiências hídricas, mas nelas ocorre precipitação de 
até mais de 1.400 mm anuais e excedentes hídricos superiores a 
200 mm anuais, por no mínimo cinco meses e no máximo dez 
meses. Na região de Umuarama (PR), Unidade 122cb(2), os 
excedentes ultrapassam 400 mm anuais. Assim, essa unidade é 
dentre todas a mais suscetível à erosão hídrica, pois, além do 
excesso de umidade, ainda possui solo com diferença textura! do 
horizonte A para o horizonte B. Isso provoca uma mudança na 
velocidade do escoamento das águas de percolação, de rápida na 
camada superior do solo para mais lenta na camada subjacente. 
Dessa forma, nas épocas chuvosas, a camada superficial 
permanece encharcada e propensa a movimentos de massa. 
Ainda, essa umidade excessiva prejudica a assimilação dos 
nutrientes pela planta, reduz os processos de nitrificação e de 
amonificação e pode desencadear outros mecanismos químicos e 
biológicos que afetam o desenvolvimento das plantas. 

As demais unidades pertencentes a essa subclasse possuem 
excedentes hídricos inferiores a 200 mm anuais, que duram cerca 
de três a quatro meses. Portanto, todas as unidades requerem 
medidas conservacionistas, não só para minimizar os efeitos das 
águas superficiais e das de percolação, cano também para 
permitir a reposição dos nutrientes, absorvidos pelas plantas, 
evitando, assim, a degradação dos solos. 

Além da Unidade 122cb(2), já comentada, as Unidades 
122eb(2) e 122ep também possuem diferença textura! no perfil 
pedológico. Nelas, as medidas conservacionistas devem ser 
intensas e os cultives permanentes são os mais indicados, pois 
nesses as operações motomecanizáveis são bem mais reduzidas 
do que nos cultives temporários, diminuindo a probabilidade de se 
compactar cada vez mais a camada subsuperficial dos solos. fts 
demais unidades são favoráveis à exploração agrícola intensiva 
com cultives temporários. 

Todas as unidades, com exceção da 122eb(2) e 122ep, 
possuem solos com pH acima de 6,0. Nesse nível já pode ocorrer 
alguma dificuldade para as plantas assimilarem ferro, magnésio e 
zinco. Por isso, não é recomendável o uso de calagem. Entretanto, 
para as unidades citadas como exceção, é indicado o uso da 
calagem para neutralizar o alumínio trocável que se encontra em 
níveis elevados no complexo sortivo dos solos. 

5.1.3.1.4 - Subclasse Lavoter-por-clima/relevo/solo 

Caracteriza-se por apresentar o mesmo grau de restrição para os 
fatores clima, relevo e solo (200, 020 e 002, respectivamente). 
Perfaz 5.575 km 2 da área em estudo, que correspondem a 20,5%) 
da Classe Lavoter. Situa-se, de forma concentrada, no sul da folha, 
onde se destaca uma extensa área contínua e, de forma exígua, 
ao norte da área mapeada, mais precisamente na junção dos rios 
Grande e Paranaíba. Na última localização, foi definida a Série 
222, que apresenta deficiências hídricas superiores a 200 mm 
anuais, distribuídas por quatro a cinco meses, precipitação menor 
que 1.200 mm anuais e um pequeno excedente hídrico, em torno 
de 50 mm, que ocorre apenas em um mês ao ano. Essas 
características climáticas, que resultaram em índices 
agroclimáticos situados entre 70 e 85%), aliadas às características 
pedológicas, limitam moderadamente a capacidade de uso da 
referida série. O solo, embora possua boas propriedades químicas 
(Tab. 5.XX), fisicamente não promove elevada capacidade de 
campo, muito proveitosa, nesse caso, para armazenar água e 
deixá-la disponível para as plantas nos meses de deficiência 
hídrica. 

Por outro lado, a Série 222 situa-se em modelados de 
aplanamento retocado inumado, onde a morfodinâmica, que em 
ambiente natural possui intensidade fraca, passa para média a 
forte sob condições antrópicas, com alterações nos escoamentos 
freático e superficial (vide 2 - Geomorfologia). ftssim, o 
aproveitamento agrícola intensivo na Unidade 222bt, cujo solo é 
potencialmente produtivo, depende de práticas de manejo que 
assegurem o máximo de infiltração das águas pluviais e minimizem 
a erosão laminar, bem como reduzam a evaporação para reter por 
mais tempo a água no solo. Também são muito importantes as 
técnicas conservacionistas que diminuam os efeitos da ação das 
águas pluviais no tocante ao carreamento da parte superficial do 
solo que, por sua textura arenosa, aliada às declividades da área, 
entre 5 e 15%), é facilmente erodível. No caso de exploração com 
cultives sensíveis às deficiências hídricas, a irrigação se faz 
necessária para suprir a falta de água no solo. 

A Série 2*22, por estar posicionada geograficamente no sul da 
folha, diferencia-se fundamentalmente da anteriormente descrita 
quanto às condições climáticas. Apresenta índices agroclimáticos 
superiores a 115%), precipitações anuais acima de 1.400 mm, 
ausência hídrica ao longo do ano e excedentes que se estendem 
por nove a onze meses e que são superiores a 300 mm anuais. As 
águas que excedem a capacidade de armazenamento dos solos 
são eliminadas através do escoamento freático, facilitado pela 
drenagem boa a acentuada que a maioria dos solos apresenta, 
e/ou pelo escoamento superficial favorecido pelas declividades 
situadas entre 5 e 15%). Embora esse excedente promova a 
lixiviação dos nutrientes, bem como o empobrecimento do 
horizonte superficial do solo, a erosividade é contida e minimizada 
pela presença do elemento ferro, que favorece a estabilidade da 
estrutura e assegura as ligações can as argilas, evitando a 
dispersão que é canum nos solos de textura argilosa. 

Todas as unidades da Série 2*22 ocupam áreas da Unidade 
Geomorfológica Planaltos Rebaixados, em modelados de 
dissecação grosseira a média. A morfodinâmica pertence à 
categoria de dissecação muito fraca, na qual, em condições 
naturais, é tênue a atuação dos processos erosivos (vide 2 -
Geomorfologia). Portanto, as explorações agrícolas, desde que 
realizadas de forma racional, isto é, através do uso de técnicas 
conservacionistas que considerem a ação erosiva das águas, 
pouco afetarão a estabilidade morfodinâmica preexistente. 
Entretanto, se não houver a preocupação com a dinâmica 
ambiental e a mesma sofrer mudanças sem controle, 
principalmente quanto à ação e o destino das águas, os 
fenômenos erosivos se estabelecerão rapidamente. Já são visíveis 
as diversas fonnas de ocorrências de erosão urbana e de estradas, 
bem como a intensificação da erosão laminar nas áreas 
agricultáveis. A última, além de retirar as partículas da porção 
superior do solo, favorece o assoreamento dos rios, que afeta a 
dinâmica fluvial, assim como a carga sólida em suspensão altera a 
flora e a fauna aquáticas. 

Os solos possuem limitações físicas pouco intensas, que são 
compensadas pela alta fertilidade natural. Todas as unidades 
apresentam solos eutróficos, com exceção das Unidades 2*22db e 
2*22eb(2). A primeira se caracteriza por solo distrófico e a última 
por álico. Na ultima, os teores de alumínio trocável são elevados, 
tanto de forma absoluta como relativa, sendo necessário usar 
calagem para substituir os cátions de hidrogênio pelos ativos de 
cálcio, diminuindo a quantidade de alumínio adsorvido na solução 
do solo. Também possui, de forma natural, adensamento no 
horizonte Bem relação ao A que, em função de muitas operações 
agrícolas, facilita o aparecimento da "camada de aradura". Para 
evitar essa compactação na porção superior do horizonte B, é 
indicado o uso de cultives permanentes que exigem menor 
quantidade de operações agrícolas mecanizáveis. As demais 
unidades possuem solos can valores elevados para a capacidade 
de troca de cátions e soma de bases trocáveis, bem como 
profundidade efetiva para qualquer tipo de cultivo. Nelas são 
viáveis dois cultives anuais e a motomecanização pode ocorrer em 
todas as fases da operação agrícola. 

As Unidades 2*22eb(2) e 2*22cb, que possuem diferença 
textura! do horizonte A para o horizonte B, são as mais suscetíveis 
à erosão, portanto, exigem técnicas conservacionistas mais 
intensas que as demais unidades. São também menos sujeitas à 
lixiviação que as duas acima citadas porque os sulfatos e nitratos 
reagem mediante troca de ânions com os óxidos hidratados de 
ferro que se encontram em apreciáveis quantidades em seus 
solos. 

Como a maioria das unidades dessa subclasse apresenta alta 
fertilidade e, relativamente, boas propriedades físico-morfológicas, 
são indicadas pequenas quantidades de fertilizantes para a 
reposição dos nutrientes utilizados pelas plantas e os perdidos por 
erosão laminar ou lixiviação, visando a manutenção da 
produtividade dos cultives. 

5.1.3.2 - Classe Agriter 

É a mais representativa do ponto de vista da área mapeada. Cobre 
205.502 km 2

, que equivalem a 76,5%) da folha e domina em 
extensão contínua todo o setor centro-norte, embora também se 
encontre disseminada por todos os demais setores. Sua maior 
ocorrência situa-se em áreas da Região Geomorfológica Planaltos 
do Rio Paraná, encontrando-se também inserida em outras regiões 
geomorfológicas. É variável quanto aos modelados que ocupa, 



Índices 
Unidade 

Área Agrocli- Declivi- Pedo de capaci-
(km') mático d ade lógi-d ade (º/o) (º/o) co 

212db 266 70-85 <5 7,2 

2'12db 415 115 <5 7,2 

2'12eb(1) 7,5 
191 

2'12eb(2) >115 <5 7,5 

* Unidades definidas por excesso de umidade 
(2) Perfis pedológicos extrapolados 
(A) - Perfil pedológico da Folha SG.22 Curitiba 

Núm& 
rodo 

Solo perfil 

LRd9 P123 

LRd6/7(e) P123 

LRe1/5(e) P124 

TRa P2(A) 

TABELA 5.X\/111 
Caracterização das unidades (Subclasse Lavoter-por-clima/solo) 

Características físico-químicas do perfil do solo 

Salini- Horizonte B Cap. troca Soma de Profund. Horizonte A 
d ade de cátions bases efetiva 

(mmhos/ 
Drenagem 

Estrutura Textura (mE/100g) (mE/100g) (cm) Textura Estrutura 
cm) 

<4 Acentuada Granular Muito 1O,1 3,4 200 Muito argilosa Granular 
argilosa 

<4 Acentuada Granular Muito 1O,1 3,4 200 Muito argilosa Granular 
argilosa 

<4 Boa a Blocos Muito 1O,1 7,2 235 Muito argilosa Granular 
acentuada subangulares argilosa 

<4 Boa Blocos Muito 8, 1 3,2 260 Argila Granular 
subangulares argilosa 

OBS: Os números entre parênteses indicam que a unidade foi definida por mais de um perfil pedológico, de acordo com sua localização e unidade de mapeamento de solo. 

Matéria 
orgânica 

(º/o) 

3,4 

3,4 

3,9 

4,3 



TABELA 5.XIX 
Caracterização das unidades (Subclasse Lavoter-por-relevo/solo) 

Índices Características físico-químicas do perfil do solo 
Unidade 

Área Agrocli- Núm& Salini- Cap. troca Soma de Profund. 
de capaci- Declivi- Pedo rodo Horizonte B Horizonte A Matéria 

(km') mático d ade lógi- Solo d ade de cátions bases efetiva 
d ade (º/o) perfil (mmhos/ Drenagem 

Estrutura Textura (mE/100g) (mE/100g) (cm) orgânica 
(º/o) co Textura Estrutura (º/o) cm) 

112dc 117 85-115 5-15 7,0 P84 <4 Acentuada 
Blocos Argilo-

4,2 4,0 148 
Franco-argilo- Blocos 

1,8 LEe1 (e) subangulares arenosa arenosa subangulares 

112db 197 85-115 5-15 7,2 LRd9 (e) P123 <4 Acentuada Granular 
Muito 

1O,1 3,4 200 Muito argilosa Granular 3,4 argilosa 

122e 440 85-115 5-15 8,2 P88 <4 Boa 
Blocos 

Argila 9,6 8,3 130 Franco-argilosa 
Blocos 

4,0 TRe5 (e) subangulares subangulares 

122eb(1) 7,5 LRe1/5 P124 <4 Boa a Blocos Muito 
1O,1 7,2 235 Muito argilosa Granular 3,9 

2.474 85-115 5-15 acentuada subangulares argilosa 

122eb 2) 8,0 PEa2/3 P116 <4 Boa Blocos 
Argila 8,2 4,5 215 Franca Granular 2,7 subangulares 

122ep 65 85-115 5-15 7,6 PBa P125 <4 Boa Blocos Argilo- 18,2 9,9 70 Areia franca Granular 4,0 
angulares siltosa 

122et(1) 8,2 LRe2(e) P26 <4 Boa Blocos Argila 11,5 10,2 130 Argila Granular 5,6 
subangulares 

122et(2) 7,6 TRe1 (e) P117 <4 Boa Blocos Muito 9,9 6,1 153 Argila Granular 2,0 
2.500 85-115 5-15 subangulares argilosa 

122et(3) 7,4 TRe1 (e) P121 <4 Moderada Blocos Muito 12,5 7,3 136 Muito argilosa Granular 2,6 
angulares argilosa 

122et(4) 8,0 TRe2 P93 <4 Boa Blocos Muito 39,5 37,5 92 Argila Granular 4,4 
subangulares argilosa 

122cb(1) 7, 1 LRe4 P64 <4 Boa a Blocos Argila 6,0 4,0 200 Argila Blocos 1,0 

2.597 85-115 5-15 
acentuada subangulares subangulares 

Boa a Blocos Franco- Blocos 
122cb(1) 7, 1 LRe4 P64 <4 acentuada subangulares argilo- 5,8 5,7 150 Franco-arenosa subangulares 2,8 

arenosa 

(2) Perfis pedológicos extrapolados 
OBS.: Os números entre parênteses indicam que a unidade foi definida por mais de um perfil pedológico, de acordo com sua localização e unidade de mapeamento de solo. 



predominando os de aplanamento inumado e de dissecação 
grosseira e média. 

Essa classe caracteriza as áreas onde a restrição de cada um 
dos elementos de interação clima-relevo-solo não excede o grau 
três. Segundo a natureza do tipo geral de condicionante dominante 
das resultantes de interação, foram mapeadas as subclasses: 
Agriter-por-relevo, Agriter-por-solo e Agriter-por-relevo/solo, que 
por sua vez se subdividem em séries e unidades (Tab. 5.XXI). 

Geralmente, as características climáticas atendem as 
necessidades hídricas das plantas, mas ocorrem duas situações 
distintas que fogem a essa regra. A primeira se refere à presença 
de excedentes hídricos e a segunda às deficiências hídricas. 
Quanto aos excedentes, na maioria dos casos, são eliminados 
pelos escoamentos superficial e freático. Em ambos, ocorre um 
empobrecimento do solo. No escoamento superficial evidencia-se 
desde a erosão laminar até a presença de voçorocas, essa de 
forma pontual. No escoamento freático, o empobrecimento se faz 
pela saída dos nutrientes do solo através das águas de percolação. 
Ainda, quando as condições topográficas ou pedológicas, e/ou 
ambas simultaneamente, não permitem o escoamento das águas, 
as condições ambientais tornam-se muito desfavoráveis ao 
desenvolvimento dos vegetais. 

Quanto às deficiências hídricas, que geralmente são maiores 
na porção norte e críticas na porção noroeste, juntamente com a 
presença de solos com textura arenosa e, consequentemente, com 
pequena capacidade de retenção de umidade, os efeitos 
prejudiciais de carência de água são sentidos no crescimento e na 
produção das plantas. Nesse caso, a solução, quando viável física 
e economicamente, é a irrigação, que permite desenvolver culturas 
ou aumentar a produção e a qualidade do produto. 

A declividade nessa classe nunca é superior a 25%). Desse 
modo as áreas são motanecanizáveis, embora surjam algumas 
restriÇões à medida que aumenta o grau das pendentes e a 
instabilidade estrutural do solo. O uso das máquinas agrícolas é 
inviável nas áreas de solos com pequena profundidade efetiva, 
aliada à presença de pedregosidade. Em ambiente natural, a 
moriodinâmica é considerada estável, mas à medida que as ações 
antrópicas se estabelecem passa a ser até forte (vide 2 -
Geomoriologia); por isso, são fundamentais as medidas 
conservacionistas para regular a dinâmica ambiental, evitando a 
degradação do meio natural. 

Quanto aos solos, há uma ampla variedade, predominando, 
porém, solos com deficiências em bases, valores baixos de 
capacidade de troca catiônica, drenagem boa e/ou acentuada e 
altos valores de alumínio trocável no complexo sortivo. Por outro 
lado, há solos com alta fertilidade, mas limitados pela pequena 
profundidade efetiva do perfil pedológico. 

Pelo exposto, essa classe possui diversidades climáticas, 
geomoriológicas e pedológicas, mas o grau de restrição da 
condicionante dominante, geralmente, não impede a sua utilização 
agrícola intensiva ou semi-intensiva. 

Maiores informações sobre as condições climáticas 
relacionadas com o tipo de solo e topografia, bem como indicação 
de algumas medidas simples que visem m·inorar os problemas e 
preservar o ambiente, estão descritas nas suas correspondentes 
subclasses. 

5.1.3.2.1 - Subclasse Agriter-por-relevo 

Essa subclasse distribui-se de forma mais intensa e concentrada 
no setor sul da folha, ocupando uma área de 10.519 km 2

, que 
correspondem a 5,1%) da Classe Agriter. Encontra-se inserida em 
áreas das unidades geomorfológicas Planaltos Rebaixados, 
Planaltos Residuais Cuestiformes, Planalto Dissecado Rio Iguaçu -
Rio Uruguai, Patamar de ltapetininga e Patamar do Tibagi, em 
modelados de aplanamento inumado, dissecação muito fraca e 
dissecação medianamente forte (vide 2 - Geomorfología). 

O relevo com declividades variando de 15 a 25%), constitui a 
maior limitaç,ão para o uso das áreas contidas nessa subclasse. 
Não há impedimentos à motomecanização, porém ocorre uma 
perda sensível de desempenho das máquinas. 

Essa subclasse é constituída pelas séries 2*32 e 132, que se 
diferenciam apenas pelo fator clima. A Série 2*32 apresenta totais 
de pluviometria anual maiores que 1.400 mm e, por conseguinte, 
não foram detectadas deficiências hídricas em quaisquer das suas 

unidades. No entanto, os excedentes hídricos ultrapassam 400 mm 
anuais, distribuídos por onze meses. Essas características 
hídricas, aliadas à ação antrópica e às declividades, são favoráveis 
aos processos erosivos. A moriodinâmica intensifica-se pelo 
aumento do escoamento superficial pluvial em áreas sem 
cobertura vegetal, que gradativamente remobiliza a camada 
superficial do solo, o qual fica desprovido de sua porção mais fértil. 
Portanto as práticas de conservação devem ser intensas e 
periódic~s, principalmente na Unidade 2*32eb(3), cujo solo possui 
grande diferença textura! do horizonte A para o B, predispondo-o à 
erosão hídrica. 

A Série 132 apresenta totais de pluviometria anual inferiores a 
1.400 mm e os excedentes hídricos nunca ultrapassam 300 mm 
durante cerca de três meses nos setores setentrionais, 
aumentando gradativamente para até nove meses nas áreas mais 
próximas do limite sul da folha. As exceções são as unidades 
132eb, 132db e parte da 132et, localizadas próximo a Londrina 
(PR), cujos excedentes hídricos anuais ficam entre 300 e 500 mm, 
por dez meses consecutivos, e ainda a Unidade 132cb(1), 
localizada perto de Umuarama (PR), onde os excedentes totalizam 
entre 300 e 400 mm por sete a oito meses durante o ano. As 
unidades dessa série não apresentam deficiência hídrica, com 
exceção da Unidade 132e, cujo total anual fica em torno de 100 
mm, distribuídos ao longo de dois a três meses. Entretanto, essa 
unidade possui solo com 295 cm de profundidade efetiva, textura 
muito argilosa no horizonte B e argila no A e teores médios de 
matéria orgânica, que possibilitam uma boa capacidade de 
armazenamento de água. Assim, a deficiência hídrica constatada 
não é considerada limitante ao desenvolvimento e crescimento da 
maioria das plantas. 

Pelo exposto, na maioria das unidades dessa subclasse, os 
solos estão sujeitos à erosividade das águas, principalmente 
quando desprotegidos de vegetação. O impacto da gota d'água 
desagrega as partículas da superfície do solo e as águas de 
escoamento superficial promovem o arraste desse material. 
Também, a ação dinâmica do fluxo de água concentrada, que é 
auxiliada pelas declividades presentes, ocasiona o aparecimento 
de sulcos e voçorocas. Ainda, na época de maior pluviosidade, 
principalmente nos solos podzólicos em que a diferença textural 
promove encharcamento do horizonte superficial, em função da 
menor permeabilidade do horizonte subsuperficial, poderão ocorrer 
movimentos de massa auxiliados pela ação gravitacional. Destarte 
é indicado manter o solo com cobertura vegetal para minimizar a 
ação erosiva das águas, bem como utilizar técnicas 
conservacionistas que promovam maior infiltração das águas no 
solo, canalizem as águas superficiais excedentes e evitem a 
degradação dos solos. 

A maioria das unidades possui solos com alta fertilidade 
natural. São elevados os teores para a soma de bases trocáveis, 
altos a médios para a capacidade de troca catiônica, e médios para 
a matéria orgânica (Tab. 5.XXll). Por isso, é pequena a exigência 
de fertilizantes para manter a produtividade das culturas. 

As unidades 132eb(2), 132cb(2), 132b, 132bp e 2'32eb 
apresentam solos com os menores valores para a soma de bases 
trocáveis e teores elevados de alumínio trocável no complexo 
sortivo. Portanto, nessas unidades, é indicado elevar o pH dos 
solos para insolubilizar o excedente desse elemento, que impede a 
absorção pelas plantas de alguns minerais essenciais, ao mesmo 
tempo que promove assimilação demasiada de outros (manganês, 
por exemplo), afetando o rendimento das culturas. Essa subclasse 
comporta dois cultives anuais, e todas as unidades, exceto a 
132bp, possuem solos com profundidade efetiva para qualquer tipo 
de cultivo. 

5.1.3.2.2 - Subclasse Agriter-por-Solo 

É a subclasse mais extensa de toda a área mapeada e abrange 
183.710 km 2 , que equivalem a 89,4%) da Classe Agriter. Localiza
se de forma ampla e contínua em todas as unidades 
geomorfológicas, exceto na Unidade Geomoriológica Planalto 
Dissecado Rio Iguaçu - Rio Uruguai, predominando na Unidade 
Geomoriológica Planaltos Rebaixados. A maior parte das áreas 
dessa subclasse encontra-se em modelados de dissecação fraca e 
de aplanamento inumado, porém há expressivas áreas de 
acumulação colúV10-aluV1al (Vide 2 - Geomoriolog·1a). 



Índices 
Unidade 

Área de capaci- Agrocli- Declivi- Pedo 

d ade (km') mático d ade lógi-
(º/o) (º/o) co 

222bt 12 70-85 5-15 7,2 

2"22de 77 5-15 7,3 

2"22dc 16 >115 5-15 7,0 

2"22db 1.166 >115 5-15 7,2 

2'22eb(1) 7,5 
373 >115 5-15 

2"22eb(2) 8,0 

2"22et(1) 
7,5 

3.741 
2"22et(2) >115 5-15 7, 1 

2"22cb 190 >115 5-15 7,6 

* Unidades definidas por excesso de umidade. 
(2) Perfis pedológicos extrapolados. 
(A) Perfil pedológico da Folha SG.22 Curitiba. 
(B) Perfil pedológico da Folha SE.22 Goiânia. 

Núm~ 
rodo 

Solo perfil 

Ppe3 247(B) 

LRe3 E3(A) 

LEe1(e) P84 

LRd2(e) P123 

LRe1/5(e) P124 

PEa2(e) P116 

TRe1 (e) P129 

TRe1 P131 

PEe5(e) P135 

TABELAS.XX 
Caracterização das unidades (Subclasse Lavoter-por-clima/relevo/solo) 

Características físico-químicas do perfil do solo 

Salini- Horizonte B Cap. troca Soma de Profun. Horizonte A 
d ade 

Drenagem de cátions bases efetiva 
(mmhos/ Estrutura Textura (mE/1 OOg) (mE/100g) (cm) Textura Estrutura 

cm) 

<4 Boa 
Blocos Franco-argilo-

6,4 3,4 120 Areia Granular 
subangulares arenosa 

<4 Acentuada 
Blocos 

Muito argilosa 11,5 10,7 200 Muito argilosa 
Blocos 

subangulares subangulares 

<4 Acentuada 
Blocos 

Argilo-arenosa 4,2 4,0 148 
Franco-argilo- Blocos 

subangulares arenosa subangulares 
<4 Acentuada Granular Muito argilosa 1O,1 3,4 200 Muito argilosa Granular 

<4 
Boa a Blocos 

Muito argilosa 1O,1 7,2 235 Muito argilosa Granular 
acentuada subangulares 

Blocos 
<4 Boa 

subangulares 
Argila 8,2 4,5 215 Franca Granular 

<4 Moderada 
Blocos 

Muito argilosa 11,0 5,5 120 Muito argilosa Granular subangulares 

<4 Moderada 
Blocos 

Muito argilosa 9,3 4,7 200 Muito argilosa 
Blocos 

subangulares subangulares 

<4 
Boa a Blocos Franco-argilo-

5,8 5,7 150 Franco-arenosa 
Blocos 

acentuada subangulares arenosa subangulares 

OBS: Os números entre parênteses indicam que a unidade foi definida por mais de um perfil pedológico, de acordo com sua localização e unidade de mapeamento de solo. 

Matéria 
orgânica 

(º/o) 

3,3 

4,7 

1,8 

3,4 

3,9 

2,7 

3,2 

1,7 

2,8 



TABELA 5.XXI 
Classe Agriter- Discriminação das subclasses, séries e unidades, 

com respectivas áreas 

Sub-
Limita- Áreas (km 2

) 

elas- Sé- ções 

ries pedoló- Unida- Séries Sub- Classe ses gicas des classes 

de 23 
de 52 
db 218 
e 351 

132 eb 735 9.710 
Por- et 4.825 
relevo cb 1.480 10.519 

b 1.511 
bp 515 
de 71 

2*32 eb 271 809 
et 105 
cb 362 
de 50 
db 7.815 
eb 30.957 
cb 24.441 

113 ct 866 98.123 

b 13.331 
bt 11.465 
bm 2.835 
t 6.363 
db 5.017 
eb 2.682 

Por- cb 15.707 

solo ct 5.185 
123 b 7.930 55.387 

183.710 
bt 9.314 
bm 3.060 
t 6.492 

123º ep 63 63 205.502 
db 2.098 25.741 

213 eb 15.253 
cb 8.390 

223 eb 1.109 
cb 2.080 3.680 
t 491 

2*13 db 21 21 
cb 54 

2*23 b 367 695 
bt 274 
db 800 
eb 642 
ep 1.341 
cb 1.965 

133 ct 1.844 9.217 

b 1.434 
bt 575 
bm 51 

Por-
t 565 

relevo/ 
133º ep 364 364 

11.273 
solo 233 cb 23 108 

ct 85 
db 46 
ep 26 

2*33 b 271 474 
bo 19 
bt 112 

2*33º ep 1.084 1.11 o 
D 26 

*Séries definidas por excesso de umidade. 
º Séries definidas por excesso de pedregosidade em seus solos. 

As declividades não ultrapassam 15%), o que possibilita o uso 
irrestrito de motomecanização. Entretanto, essa é limitada nas 
épocas chuvosas, nas áreas em que o lençol freático, geralmente, 
aliado a má drenagem dos solos, está próximo à superfície, bem 

como nas áreas de acumulação fluvial sujeitas a inundações 
periódicas. Outra situação limitante se verifica na Unidade 123ºep 
que, além da pequena profundidade de seu solo (25 cm), ainda 
possui pedregosidade. Por dominar a maior parte do espaço 
compreendido pela folha, suas respectivas séries e unidades de 
capacidade apresentam diferentes situações climáticas, que são 
determinadas de acordo com seu posicionamento geográfico no 
interior da área mapeada. 

Assim, as séries 2*13 e 2*23, cujos índices agroclimáticos 
característicos são superiores a 115%), localizam-se na porção 
mais meridional da folha e apresentam: totais pluviométricos 
sempre acima de 1.400 mm anuais; excedentes hídricos maiores 
que 300 mm, distribuídos por dez a onze meses ao ano; e 
ausência de deficiência hídrica. Em situação oposta encontram-se 
as séries 213 e 223, que se concentram no noroeste da área 
mapeada. Climaticamente, são definidas por índices inferiores a 
85%) e caracterizadas por precipitações pluviométricas anuais que 
não ultrapassam 1.200 mm, excedentes hídricos inferiores a 100 
mm, por um a dois meses, e deficiências hídricas anuais sempre 
superiores a 100 mm, sendo na maior parte dos casos maiores que 
200 mm, distribuídas por quatro a cinco meses no ano. 

Quanto às séries 113 e 123, verifica-se sua ocorrência de 
forma generalizada ao longo da folha. Sendo assim, suas 
características climáticas se apresentam bastante diversificadas, 
com precipitações superiores a 1.300 mm anuais nos extremos 
sudoeste e nordeste da área mapeada, e próximas ou inferiores a 
esse valor nos demais setores, chegando a cerca de 1.100 mm no 
extremo noroeste. Os excedentes hídricos seguem essa mesma 
tendência, ficando acima de 300 mm anuais nos dois primeiros 
setores citados e abaixo desse parâmetro no restante da folha, não 
chegando a 100 mm a oeste. Distribuem-se por quatro meses nos 
setores nordeste e sudeste, cinco a dez meses no sudoeste, três 
meses no centro-leste e um a dois meses no oeste. As deficiências 
hídricas variam de superiores a 200 mm, distribuídos em quatro a 
cinco meses, no norte da folha, a inferiores a 100 mm durante um 
ou dois meses, na metade sul, não sendo verificadas na larga faixa 
posicionada no extremo meridional. 

Dessa forma, até as unidades que estão com o mesmo grau de 
restrição para o fator clima podem apresentar diferenciações 
quanto à distribuição e à quantidade das chuvas, das deficiências e 
dos excedentes hídricos, e ainda em outros fatores meteorológicos 
que influenciam não só o comportamento dos solos como também 
o ciclo vegetativo das plantas. Por isso, embora em todas as 
unidades os solos possuam o grau de restrição 003, eles 
apresentam comportamentos diferenciados em função de suas 
propriedades físico-químicas e características climáticas. Assim, as 
unidades podem apresentar particularidades que devem ser 
consideradas quando de sua exploração agrícola. 

A maioria das unidades possui solos com deficiência na soma 
de bases trocáveis, algumas atingindo inclusive o nível de carência 
(Tab. 5.XXlll). As unidades 223t e 113de possuem melhores teores 
para esse fator, sendo que a Unidade 123° ep registra o mais alto 
valor (26,1 mE/100g), bem como para a capacidade de troca 
catiônica (30,9 mE/100g). 

Entretanto, essa última é muito limitada para o uso agrícola, 
em função da pouca profundidade efetiva de seu solo e da 
presença de pedregosidade, que restringem o desenvolvimento de 
certas culturas. 

A capacidade de troca de cátions da maioria dos solos das 
unidades dessa subclasse é geralmente baixa, e poucos 
apresentam valores elevados. Também o teor de matéria orgânica 
raramente é elevado, predominando solos com deficiência de 
carbono e nitrogênio. 

Grande parte das unidades possui solos com textura 
moderadamente leve (franco-arenosa) no horizonte B, e textura 
leve (areia franca) a muito leve (areia) no horizonte A, significando 
pequena capacidade de reter água por adesão e capilaridade. 
Portanto, as unidades com grau de restrição 100 e 200 para o fator 
clima - principalmente as localizadas na porção norte da folha, 
onde as deficiências hídricas anuais são maiores e concentradas 
em períodos menores e, ainda, possuidoras de solos de textura 
leve a muito leve - não dispõem da umidade necessária ao pleno 
desenvolvimento das plantas durante o ano todo. 

Por outro lado, as unidades com solos de textura muito pesada 
(muito argilosa) e moderadamente pesada (franco-argilo-arenosa) 
e com grau de restrição 200* por excesso de umidade 
provavelmente terão água supérflua no solo nas épocas chuvosas. 
Essa água saturante no solo diminui a nitrificação, retarda a 
amonificação e ainda poderá estimular modificações bioquímicas 



adversas, como a proliferação de fungos. Também, a falta de 
aeração no solo dificulta o suprimento necessário de oxigênio para 
os processos metabólicos das raízes vegetais, e o consumo de 
nutrientes é retardado, mesmo quando abundantes. Outro aspecto 
desfavorável da água excedente no solo é a lixiviação. As perdas 
de nutrientes por percolação são intensas nos solos de textura leve 
e com baixa capacidade de troca de cátions. Isso porque, nos 
solos arenosos, o ritmo de percolação é mais rápido e menor é a 
capacidade de absorção dos nutrientes no complexo sortivo. A 
tendência das águas de percolação é remover os íons de Na, K, 
Mg e Ca do complexo sortivo para a solução do solo e lixiviá-los. 
Com a saída das bases do solo ocorre um aumento da acidez e 
uma acumulação de alumínio trocável que, em níveis elevados, 
limita o desenvolvimento de plantas a ele sensíveis. Por isso, é 
grande a ocorrência de solos álicos nessa subclasse, nos quais há 
uma quantidade elevada de alumínio adsorvido na solução do solo, 
havendo assim necessidade de calagem e/ou adubação orgânica. 

Com exceção das Unidades 113de, 113db, 113eb(16, 18 e 19), 
113b(1, 2 e 3), 113bt(3), 113bm, 123eb(1, 3 e 7), 123bt(1), 123ºep, 
213db(1 e 2), 213eb(9 e 10), 223t e 2*23b, as demais unidades 
apresentam solos com valores médios a baixos para a capacidade 
de troca catiônica, teores baixos para a soma de bases trocáveis e 
matéria orgânica (Tab. 5.XXlll). Por essa razão, para melhorar e 
aumentar a produtividade agrícola, esses solos necessitam de 
maior quantidade de fertilizantes que aqueles contidos nas 
unidades citadas como exceção. Também possuem a drenagem 
variando de boa a acentuada, que favorece a lixiviação através das 
águas de percolação. Nas unidades com o grau de restrição 200* 
por excesso de umidade para o fator clima, teoricamente, a 
lixiviação deve ser mais intensa. Portanto, principalmente nelas, o 
solo deve permanecer com cobertura vegetal na época das chuvas 
para evitar as perdas dos nutrientes e a erosão pelas águas de 
escoamento superficial. Quando o solo fica desnudo, o impacto da 
gota de chuva desagrega as partículas do solo, fracionando-o e 
destruindo sua granulação. Esse material disperso pela ação da 
água é facilmente removido através do escoamento superficial que 
conduz a porção do solo que contém o teor mais elevado de 
fertilidade. Nas unidades onde o grau de restrição para o fator é 
020, maiores cuidados devem ser tomados para evitar a 
erodibilidade do solo, pois podem aparecer sulcos e voçorocas, 
dependendo da força das águas das enxurradas, bem como da 
constituição física do solo. 

Sob condições naturais, todas as áreas dessa subclasse, 
menos a planície fluvial que é sujeita a inundações periódicas, 
possuem uma morfodinâmica estável. Entretanto, à medida que as 
ações antrópicas são realizadas sem os devidos cuidados 
conservacionistas, ocorrem mudanças quanto aos escoamentos 
freático e superficial. Geralmente evidencia-se uma maior 
intensidade no escoamento superficial, que acelera os processos 
erosivos, em detrimento de uma maior infiltração de água no solo 
que afeta não só o nível de umidade armazenada como o nível do 
lençol freático. 

Dessa forma, são imprescindíveis cuidados especiais no 
manejo ambiental, não só considerando a ação erosiva das águas 
e a disponibilidade de água no solo, como também os resultados 
advindos do uso contínuo e intensivo das máquinas e implementes 
agrícolas. Esses criam no solo um adensamento na porção 
superior do horizonte subsuperficial, que prejudica tanto a 
permeabilidade da água quanto dificulta a penetração das raízes, 
podendo se constituir em uma barreira a certos cultives. Atenção 
especial nesse sentido merecem os solos podzólicos, que 
naturalmente já possuem compactação do horizonte B em relação 
ao A, a qual pode ser intensificada em sua porção superior. Nesse 
caso, não só surgirão os problemas acima mencionados como 
também o horizonte superficial ficará facilmente erodível. 

Nas unidades em que o solo é Latossolo Vermelho-Escuro 
álico, com textura superficial areia franca, a instabilidade estrutural 
é elevada. Atualmente, para melhorar a estrutura desse solo, os 
agricultores plantam a soja, que fixa o nitrogênio atmosférico, 
favorece o desenvolvimento de nódulos radiculares e aumenta a 
coesão das partículas. Nos que possuem altos teores de alumínio 
trocável é plantada a Brachiaria, que além de ser pouco exigente 
em nutrientes é muito tolerante ao alumínio. Outro manejo eficiente 
para melhorar a produtividade desse solo e preservá-lo da erosão 
é, na época das chuvas, deixá-lo coberto com leguminosas, como 
o tremoço. Ao ser incorporada, essa cobertura impede o impacto 
direto das gotas de chuva no solo assim como aumenta a 
capacidade de troca de cátions, a soma de bases, a capacidade de 
campo, melhorando, consequentemente, a estrutura do solo. 

Nas unidades 113t e 123t, os solos não possuem quantidades 
excedentes de alumínio trocável, mas é muito elevada a 
concentração dos íons de hidrogênio. Cano o pH do solo está 
entre 5,5 e 6,5, não é aconselhável o uso de calagem, que 
normalmente eleva o pH e com isso diminui a capacidade das 
plantas de assimilar os nutrientes. Nesse caso, é indicado usar 
gesso, que não provoca grande variação do pH. Essas unidades, 
recebendo fertilizantes, admitem dois cultives anuais, embora 
algumas culturas de maior exigência de umidade necessitem de 
irrigação. No caso de culturas com raízes mais profundas que as 
das temporárias, não é limitante a escassez da água na época do 
inverno, porém a ocorrência de geadas poderá afetá-las. 

As unidades 113db e 213db têm a drenagem como uma das 
características mais limitativas, a qual se apresenta forte, má ou 
imperfeita. Quando se verificam essas duas últimas, a quantidade 
de matéria orgânica é sempre elevada. Uma das justificativas para 
esse fato é que o solo can água supérflua refreia a ação das 
bactérias nitrificantes e consequentemente, a mineralização é mais 
demorada. Também o movimento descendente das águas livres é 
lento, portanto a lixiviação é menor que nas unidades com 
drenagem forte, embora em todas elas o teor de bases seja 
deficiente. 

Nas unidades 113cb (15 a 21), onde o solo é Podzólico 
Vermelho-Amarelo eutrófico com textura superficial areia franca, os 
cultives temporários ocasionam fácil e rapidamente a sua 
degradação por exigirem constantes operações agrícolas no solo. 
Do ponto de vista conservacionista do solo, os cultives mais 
indicados para essas áreas são os permanentes. Porém, devem-se 
considerar dois aspectos na escolha dos cultives: a seca no 
inverno e as geadas. As plantas de raízes profundas que têm a 
capacidade de atingir os níveis baixos da água útil do solo não são 
prejudicadas com os períodos secos. Por outro lado, algumas 
plantas, como a laranja, não são dizimadas pela geada, enquanto 
outras, cano o café, o são. Assim sendo, é fundamental a seleção 
dos cultives. Considerando a fragilidade erosiva dos solos, é viável 
plantar num ano cultura temporária e em seguida introduzir 
pastagem, deixando-a por três a quatro anos. Atualmente, os 
agricultores da região de Votuporanga (SP), onde o clima tem 
períodos secos e quentes, estão plantando seringueira com étimos 
resultados. Somente quando a planta é nova há menor resistência 
à falta d'água, mas, em compensação, em nenhuma fase 
vegetativa é atacada pelo fungo Dotidela, que causa a queda das 
folhas. 

Genericamente, todas as unidades são potencialmente 
agricultáveis, embora algumas não sejam ideais para culturas de 
ciclo curto, o são para as de ciclo longo. Para evitar os efeitos 
prejudicias da carência de umidade que afeta o desenvolvimento e 
a produção das culturas temporárias, principalmente nas unidades 
situadas na porção norte da folha, é indicado utilizar medidas para 
melhorar a estrutura dos solos, conservar a água no perfil 
pedológico, manipular o lençol freático e ainda, através de 
irrigação, aumentar a quantidade de água no solo até atingir o nível 
necessário às culturas. Entretanto, cuidados devem ser tanados 
quanto à irrigação, pois não é preciso irrigar durante todo o período 
vegetacional das culturas, mas sim respeitando-se as 
necessidades de cada fase de desenvolvimento das plantas. 

5.1.3.2.3 - Subclasse Agriter-por-relevo/solo 

Preferencialmente ocupa as porções centro-leste e sudeste da 
folha, correspondendo a 11.273 km 2

, que significam 5,5%) da 
Classe Agriter. Distribui-se pelas Regiões Geomorfológicas 
Planaltos do Alto Paraná e Planalto das Araucárias, como também 
pelas Unidades Geomorfológicas Patamar de ltapetininga e 
Patamares Cuestiformes, sempre ocupando modelados cuja 
dissecação varia de média a fina (vide 2 - Geomorfologia). 

Caracteriza-se por possuir os fatores relevo e solo com o 
mesmo grau de restrição (030 e 003, respectivamente) e pelo fator 
clima, que não ultrapassa o grau de restrição 200. No entanto, 
esse último fator se diversifica, apresentando índices 
agroclimáticos desde 70%) até maiores que 115%). Portanto, essa 
subclasse apresenta três situações distintas quanto à 
condicionante clima, que correspondem ao nível hierárquico da 
série. Assim, as séries 133 e 133° concentram-se no quadrante 
sudeste da folha, e de modo geral, apresentam totais 
pluviométricos desde pouco inferiores a 1.200 mm até pouco acima 
de 1.400 mm. Da mesma forma, os excedentes hídricos ficam 
entre 100 e 300 mm anuais, porém algumas pequenas áreas 



Índices 
Unidade 

Área Agrocli-
de capaci- Declivi- Pedol 

(km') mático d ade ógi-d ade (º/o) (º/o) co 

132de 23 85-115 15-25 7,3 

132dc 52 85-115 15-25 7,0 

132db 218 85-115 15-25 7,2 

132e 351 85-115 15-25 7,7 

132eb(1) 7,5 
735 85-115 15-25 

132eb(2) 8,0 

132et(1) 7,4 

132et(2) 4.825 85-115 15-25 7,7 

132et(3) 7,7 

132cb(1) 7,6 

132cb(2) 1.480 85-115 15-25 7,3 

132b 1.511 85-115 15-25 7,6 

132bp 515 85-115 15-25 7,5 

2"32de 71 >115 15-25 7,3 

2"32eb(1) 7,5 

2"32eb(2) 271 115 15-25 7,6 

2"32eb(3) 8,0 

2"32et(1) 105 >115 15-25 7,1 

2"32et(2) 105 >115 15-25 7,1 

2"32cb 362 >115 15-25 7,6 

*Unidades definidas por excesso de umidade. 
(2) Perfis pedológicos extrapolados. 
(A) Perfil pedológico da Folha SG.22 Curitiba. 

Núme-
rodo 

Solo perfil 

LRe3 E3(A) 

LEe1(e) P84 

LRd2 P123 

TRe5 P72 

LRe1(e) P124 

PEa3(e) P116 

TRe1 (e) P121 

TRe2 P133 

TRe7(e) P115 

PEe2/5(e) P135 

PVa12/17 P142 

PVa17 P138 

PVa8/27 E4(A) 

LRe3 E3(A) 

TRd P2(A) 

TRe3 P4(A) 

PE3(e) P116 

TRe1 (e) P131 

TRe1 (e) P131 

PEe2(e) P135 

TABELA 5.XXll 
Caracterização das unidades (Subclasse Agriter-por-relevo) 

Características físico-químicas do perfil do solo 

Salini- Horizonte B Cap. troca Soma de Profun. Horizonte A 
d ade de cátions bases efetiva 

(mmhos/ Drenagem (mE/1 OOg) (mE/100g) (cm) Estrutura Textura Textura Estrutura 
cm) 

<4 Acentuada 
Blocos 

Muito argilosa 11,5 10,7 200 Muito argilosa 
Blocos 

subangulares subangulares 

<4 Acentuada 
Blocos 

Argilo-arenosa 4,2 4,0 148 
Franco-argilo- Blocos 

subangulares arenosa subangulares 
<4 Acentuada Granular Muito argilosa 1O,1 3,4 200 Muito argilosa Granular 

<4 Boa 
Prismática 

Muito argilosa 11,4 8,0 295 Argila Granular moderada 

<4 
Boa a Blocos 

Muito argilosa 1O,1 7,2 235 Muito argilosa Granular 
acentuada subangulares 

Blocos 
<4 Boa 

subangulares 
Argila 8,2 4,5 215 Franca Granular 

<4 Moderada 
Blocos 

Muito argilosa 12,5 7,3 136 Muito argilosa Granular angulares 

<4 Boa 
Prismática 

Argila 15, 1 11,0 227 Argila Granular moderada 

<4 Moderada 
Blocos 

Muito argilosa 12,0 9,6 127 Muito argilosa 
Blocos 

subanqulares subanqulares 

<4 
Boa a Blocos Franco-argilo-

5,8 5,7 150 Franco-arenosa 
Blocos 

acentuada subangulares arenosa subangulares 

<4 Moderada 
Blocos Franco-argilo-

6,1 3,2 110 Areia franca Granular 
subanaulares arenosa 

<4 Moderada 
Blocos Franco-argilo-

8,3 2,7 100 Franco-arenosa 
Blocos 

subangulares arenosa subangulares 

<4 Boa 
Blocos 

Argila 9,7 5,7 90 Franco-argilosa 
Blocos 

subanaulares subanaulares 

<4 Acentuada Blocos 
Muito argilosa 11,5 10,7 200 Muito argilosa 

Blocos 
subangulares subangulares 

<4 Boa 
Blocos 

Muito argilosa 8,1 3,2 260 Argila Granular 
subangulares 

<4 Boa 
Blocos 

Muito argilosa 9,7 5,4 160 Muito argilosa Granular 
subangulares 

<4 Boa 
Blocos 

Argila 8,2 4,5 215 Franca Granular subangulares 

<4 Moderada 
Blocos 

Muito argilosa 9,3 4,7 200 Muito argilosa 
Blocos 

subangulares subangulares 

<4 Moderada 
Blocos 

Muito argilosa 11,5 7,0 120 Muito argilosa Granular 
subangulares 

<4 
Boa a Blocos Franco-argilo-

5,8 5,7 150 Franco-arenosa 
Blocos 

acentuada subangulares arenosa subangulares 

OBS: Os números entre parênteses indicam que a unidade foi definida por mais de um perfil pedológico, de acordo com sua localização e unidade de mapeamento de solo. 

Matéria 
orgânica 

(º/o) 

4,7 

1,8 

3,4 

3,1 

3,9 

2,7 

2,6 

4,3 

3,8 

2,8 

3,7 

2,1 

2,7 

4,7 

4,3 

2,3 

2,7 

1,7 

3,6 

2,8 



TABELA 5.XXlll 
Caracterização das unidades (Subclasse Agriter-por-solo) 

Índices Características físico-químicas do perfil do solo 
Unidade 

Área 
Núme- Salini-

de capaci- Agrocli- Declivi- Pedo- rodo Horizonte B Cap. troca Soma de Profun. Horizonte A Matéria d ade 
d ade (km') mático d ade lógi- Solo perfil Drenagem de cátions bases efetiva orgânica 

(º/o) (º/o) co (mmhos/ Estrutura Textura (mE/1 OOg) (mE/100g) (cm) Textura Estrutura (º/o) 
cm) 

113de 50 85-115 <5 6,4 Ad E30(C) <4 Imperfeita 
Blocos 
angulares Argila 12,1 5,9 90 Argila Granular 1,6 

113db(1) 5,8 LEa4/5(s) P143 <4 Forte Granular Argila 3,5 0,2 125 Franco-argilosa Granular 1,7 
113db(2) 5,5 LEa18 P137 <4 Forte Fraca pequena Areia franca 2,8 0,7 195 Areia franca Granular 2,0 

granular 
113db(3) 5,6 LEa23/9 P122 <4 Forte Fraca pequena Franco-argila- 4,1 1,5 200 Franco-argilo- Granular 1,7 

granular arenosa arenosa 
113db(4) 7.815 85-115 <5 5,7 Pla3(s) P37 <4 Má Blocos Franco-argila- 4,8 0,3 90 Franco-arenosa Blocos 5,5 

subangulares arenosa subangulares 
113db(5) 5,6 Pla6(s) P19 <4 Má Blocos Franco-argila- 4,9 0,7 87 Franco-argilosa Blocos 4,7 

subangulares arenosa subangulares 
113db(6) 6,7 HGPe2 P82 <4 Imperfeita Blocos Argila 12,1 3,8 78 Argila Blocos 3,2 

subanaulares subanaulares 
13eb(1) 5,6 LEa7 P7 <4 Acentuada Fraca pequena Franco-argila- 3,0 0,6 200 Franco-argilo- Fraca pequena 0,8 

granular arenosa arenosa granular 
113eb(2) 6,4 LEa7 P44 <4 Acentuada Fraca pequena Franco-argila- 5,2 0,4 280 Franco-argilo- Blocos 3,6 

granular arenosa arenosa subangulares 
113eb(3) 5,7 LEa8 P49 <4 Acentuada Fraca pequena Franco-argila- 3,7 0,2 120 Franco-arenosa Fraca pequena 1,1 

granular arenosa granular 
113eb(4) 5,8 LEa8 P16 <4 Acentuada Fraca pequena Franco-argila- 3,3 0,4 120 Franco-argilo- Granular 0,9 

granular arenosa arenosa 
113eb(5) 5,6 LEaB/16 P22 <4 Acentuada Fraca pequena Franco-argila- 2,1 0,5 130 Franco-argilo- Fraca pequena 0,2 

granular arenosa arenosa granular 
113eb(6) 5,5 LEa8/28(s) P27 <4 Acentuada Grãos simples Franco-arenosa 2,9 1,8 120 Areia franca Fraca pequena 0,5 

granular 
113eb(7) 5,8 LEa18 P90 <4 Acentuada Fraca pequena Franco-arenosa 2,1 0,2 115 Areia franca Granular 1,0 

granular 
113eb(8) 5,9 LEa18(s) P91 <4 Acentuada Fraca pequena Franco-arenosa 3,4 2,0 230 Areia franca Granular 1,8 

granular 
113eb(9) 5,8 LEa18(s) P110 <4 Acentuada Fraca pequena Franco-arenosa 2,4 0,2 200 Areia franca Granular 0,3 

30.957 85-115 <5 granular 
113eb(10) 5,8 LEa18(s) P111 <4 Acentuada Fraca pequena Franco-arenosa 2,2 0,6 215 Areia franca Granular 0,6 

granular 
113eb(11) 6,2 LEa18(s) P86 <4 Acentuada Fraca pequena Franco-arenosa 2,8 0,6 160 Areia franca Granular 2,5 

granular 
113eb(12) 5,9 LEa18(s) P85 <4 Acentuada Fraca pequena Argila-arenosa 3,6 0,8 200 Areia franca Granular 1,6 

granular 
113eb(13) 6,0 LEa19 P42 <4 Acentuada Fraca pequena Franco-argila- 3,8 0,4 190 Franco-arenosa Granular 1,8 

granular arenosa 
113eb(14) 6,1 LEa19(s) E18 <4 Boa a Fraca pequena Argila-arenosa 2,8 0,2 120 Franco-argilo- Granular 1,3 

acentuada granular arenosa 
113eb(15) 6,0 LEa19/29(s) P48 <4 Acentuada Fraca pequena Franco-argila- 5,1 0,8 120 Franco-argilo- Fraca pequena 2,6 

granular arenosa arenosa granular 
113eb(16) 5,7 LRd4 84(8) <4 Acentuada Fraca pequena Muito argilosa 6,7 0,9 120 Argila Fraca pequena 4,0 

granular granular 
113eb(17) 5,6 LRd10 259(8) <4 Acentuada Fraca pequena Franco-argila- 2,5 0,4 120 Franco-arenosa Fraca pequena 1,0 

granular arenosa granular 
113eb(18) 5,2 PVa25/26 P58 <4 lmoerfeita Macica Franco-arenosa 3,8 1,7 70 Areia franca Granular 1,5 

continua 



TABELA 5.XXlll 
Caracterização das unidades (Subclasse Agriter-por-solo) 

continuação 

Índices Características físico-químicas do perfil do solo 

Unidade 
Área 

Núme- Salini-
de capaci- Agrocli- Declivi- Pedo- rodo Horizonte B Cap. troca Soma de Profun. Horizonte A Matéria d ade 

d ade (km') mático d ade lógi- Solo perfil Drenagem de cátions bases efetiva orgânica 

(º/o) (º/o) co (mmhos/ Estrutura Textura (mE/1 OOg) (mE/100g) (cm) Textura Estrutura (º/o) 
cm) 

113eb(19) 6,3 Ae(s) P77 <4 Boa Maciça Franco-arenosa 5,6 3,0 70 Areia franca Granular 2,1 
113cb(1) 5,5 LEa6(s) E31 <4 Acentuada Fraca pequena Franco-arenosa 1,8 0,3 130 Franco-arenosa Blocos 0,7 

granular subangulares 
113cb(2) 6,2 LEa7 P41 <4 Acentuada Fraca pequena Franco-argila- 3,7 0,4 200 Franco-arenosa Granular 2,1 

granular arenosa 
113cb(3) 5,9 LEa7/3 P54 <4 Acentuada Fraca pequena Franco-arenosa 2,7 0,3 290 Areia franca Granular 1,2 

granular 
113cb(4) 6,0 LEa7(s) P53 <4 Acentuada Fraca pequena Franco-argila- 3,1 0,3 290 Franco-arenosa Granular 1,8 

granular arenosa 
113cb(5) 6,6 LEa11 E59(C) <4 Acentuada Granular Argila-arenosa 5,6 0,2 150 Argila-arenosa Granular 2,1 
113cb(6) 6,5 LEa12 P63 <4 Boa Blocos Argila-arenosa 2,2 1,0 200 Argila -arenosa Granular 1,2 

subangulares 
113cb(7) 6,6 LEa20 P62 <4 Boa Blocos Argila-arenosa 3,1 0,9 200 Franco-argilo- Granular 1,4 

subangulares arenosa 
113cb(8) 5,5 LEa22(s) E30 <4 Acentuada Fraca pequena Franco-arenosa 2,0 0,3 100 Areia franca Granular 1,7 

granular 
113cb(9) 6,3 LVd1/2(s) P52 <4 Boa Fraca pequena Franco-argila- 3,7 1,2 130 Franco-argilo- Granular 1,6 

granular arenosa arenosa 
113cb(10) 5,8 PEe8 128(0) <4 Boa Blocos Franco-argila- 2,5 1,6 120 Areia franca Granular 1,2 

subangulares arenosa 
113cb(11) 

24.441 85-115 <5 
6,4 PVa10 E46(C) <4 Boa Blocos Muito argilosa 4,0 0,3 120 Argila-arenosa Granular 1,5 

angulares 
113cb(12) 6,6 PVa13 P71(C) <4 Boa Blocos Franco-arenosa 2,7 0,4 200 Areia franca Granular 1,4 

subangulares 
113cb(13) 5,7 PVa22(s) E14 <4 Acentuada Blocos Franco-arenosa 1,5 0,1 90 Areia franca Granular 0,6 

subangulares 
113cb(14) 6,5 PVa24 E42 <4 Boa a Blocos Franco-argila- 3,8 1,8 120 Franco-arenosa Granular 1,2 

acentuada subangulares arenosa 
113cb(15) 6,9 PVe5(s) P14 <4 Boa a Blocos Franco-argila- 4,0 2,9 200 Areia franca Granular 2,0 

acentuada subangulares arenosa 
113cb(16) 6,8 PVe11/12(0) E5 <4 Boa a Blocos Franco-arenosa 3,3 2,4 100 Areia franca Granular 1,1 

acentuada subangulares 
113cb(17) 6,5 PVe12 P2 <4 Boa a Blocos Franco-arenosa 2,6 1,5 120 Franco-arenosa Granular 1,5 

acentuada subangulares 
113cb(18) 6,7 PVe12(s) E7 <4 Boa a Blocos Franco-argila- 3,1 2,4 100 Areia franca Granular 0,5 

acentuada subangulares arenosa 
113cb(19) 6,4 PVe13 P32 <4 Boa a Blocos Franco-arenosa 4,0 3,3 60 Areia franca Granular 1,5 

acentuada subangulares 
113cb(20) 6,2 PVe13 P21 <4 Boa a Blocos Franco-arenosa 3,0 1,9 120 Areia franca Granular 0,4 

acentuada subangulares 
113cb(21) 6,4 PVe13(s) P24 <4 Boa a Blocos Franco-arenosa 3,8 3,3 70 Areia franca Granular 0,9 

acentuada subanaulares 
113ct 866 85-115 <5 6,2 PEe4(s) E15 <4 Boa Blocos Franco-argila- 2,6 2,0 80 Franco-arenosa Grãos simples 1,3 

subanqulares arenosa 
113b(1) 6,9 LEa8 E2(A) <4 Acentuada Blocos Franco-argila- 7,2 1,9 120 Franco-argilo- Granular 3,0 

subangulares arenosa arenosa 
113b(2) 13.331 85-115 <5 6,8 LEa27(s) P112 <4 Acentuada Granular Argila 11,6 1,0 120 Argila Blocos 3,8 

subanaulares 

continua 



TABELA 5.XXlll 
Caracterização das unidades (Subclasse Agriter-por-solo) 

continuação 

Índices Características físico-químicas do perfil do solo 
Unidade 

Área 
Nú me- Salini-Agrocli- Declivi- Pedo- Horizonte B Cap. troca Soma de Profun. Horizonte A Matéria de capaci- rodo d ade 

d ade (km') mático d ade lógi- Solo perfil Drenagem de cátions bases efetiva orgânica 
(º/o) (º/o) co (mmhos/ Estrutura Textura (mE/1 OOg) (mE/100g) (cm) Textura Estrutura (º/o) 

cm) 
113b(3) 6,5 LEd1 E34(C) <4 Acentuada Granular Muito argilosa 6,7 0,4 115 Muito argilosa Granular 3,1 
113b(4) 6,4 LEd3/4(s) E44 <4 Acentuada Blocos Franco-argila- 4,2 1,B 90 Franco-argilo- Blocos 1,4 

subangulares arenosa arenosa subangulares 
113b(5) 6,6 LRd1 P5 <4 Boa a Granular Muito argilosa 4,B 0,7 120 Muito argilosa Granular 1,6 

13.331 85-115 <5 acentuada 
113b(6) 6,6 LRd3 P69(C) <4 Acentuada Granular Muito argilosa 5,B 1,4 170 Muito argilosa Granular 3,6 
113b(7) 6,7 PVe6 P33 <4 Boa Blocos Franco-argila- 4,1 1,9 150 Areia franca Granular 1,1 

subangulares arenosa 
113b(B) 6,1 LEa5 E7(A) <4 Acentuada Blocos Franco-argila- 5,9 0,3 100 Franco-argilo- Granular 3,1 

anaulares arenosa arenosa 
113bt(1) 6,1 LEa7 P71 <4 Acentuada Blocos Franco-arenosa 2,3 0,3 200 Areia franca Fraca pequena 2,1 

subangulares granular 
113bt(2) 5,7 LEa8 P36 <4 Acentuada Fraca pequena Franco-arenosa 3,1 1,2 120 Areia franca Fraca pequena 2,2 

granular granular 
113bt(3) 6,2 LEa13(s) P141 <4 Acentuada Blocos Argila 7,4 0,6 200 Argila-arenosa Fraca pequena 5,6 

subangulares granular 
113bt(4) 6,2 LVa4/6(s) P74 <4 Boa a Blocos Franco-argila- 3,1 0,3 200 Franco-arenosa Fraca pequena 1,2 

acentuada subangulares arenosa Areia franca granular 
113bt(5) 5,7 PEd1 P104 <4 Acentuada Granular Franco-argila- 4,3 0,7 1BO Areia Grãos simples 0,6 

arenosa Grãos simples 
113bt(6) 11.465 85-115 <5 5,5 PEd1 P136 <4 Boa a Blocos Franco-argila- 2,6 1,B 140 Areia Granular 0,5 

acentuada subangulares arenosa 
113bt(7) 6,5 PEd5(s) P105 <4 Boa Blocos Franco-argila- 3,0 2,3 135 Areia franca Grãos simples O,B 

subangulares arenosa 
113bt(B) 6,2 PVe6 P23 <4 Boa a Blocos Franco-argila- 4,4 3,9 150 Areia franca Grãos simples 0,5 

acentuada subangulares arenosa 
113bt(9) 5,5 PVe8fa) P59 <4 Acentuada Granular Franco-arenosa 2,0 1,2 125 0,5 

113bm 2.835 85-115 <5 5,9 LEa20 P97 <4 Acentuada Fraca pequena Franco-arenosa 7,7 0,1 1B5 Areia franca Granular 0,7 
aranular 

1131(1) 6,0 PVe3/14(s) P50 <4 Boa a Blocos Franco-argila- 4,6 4,0 200 Areia Grãos simples 1,4 
acentuada subangulares arenosa 

1131(2) 6.363 85-115 <5 5,6 PVe5/1/2 P35 <4 Acentuada Blocos Franco-arenosa 4,1 2,B 110 Areia Grãos simples 0,2 
subangulares 

123db(1) 5,B LEa5/4/ P143 <4 Forte Granular Argila 3,5 0,2 125 Franco-argilosa Granular 1,7 
10/26 

123db(2) 6,5 LEa15(s) E47 <4 Acentuada Blocos Argila 6,0 0,2 120 Argila-arenosa Granular 3,3 
subangulares 

123db(3) 5.017 85-115 5-15 5,6 LEa17/23/ P122 <4 Forte Fraca pequena Franco-argila- 4,1 1,5 200 Franco-argilo- Granular 1,7 
25(s) Granular arenosa arenosa 

123db(4) 5,5 LEa18(e) P137 <4 Forte Fraca pequena Areia franca 2,B 0,7 195 Areia franca Granular 2,0 
Granular 

continua 



TABELA 5.XXlll 
Caracterização das unidades (Subclasse Agriter-por-solo) 

continuação 

Índices Características físico-químicas do perfil do solo 

Unidade 
Área 

Núme- Salini-Agrocli- Declivi- Pedo- Horizonte B Cap. troca Soma de Profun. Horizonte A Matéria de capaci- rodo d ade 
d ade (km') mático d ade lógi- Solo perfil Drenagem de cátions bases efetiva orgânica 

(º/o) (º/o) co (mmhos/ Estrutura Textura (mE/1 OOg) (mE/100g) (cm) Textura Estrutura (º/o) 
cm) 

123eb(1) 5,6 LEaB(s) P22 <4 Acentuada Fraca pequena Franco-argila- 2,1 0,5 130 Franco-argilo- Fraca pequena 0,2 
granular arenosa arenosa granular 
Grão simples Fraca pequena 

123eb(2) 5,5 LEa8/28(s) P27 <4 Acentuada Franco-arenosa 2,9 1,B 120 Areia franca granular 0,5 
Granular 

t-raca pequena 
123eb(3) 5,B LEa18(s) P110 <4 Acentuada granular Franco-arenosa 2,4 0,2 200 Areia franca 0,3 

Fraca pequena Granular 
granular 

123eb(4) 6,1 LEa19(s) E1B <4 Boa a Fraca pequena Argila-arenosa 2,B 0,2 120 Franco-argilo- 1,3 
acentuada granular arenosa Fraca pequena 

2.682 85-115 5-15 Fraca pequena granular 
123eb(5) 6,0 LEa29(s) P4B <4 Acentuada Granular Franco-argila- 5,1 O,B 120 Franco-argilo- Granular 2,6 

Fraca pequena arenosa arenosa 
Granular Fraca 

123eb(6) 5,6 LVa7(s) P99 <4 Acentuada pequena Areia franca 2,6 0,3 120 Areia franca Blocos 1,0 
Granular subangulares 

123eb(7) 5,9 LRa1 P96 <4 Boa a Muito argilosa 5,B 1,3 150 Muito argilosa Fraca pequena 1,4 
acentuada granular 

123eb(8) 5,6 LRd7/10 259(B) <4 Acentuada Franco-argila- 2,5 0,4 120 Franco-arenosa 1,0 
arenosa 

123cb(1) 6,6 LEa30(s) P62 <4 Boa Blocos Argila-arenosa 3,1 0,9 200 Franco-argilo- Granular 1,4 
subangulares Franco-argila- arenosa 

123cb(2) 6,7 LVa5 P67 <4 Boa Blocos arenosa 3,5 0,5 120 Franco-arenosa Fraca pequena 1,0 
subangulares Franco-argila- granular 

123cb(3) 6,3 LVd1 P52 <4 Boa Fraca pequena arenosa 3,7 1,2 130 Franco-argilo- Granular 1,6 
Granular Franco-arenosa arenosa 

123cb(4) 6,5 PEa1(s) E22 <4 Boa a Blocos 2,2 O,B 120 Areia franca Granular 1,5 
acentuada subangulares Muito argilosa 

123cb(5) 6,4 PVa10 E46(C) <4 Boa Blocos 4,0 0,3 120 Argila-arenosa Granular 1,5 
angulares Franco-arenosa 

123cb(6) 6,6 PVa13 P71(C) <4 Boa Blocos 2,7 0,4 200 Areia franca Granular 1,4 
subangulares Franco-argilosa 

123cb(7) 15.707 85-115 5-15 6,9 PVd 117(B) <4 Boa Blocos 5,9 2,0 120 Franco-argilo- Blocos 1,9 
subangulares Franco-arenosa arenosa subangulares 

123cb(8) 6,5 PVe5 P31 <4 Boa Blocos 3,2 2,3 60 Areia franca Granular 0,7 
subangulares Franco-argila-

123cb(9) 6,9 PVe5 P14 <4 Boa a Blocos arenosa 4,0 2,9 200 Areia franca Granular 2,0 
acentuada subangulares Franco-argila-

123cb(10) 6,2 PVe8 E25 <4 Boa Blocos arenosa 3,9 1,4 70 Franco-arenosa Granular O,B 
subangulares Franco-argila-

123cb(11) 6,7 PVe12(s) E7 <4 Boa a Blocos arenosa 3,1 2,4 100 Areia franca Granular 0,5 
acentuada subangulares Franco-arenosa 

123cb(12) 6,5 PVe12(s) P2 <4 Boa a Blocos 2,6 1,5 120 Franco-arenosa Granular 1,5 
acentuada subanaulares 

continua 



TABELA 5.XXlll 
Caracterização das unidades (Subclasse Agriter-por-solo) 

continuação 

Índices Características físico-químicas do perfil do solo 

Unidade 
Área 

Núme- Salini-Agrocli- Declivi- Pedo- Horizonte B Cap. troca Soma de Profun. Horizonte A Matéria de capaci- rodo d ade 
d ade (km') mático d ade lógi- Solo perfil Drenagem de cátions bases efetiva orgânica 

(º/o) (º/o) co (mmhos/ Estrutura Textura (mE/1 OOg) (mE/100g) (cm) Textura Estrutura (º/o) 
cm) 

123ct(1) 6,2 PVe7 E15 <4 Boa Blocos Franco-argila- 2,6 2,0 80 Franco-arenosa Grãos simples 1,3 
subangulares arenosa Grãos simples 

123ct(2) 6,2 PVeB P47 <4 Boa Blocos Franco-argila- 3,3 2,1 140 Areia franca Grãos simples 0,7 
5.185 85-115 5-15 subangulares arenosa 

123ct(3) 6,1 PVeB(s) P34 <4 Boa Blocos Franco-argila- 3,1 2,4 110 Areia franca 0,7 
subanaulares arenosa 

123b(1) 6,9 LEaB E2(A) <4 Acentuada Blocos Franco-argila- 7,2 1,9 120 Franco-argilo- Granular 3,0 
subangulares arenosa arenosa 

123b(2) 6,1 LEa15 E7(A) <4 Acentuada Blocos Franco-argila- 5,9 0,3 180 Franco-argilo- Granular 3,1 
subangulares arenosa arenosa 

123b(3) 6,5 LEd1 E34(C) <4 Acentuada Granular Muito argilosa 6,7 0,4 115 Muito argilosa Granular 3,1 
123b(4) 6,6 LEd2 E36(C) <4 Acentuada Granular Argila 4,8 0,6 120 Argila Granular 2,7 
123b(5) 7.930 85-115 5-15 6,6 LRd1(s) P5 <4 Boa a Granular Muito argilosa 4,8 0,7 120 Muito argilosa Granular 1,6 

acentuada 
123b(6) 6,6 LRd1/5 P69 <4 Acentuada Granular Muito argilosa 5,8 1,4 170 Muito argilosa Granular 3,6 
123b(7) 6,8 PVa18/20 E25(C) <4 Boa Blocos Argila 7,3 1,7 100 Franco-argilo- Granular 3,4 

angulares arenosa 
123b(8) 6,7 PVe6(s) P33 <4 Boa Blocos Franco-argila- 4,1 1,9 150 Areia franca Granular 1,1 

subanaulares arenosa 
123bt(1) 6,2 LEa14(s) P141 <4 Acentuada Blocos Argila 7,4 0,6 200 Argila-arenosa Fraca pequena 5,6 

subangulares granular 
123bt(2) 6,2 LVa2/1/3/4 P74 <4 Boa a Blocos Franco-argila- 3,1 0,3 200 Franco-arenosa Fraca pequena 1,2 

acentuada subangulares arenosa granular 
123bt(3) 5,5 PEd1(s) P136 <4 Boa a Blocos Franco-argila- 2,6 1,8 140 Areia Grãos simples 0,5 

acentuada subangulares arenosa 
123bt(4) 5,5 PEd3 P109 <4 Boa a Blocos Franco-argila- 3,0 1,4 190 Areia Granular 0,5 

acentuada subangulares arenosa 
123bt(5) 9.314 85-115 5-15 6,5 PEd3/5(s) P105 <4 Boa Blocos Franco-argila- 3,0 2,3 135 Areia Grãos simples 0,8 

subangulares arenosa 
123bt(6) 5,7 PEe7(s) P104 <4 Acentuada Granular Franco-argila- 4,3 0,7 180 Areia franca Grãos simples 0,6 

arenosa 
123bt(7) 6,2 PVe6(s) P23 <4 Boa a Blocos Franco-argila- 4,4 3,9 150 Areia franca Grãos simples 0,5 

acentuada subangulares arenosa 
123bt(8) 5,5 PVe8 P59 <4 Acentuada Granular Franco-arenosa 2,0 1,2 125 Areia franca Grãos simples 0,5 

123bm(1) 5,9 LEa20(s) P97 <4 Acentuada Fraca pequena Franco-arenosa 7,7 0,1 185 Areia franca Granular 0,7 
granular 

123bm(2) 3.060 85-115 5-15 6,3 PVe3 P13 <4 Boa a Blocos Franco-argila- 4,8 3,3 85 Areia Granular 0,7 
acentuada subangulares arenosa 

123bm(3) 6,9 PVe3 E20 <4 Moderada Blocos Franco-argila- 5,6 3,1 100 Franco-arenosa Granular 1,0 
subanaulares arenosa 

continua 
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Caracterização das unidades (Subclasse Agriter-por-solo) 
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Índices Características físico-químicas do perfil do solo 

Unidade 
Área 

Núme- Salini-Agrocli- Declivi- Pedo- Horizonte B Cap. troca Soma de Profun. Horizonte A Matéria de capaci- rodo d ade 
d ade (km') mático d ade lógi- Solo perfil Drenagem de cátions bases efetiva orgânica 

(º/o) (º/o) co (mmhos/ Estrutura Textura (mE/1 OOg) (mE/100g) (cm) Textura Estrutura (º/o) 
cm) 

1231(1) 5,9 PVe3 P25 <4 Boa a Blocos Franco-arenosa 4,3 2,4 265 Areia Grãos simples 0,6 
acentuada subangulares 

1231(2) 6,0 PVe3 P50 <4 Boa a Blocos Franco-argila- 4,6 4,0 200 Areia Grãos simples 1,4 
6.492 85-115 5-15 acentuada subangulares arenosa 

1231(3) 5,6 PVe5(s) P35 <4 Acentuada Blocos Franco-arenosa 4,1 2,8 110 Areia Grãos simples 0,2 
subangulares 

1231(4) 6,5 PVe9 P46 <4 Acentuada Blocos Franco-arenosa 5,1 4,3 170 Areia Grãos simples 2,6 
subanaulares 

123ºep 63 85-115 5-15 6,1 Re11(s) P118 <4 Boa a - - 30,9 26,1 25 Argila Granular 2,3 
acentuada 

213db(1) 5,6 Pla3 P19 <4 Má Blocos Franco-argila- 4,9 0,7 87 Franco-argilosa Blocos 4,7 
subangulares arenosa subangulares 

213db(2) 5,7 Pla3 P37 <4 Má Blocos Franco-argila- 4,8 0,3 90 Franco-arenosa Blocos 5,5 
2.098 70-85 <5 subangulares arenosa subangulares 

213db(3) 6,0 Pla3(s) E26 <4 Imperfeita Blocos Franco-arenosa 2,9 0,1 100 Areia franca Granular 1,4 
subanaulares 

213eb(1) 5,8 LEa7 P17 <4 Acentuada Fraca pequena Franco-argilo- 2,0 0,4 110 Franco-arenosa Granular 1,0 
granular arenosa 

213eb(2) 5,6 LEa7 259(8) <4 Acentuada Fraca pequena Franco-argilo- 2,5 0,4 120 Franco-arenosa Fraca pequena 1,0 
granular arenosa granular 

213eb(3) 6,0 LEa7(s) E13 <4 Boa a Fraca pequena Franco-argilo- 2,0 0,4 120 Areia franca Granular 0,5 
acentuada granular arenosa 

213eb(4) 6,1 LEa19 E18 4 Boa a Fraca pequena Argila-arenosa 2,8 0,2 120 Franco-argila- Granular 1,3 
acentuada granular arenosa 

213eb(5) 6,2 LEa19(s) P43 <4 Acentuada Fraca pequena Argila-arenosa 5,3 0,4 170 Franco-argila- Granular 2,1 
granular arenosa 

213eb(6) 15.253 70-85* <5 6,0 LEa19(s) P48 <4 Acentuada Fraca pequena Franco-argilo- 5,1 0,8 120 Franco-argila- Fraca pequena 2,6 
granular arenosa arenosa granular 

213eb(7) 5,7 LEa21 E23 4 Acentuada Fraca pequena Franco-arenosa 2,9 0,5 120 Franco-arenosa Fraca pequena 1,3 
granular granular 

213eb(8) 5,9 LEa22 180(8) <4 Acentuada Fraca pequena Franco-argilo- 5,0 1,7 120 Franco-arenosa Fraca pequena 2,4 
granular arenosa granular 

213eb(9) 5,7 LRd1 163(8) <4 Acentuada Fraca pequena Argila 6,9 0,5 120 Argila Fraca pequena 2,2 
granular granular 

213eb(10) 6,4 LRd9/11 134(0) <4 Acentuada Fraca pequena Muito argilosa 8,8 1,9 280 Muito argilosa Blocos 4,8 
qranular subanqulares 

Continua 



TABELA 5.XXlll 
Caracterização das unidades (Subclasse Agriter-por-solo) 

Índices 
Unidade 

Área Agrocli- Declivi- Pedo-
Núm~ 

de capaci- rodo 
d ade (km') mático d ade lógi- Solo perfil 

(º/o) (º/o) co 

213cb(1) 5,5 LEa6 E31 

213cb(2) 6,2 LEa7(s) P41 

213cb(3) 5,5 LEa19 E17 

213cb(4) 5,5 LEa22 E30 
8.390 70-85 <5 

213cb(5) 6,5 PEa1 E22 

213cb(6) 6,1 PVa16(2) E12 

213cb(7) 5,7 PVa22 E14 

223eb 1.109 70-85 5-15 5,6 LEa7 259(B) 

223cb(1) 6,1 PVa14/16 E12 

223cb(2) 2.080 70-85 5-15 6,9 PVd 117(B) 

223t 491 70-85 5-15 6,6 PVe4 E27 

2*13db 21 >115 <5 5,5 LEa18(2) P137 

2*23cb 54 >115 5-15 5,9 LEa3(2) P54 

2'23b(1) 367 >115 5-15 6,9 LRa1 P140 
2'23b(2) 6,5 LRa1 PHAl 
2*23bt(1) 6,5 PEd3(2) P105 

274 >115 5-15 
2*23bt(2) 5,5 PEd4(2) P136 

*Unidades definidas por excesso de umidade. 
º Unidade definida por excesso de pedregosidade em seu solo. 
(2) Perfis pedológicos extrapolados. 

(A) Perfis pedológicos da Folha SG.22 Curitiba. 
(B) Perfis pedológicos da Folha SE.22 Goiânia. 

Salini-
d ade 

(mmhos/ 
cm) 
<4 

<4 

<4 

<4 

<4 

<4 

<4 

<4 

<4 

<4 

<4 

<4 

<4 

<4 
<4 
<4 

<4 

(C) Perfis pedológicos da Folha SF.23 Rio de Janeiro. 
(D) Perfis pedológicos da Folha SF.21 Campo Grande. 

Características físico-químicas do perfil do solo 

Horizonte B Cap. troca Soma de Profun. 

Drenagem de cátions bases efetiva 
Estrutura Textura (mE/1 OOg) (mE/100g) (cm) 

Acentuada Fraca pequena Franco-arenosa 1,B 0,3 130 
granular 

Acentuada Fraca pequena Franco-argila- 3,7 0,4 200 
granular arenosa 

Boa a Fraca pequena Franco-argila- 1,9 0,2 120 
acentuada granular arenosa 
Acentuada Fraca pequena Franco-arenosa 2,0 0,3 100 

granular 
Boa a Blocos Franco-arenosa 2,2 O,B 120 
acentuada subangulares 
Boa Blocos Franco-arenosa 2,2 1,5 90 

subangulares 
Acentuada Blocos Franco-arenosa 1,5 0,1 90 

subanqulares 
Acentuada Fraca pequena Franco-argila- 2,5 0,4 120 

aranular arenosa 
Boa Blocos Franco-arenosa 2,2 1,5 90 

subangulares 
Boa Blocos Franco-argilosa 5,9 2,0 120 

subanaulares 
Boa Blocos Franco-arenosa 6,3 4,B 130 

subanaulares 
Forte Fraca pequena Areia franca 2,B 0,7 195 

aranular 
Acentuada Fraca pequena Franco-arenosa 2,7 0,3 290 

aranular 
Acentuada Granular Muito argilosa 14,5 1,3 220 
Acentuada Granular Muito arailosa 7,6 0,2 210 
Boa Blocos Franco-argila- 3,0 2,3 135 

subangulares arenosa 
Boa a Blocos Franco-argila- 2,6 1,B 140 
acentuada subanqulares arenosa 

Horizonte A 

Textura Estrutura 

Franco-arenosa Blocos 
subangulares 

Franco-arenosa Granular 

Areia franca Granular 

Areia franca Granular 

Areia franca Granular 

Areia franca Granular 

Areia franca Granular 

Franco-arenosa Fraca pequena 
aranular 

Areia franca Granular 

Franco-argilo- Blocos 
arenosa subanaulares 
Areia franca Grãos simples 

Areia franca Granular 

Areia franca Granular 

Muito argilosa Granular 
Muito arailosa Granular 
Areia Granular 

Areia Grãos simples 

OBS.: Os números entre parênteses indicam que a unidade foi definida por mais de um perfil pedológico, de acordo com sua localização e unidade de mapeamento de solo. 

continuação 

Matéria 
orgânica 

(º/o) 

0,7 

2,1 

O,B 

1,7 

1,5 

0,7 

0,6 

1,0 

0,7 

1,9 

1,2 

2,0 

1,2 

5,0 
3,B 
O,B 

0,5 



acusam valores superiores ou inferiores a esses parâmetros. A 
distribuição anual desses excedentes fica, na maior parte, entre 
três e quatro meses, mas determinadas manchas a sudeste e leste 
de Londrina (PR) chegam a apresentar excedentes por até dez 
meses. Cano todas as unidades correspondentes a essas séries 
são dotadas de solos com drenagem boa até forte e 
textura/estrutura favoráveis à percolação, há facilidade no 
escoamento dos referidos excedentes hídricos, mas é acentuada a 
lixiviação dos nutrientes. Também, nas épocas de chuvas 
concentradas, é intensificado o escoamento superficial, que 
gradativamente retira a porção superficial do solo. 

Quanto à deficiência hídrica nessas séries, ela não se verifica 
nos segmentos localizados ao sul do rio Paranapanema e da 
cidade de ltapetininga (SP). Contudo, a partir desses referenciais 
para norte, ocorre seu aparecimento e um gradativo incremento 
dos totais, no mesmo sentido, os quais podem chegar a pouco 
mais de 100 mm anuais, distribuídos em um a três meses. Nesse 
caso, poderá ocorrer deficiência de umidade nas plantas mais 
sensíveis e naquelas cujas raízes exploram a parte superficial do 
solo. Assim, a disponibilidade de água útil às plantas é menor nas 
unidades 133ct, 133cb(4 e 5) e 133t, cujos solos possuem textura 
areia e/ou areia franca no horizonte superficial. 

No extremo norte da folha, próximo à confluência dos rios 
Grande e Paranaíba, localizam-se as únicas duas manchas da 
Série 233. Seus totais pluviométricos ficam abaixo de 1.200 mm 
anuais, refletindo-se no excedente hídrico, que não chega a 100 
mm, por um a dois meses, bem como na deficiência hídrica que 
supera 200 mm anuais, distribuídos por quatro a cinco meses. Em 
função da declividade e da boa drenagem dos solos, o excedente 
hídrico não se constitui em fator impeditivo ao desenvolvimento da 
maioria das plantas. Por outro lado, a restrição no suprimento de 
água no solo diminui a entrada de dióxido de carbono nas plantas 
e pode limitar a utilização agrícola nos meses de deficiência 
hídrica, principalmente com cultives temporários. Por isso, nas 
unidades 233cb e 233ct, são indicados manejes que assegurem o 
armazenamento de água no solo e reduzam as suas perdas. 

Por sua vez, as Séries 2*33 e 2*33° posicionam-se no sul da 
folha e apresentam pluviometria anual sempre superior a 1.400 
mm. Nessa área, essa característica climática define completa 
ausência de deficiência hídrica, conjugada a elevados excedentes 
hídricos que totalizam entre 300 e 600 mm e se distribuem por dez 
a doze meses ao ano. Nessas séries, os solos estão muito sujeitos 
à erosão laminar e à constante lixiviação. Nas unidades 2*33ep, 
233bp, 2*33ep e 2*33ºp, definidas por solos com pequena 
profundidade efetiva, é agravante a presença dos referidos 
excedentes hídricos, pois o encharcamento dos solos, nas épocas 
de maior pluviosidade, pode originar os movimentos de massa, 
processo auxiliado pela força gravitacional. 

Essa subclasse admite em sua maior parte o uso da 
motomecanização, embora as máquinas sofram redução em seu 
total desempenho. As declividades situadas entre 15 e 25%), os 
excedentes hídricos já enunciados e a fragilidade à erosão de 
grande parte dos solos exigem técnicas conservacionistas intensas 
que evitem a erosão ou minimizem seus efeitos para que o solo 
não seja degradado. Nas Unidades 133ºep, 2*33ºep e 2*33ºp, a 
presença de pedregosidade no solo, que refreia em parte a 
erosividade das águas, aliada à pouca profundidade efetiva, não 
possibilita a motomecanização. 

Geralmente, as unidades que apresentam o teor em bases 
trocáveis como uma das características mais limitantes ao uso do 
solo possuem drenagem acentuada que facilita a lixiviação dos 
nutrientes (Tab. 5.XXIV). A lixiviação, bem como o material de 
origem dos solos (arenito), são os principais fatores da deficiência 
de nutrientes no solo. A incorporação de fertilizantes e a adsorção 
dos mesmos no complexo sortivo permitirão que os nutrientes 
permaneçam disponíveis para as plantas e aumentem a 
capacidade de uso dos solos. 

Nos solos que apresentam o caráter álico, há necessidade de 
diminuir o alumínio trocável que, em níveis elevados, torna-se 
prejudicial às plantas sensíveis a esse elemento. Em alguns solos 
o teor excedente é de forma absoluta e relativa, em outros é 
apenas relativa. Mas em todos os solos álicos há necessidade de 
inibir a ação do alumínio através da calagem, que eleva o pH, ou 
através da incorporação de matéria orgânica, que provoca 
menores alterações. 

Todas as unidades, com exceção das 133ep, 133ºep, 2*33ep, 
2*33ep, 2*33ºp, apresentam solos com teores deficientes na soma 
de bases trocáveis, na capacidade de troca catiônica e geralmente 
na matéria orgânica. Já as unidades citadas como exceção 

apresentam solos com elevados teores nos elementos acima 
mencionados, mas a alta fertilidade é limitada pela pequena 
profundidade efetiva do solo. Além disso, as unidades 133ºep, 
2*33ºep e 233ºp são portadoras de solos com pedregosidade, que 
dificultam e até podem impedir o uso com cultives temporários, 
prestando-se mais aos cultives permanentes. 

As unidades 133ct, 133bt e 133t apresentam solo de textura 
leve a muito leve com estrutura em grãos simples no horizonte 
superficial, para textura moderadamente pesada com estrutura em 
blocos subangulares no horizonte B. Essa diferença textura! e 
estrutural no perfil pedológico, aliada às declividades, torna as 
referidas unidades muito suscetíveis à erosão laminar, bem como à 
erosão em sulcos e até em voçorocas, dependendo da 
concentração das águas pluviais. Assim, são áreas que requerem 
práticas de controle da erosão, bem como incorporação de matéria 
orgânica, não só para melhorar a fertilidade, como também para 
aumentar a coesão das partículas do solo, garantindo maior 
estabilidade estrutural. 

5.1.3.3 - Classe Mesater 

Localiza-se por toda a área em estudo, ora de forma concentrada 
ora de forma esparsa. Abrange 18.428 km 2

, que equivalem a 6,8%) 
da folha e, em função do maior grau de restrição dos fatores relevo 
e solo, possui as subclasses Mesater-por-relevo, Mesater-por-solo 
e Mesater-por-relevo/solo, que por sua vez se subdividem em 
séries e unidades (vide Tab. 5.XXV). 

Ocupa áreas sem praticamente nenhuma restrição climática 
(grau 100), bem como algumas de moderada restrição, tanto por 
excesso como por déficit de umidade (grau 200). Assim, na 
dependência da distribuição das chuvas, períodos e valores dos 
excedentes e deficiências hídricas, bem cano das características 
pedológicas e geomorfológicas, ter-se-á de forma mais precisa a 
influência que os fatores climáticos exercem na produção agrícola 
e na atuação moriodinâmica das áreas. Comentários a esse 
respeito encontram-se inseridos nos itens correspondentes às 
subclasses pertencentes a essa classe. 

A Classe Mesater ocupa desde áreas planas que pertencem a 
planícies e terraços de acumulação fluvial, até áreas dissecadas 
cujas declividades podem atingir 40%). Sendo assim, considerando
se o fator relevo, ocorrem desde áreas plenamente 
motomecanizáveis até áreas onde somente a tração animal ou o 
trabalho braçal são viáveis. Entretanto, muitas vezes ocorrem 
áreas planas que não possibilitam a plena motomecanização 
devido a má drenagem dos solos, pequena profundidade efetiva do 
perfil pedológico, elevado nível do lençol freático ou ainda 
presença de solos alagados quando das enchentes fluviais. Nas 
áreas de relevo mais movimentado, é indicado utilizar técnicas 
conservacionistas que minimizem os efeitos das águas pluviais, 
principalmente quanto ao escoamento superficial concentrado. 

Os perfis de solo que representam essa classe apresentam 
limitações variadas que ora se referem às características físicas, 
ora às químicas, ou ainda podem apresentar as duas 
conjuntamente. Comentários sobre os solos e suas relações 
ambientais estão descritos nos itens que se seguem e 
correspondem às subclasses. 

De forma muito generalizada, essa classe é indicada para 
utilização com pastagens, sejam elas naturais, melhoradas ou 
plantadas, bem como para culturas permanentes onde os solos 
forem profundos. 

5.1.3.3.1 - Subclasse Mesater-por-relevo 

Localiza-se preferencialmente no extremo sul e sudeste da Folha, 
totalizando 5.858 km 2

, que equivalem a 31,8%) da Classe Mesater. 
Ocupa porções das Unidades Geomoriológicas Planalto Dissecado 
Rio Iguaçu - Rio Uruguai, Planaltos Residuais Cuestiformes, 
Patamar do Tibagi e Patamares Cuestiformes, com predominância 
de modelados de dissecação medianamente forte a forte (vide 2 -
Geomoriologia). 

Caracteriza-se por apresentar, invariavelmente, declividades 
de 25 a 40%), que constituem impedimento ao uso de 
motomecanização na agricultura. Entretanto, é viável o uso de 
tração animal, bem como a força de trabalho braçal. 

Sob condições naturais, apesar de as características do relevo 
serem morfodinamicamente estáveis, com fraca intensidade dos 
processos erosivos, localmente, nas épocas chuvosas, ocorre 
instabilidade erosiva de forte intensidade. A exploração intensiva 
dessas áreas geraram instabilidade morfodinâmica forte, que 



atualmente encontra-se refreada pela vegetação secundária. 
Entretanto, a ação antrópica sem controle poderá restabelecer a 
condição de instabilidade morfodinâmica (vide 2- Geomoriologia). 

Essa subclasse engloba dois graus de restrição quanto ao fator 
clima. O primeiro, praticamente não limitativo, com índices 
agroclimáticos entre 85 e 115%), define as séries 142, 143 e 143º 
que apresentam pluviometria média anual crescente no sentido 
norte-sul, indo desde 1.200 mm até pouco mais de 1.400 mm. 
Essa situação resulta em excedentes hídricos que se distribuem 
por três a cinco meses e revelam valores maiores que 100 mm e 
menores que 400 mm ao ano, exceto em uma única mancha 
localizada nas imediações de Cornélio Procópio (PR), que 
apresenta totais inferiores aos contidos nesse intervalo. 
Deficiências hídricas são observadas normalmente apenas em três 
manchas que se posicionam respectivamente a noroeste de Bauru 
(SP), a sudeste de Botucatu (SP) e a sudoeste de Marília (SP). A 
primeira apresenta totais em torno de 100 mm anuais, distribuídos 
por dois a três meses, enquanto as outras duas acusam valores 
inferiores a 100 mm, no máximo durante um mês ao ano. 

Para as unidades pertencentes às séries acima mencionadas 
com exceção das unidades 143ep, 143p e 143ºep, nem o~ 
excedentes nem as deficiências são limitantes ao desenvolvimento 
das plantas. As declividades, as características pedológicas, assim 
como a drenagem de moderada a acentuada e a profundidade 
efetiva acima de 100 cm, além da combinação textura/estrutura, 
proporcionando boa permeabilidade para a percolação das águas, 
são fatores que auxiliam o escoamento dos excedentes pluviais. 
Por outro lado, nos setores das unidades 143cb e 143t em que 
foram detectadas deficiências hídricas, os solos possuem textura 
leve a muito leve no horizonte superficial e são, portanto, dotados 
de pequena capacidade de retenção de umidade, fato responsável 
pelo refreamento nas atividades de desenvolvimento das plantas 
causado pela carência de umidade. 

As unidades citadas como exceção (143ep, 143p e 143ºep) 
têm seus solos assentados diretamente sobre a rocha e can 
pequena profundidade efetiva. Essas duas particularidades 
promovem, na época das chuvas, um encharcamento do solo que 
pode resultar em escorregamento do material, que é auxiliado pela 
forte inclinação das vertentes locais. Além disso, o solo com 
excesso de umidade é prejudicial às plantas trazendo 
consequências que já foram abordadas nos itens anteriores. 

Os índices agroclimáticos superiores a 115%) identificam nessa 
subclasse o segundo grau de restrição 200* por excesso de 
umidade. Este individualiza as séries 2*43 e 2*43º, que se 
localizam no sul da folha e apresentam totais pluviométricos 
próximos ou superiores a 1.400 mm anuais. Consequentemente, 
os excedentes hídricos ficam entre 300 e pouco mais de 600 mm, 
distribuídos por dez a doze meses no ano, não sendo verificadas 
deficiências hídricas em nenhuma das duas séries. Essas 
características climáticas prejudicam principalmente as unidades 
2*43ep e 2*43p, que são portadoras de solos com pequena 
profundidade. Como já explicitado anteriormente, nesses solos 
rasos podem ocorrer processos de deslizamentos de massa, tanto 
por ser o relevo favorável como pelo fato de estarem assentados 
diretamente sobre a rocha. As demais unidades da Série 2*43 
possuem solos com drenagem de boa a acentuada e declividades 
que também auxiliam o escoamento dos excedentes hídricos 
cujos efeitos são a lixiviação e a erosão. A Unidade 2*43cb, cuj~ 
solo tem diferença textura! do horizonte A para o B, é a mais 
suscetível à erosão. 

Na Subclasse Mesater-por-relevo, encontram-se solos can 
restrições moderadas (grau 002) e moderadamente acentuadas 
(grau 003), que conferem às unidades variadas características 
pedológicas (Tab. 5.XXVI). 

Em todas as unidades onde a restrição para o fator solo é 
moderada, a fertilidade natural fica entre média e elevada 
denotada pelos altos a médios valores para a capacidade de troe~ 
catiônica, soma de bases e matéria orgânica. Portanto, nelas, é 
viável o uso com culturas de subsistência, através do trabalho 
braçal ou tração animal, desde que se utilizem técnicas 
conservacionistas intensas e periódicas. 

Já as unidades com restrição moderadamente acentuada para 
o fator solo podem ser subdivididas em dois grupos. O primeiro 
constitui-se pelas unidades que possuem solos can elevada 
fertilidade natural, porém limitados pela sua pequena profundidade 
efetiva (143ep, 143p, 2*43ep e 2*43p), e pelas unidades que, além 
de apresentarem solos rasos, possuem pedregosidade que pode 
dificultar e até impedir o uso agrícola (143ºep e 2*43ºep). Nelas, o 
uso indicado é a pecuária, embora requeiram manejes apropriados 

do solo para evitar o aparecimento de sulcos, ravinas e até 
voçorocas geradas a partir do pisoteio constante do gado. O 
segundo grupo engloba as unidades 143cb, 143b, 143t, 2*43cb e 
2*43b, que apresentam solos com deficiências tróficas e, naquelas 
onde a capacidade de troca catiônica é significativamente mais 
elevada que a soma de bases, há saturação com alumínio trocável 
no complexo sortivo. 

De acordo com o exposto, essa subclasse requer técnicas 
conservacionistas intensas. A maioria dos seus solos precisa de 
fertilizantes para manter ou aumentar a produtividade agrícola e 
alguns precisam neutralizar o alumínio trocável quando a 
concentração desse estiver prejudicando as plantas. 

A maior adequação econômica para essas áreas é a pecuária, 
havendo ainda opção para cultives permanentes, desde que a 
profundidade dos solos o permita. 

5.1.3.3.2 - Subclasse Mesater-por-solo 

Encontra-se distribuída de fonna esparsa ao longo da folha, porém 
apresenta concentrações ao longo do rio Paraná e na porção 
noroeste, inexistindo na porção centro-sul. Representa 11.678 km 2 

da área em estudo, que correspondem a 63,4%) da Classe 
Mesater. Ocorre em áreas das unidades geomoriológicas Planaltos 
Rebaixados, Patamar de ltapetininga, Patamares Cuestiformes e 
Depressão Rio Tietê - Rio Piracicaba, ocupando modelados de 
aplanamento degradado inumado, aplanamento retocado inumado 
e de dissecação grosseira a fina. Ainda, grande parte dessa 
subclasse estende-se em áreas de acumulação fluvial: planícies e 
terraços (vide 2 - Geomoriologia). As declividades predominantes 
vão até 5%), porém em certos locais podem atingir até 25%). Nas 
áreas planas, a mdomecanização é geralmente limitada pelas 
características de drenagem, textura/estrutura e profundidade dos 
solos, bem como pela presença de áreas com lençol freático 
elevado e áreas sujeitas ao espraiamento das águas de inundação. 
Entretanto, as unidades 114de(6), 114db(1, 2 e 4) e 114et(2) são 
motomecanizáveis, mas a textura leve a moderadamente leve no 
horizonte superficial do solo lhes confere suscetibilidade erosiva 
que deve ser considerada quando utilizadas agricolamente. Por 
outro lado, as unidades com grau de restrição 020 e 030 para o 
fator relevo, quando a profundidade do solo não for impedimento, 
são passíveis de serem motomecanizadas, embora possuam solos 
com textura predominantemente arenosa, que exigem cuidados 
conservacionistas para controlar a suscetibilidade erosiva. 

A configuração espacial dessa subclasse, quando 
correlacionada aos parâmetros climáticos que caracterizam a 
maior parte das suas áreas, traduz-se em totais pluviométricos 
inferiores a 1.300 mm anuais. Apenas em pequenas manchas 
situadas nos extremos leste e nordeste são verificados totais 
superiores a esse valor. Em contrapartida, no extremo noroeste da 
folha, a pluviometria média anual não atinge 1.200 mm, situação 
que define os índices agroclimáticos menores que 85%), nem o 
grau de restrição 200, que caracteriza a Série 214. 

A distribuição dos excedentes hídricos obedece a seguinte 
forma: totais anuais superiores a 200 mm por quatro meses, no 
leste e nordeste da área mapeada; entre 100 e 200 mm, durante 
três a quatro meses, no setor sudeste, e valores inferiores a 100 
mm, por um a dois meses, na parte oeste. Esses excedentes 
constatados, embora numericamente não sejam tão significativos, 
podem prejudicar o pleno desenvolvimento das plantas nas 
unidades cujos solos apresentam drenagem imperfeita a má. O 
excesso de umidade presente no solo refreia os processos 
metabólicos das bactérias pela ausência de oxigênio, cria 
condições propícias ao desenvolvimento de pragas e inibe a 
assimilação de nutrientes pelo sistema radicular das plantas. 

Quanto às deficiências hídricas, não são observadas nas áreas 
no extremo sul da folha. Porém, a partir daí, em direção ao norte, 
dá-se seu aparecimento e gradativo acréscimo nos totais anuais, 
chegando a mais de 200 mm, distribuídos por 4 a 5 meses, nas 
manchas localizadas nas proximidades do rio Grande, e naquelas 
do extremo noroeste. Especialmente nas unidades 214de, 214db e 
214cb, essas deficiências hídricas são prejudiciais à maioria das 
espécies vegetais. Maior limitação é imposta à Unidade 214 cb, 
que, pelas características estruturais e texturas do solo, tem menor 
capacidade de reter água que a preestabelecida para o cálculo do 
balanço hídrico (125 mm). Portanto, nessas unidades, deve haver 
uma seleção das espécies a serem cultivadas. Preferencialmente, 
deve-se escolher plantas não sensíveis à carência de umidade e 
que desenvolvam raízes profundas para alcançar e absorver a 
escassa água útil annazenada no solo. 



TABELA 5.XXIV 
Caracterização das unidades (Subclasse Agriter-por-relevo/solo) 

Índices Caracteristicas físico-qu imicas do perfil do solo 
Unidade 

Área 
Nú me- Salini-

de capaci- Agrocli- Declivi- Pedo- rodo Horizonte B Cap. troca Soma de Profun. Horizonte A Matéria 
(km2

) mático d ade lógi- Solo d ade de cátions bases efetiva orgânica dade perfil (mmhos/ Drenagem 
(%) (%) co Estrutura Textura (mE/100g) (mE/100g) (cm) Textura Estrutura (%) 

cm) 
113db(1) 5,8 LEa5(s) P143 <4 Forte Granular Argi la 3,5 0,2 125 Franco-argilosa Granular 1,7 
113db(2) 6,5 LEa15 E47 <4 Acentuada Blocos Argi la 6,0 0,2 120 Argil o-aren asa Granu lar 3,3 

800 85-115 15-25 subangulares 
113db(3) 5,6 LEa17(s) P122 <4 Forte Fraca pequena Franco-argila- 4,1 1,5 200 Franco-argilo- Granular 1,7 

qranular arenosa arenosa 
133eb(1) 5,6 LEa31(s) P22 <4 Acentuada Fraca pequena Franco-argila- 2, 1 0,5 130 Franco-argilo- Fraca pequena 0,2 

granular arenosa arenosa granular 
133eb(2) 642 85-115 15-25 5,6 LVa7/8(s) P99 <4 Acentuada Fraca pequena Areia franca 2,6 0,3 120 Areia franca Granu lar 1,0 

qranular 
133ep 1.341 85-115 15-25 5,9 Re4(s) P114 <4 Imperfeita - 27,2 25,4 20 Franco-argilosa Granular 3,0 
133cb(1) 6,7 LVa5 P67 <4 Boa Blocos Franco-argila- 3,5 0,5 120 Franco-arenosa Fraca pequena 1,0 

subangulares arenosa granular 
133cb(2) 6,2 LVd3 E33(C) <4 Acentuada Granular Argi la-arenosa 2,8 0,4 140 Franco-argilo- Granular 0,8 

arenosa 
133cb(3) 6,6 PVa4/13/1 P71(C) <4 Boa Blocos Franco-arenosa 2,7 0,4 200 Areia franca Granu lar 1,4 

5121 subangulares 
133cb(4) 1.965 85-115 15-25 6,2 PVa5/7/11(<) P70(C) <4 Boa Blocos Franco-argila- 2,2 0,5 215 Areia Granular 0,5 

subangulares arenosa 
133cb(5) 6,4 PVa10 E46(C) <4 Boa Blocos Muito argilosa 4,0 0,3 120 Argil o-aren asa Granular 1,5 

angulares 
133cb(6) 6,9 PVa9 P51 <4 Boa Blocos Franco-argila- 2,4 2,0 150 Areia franca Granular 0,7 

subangulares arenosa 
133ct(1) 6,1 PVe8(s) P34 <4 Boa Blocos Franco-argila- 3, 1 2,4 110 Areia franca Grãos simples 0,7 

subangulares arenosa 
133ct(2) 1.844 85-115 15-25 6,2 PVa8(s) P47 <4 Boa Blocos Franco-argila- 3,3 2,1 140 Areia franca Grãos simples 0,7 

subangulares arenosa 
133b(1) 6,8 LEa27/1 P112 <4 Acentuada Granular Argi la 11 ,6 1,0 120 Argila Blocos 3,8 

subangulares 
133b(2) 6,9 LRa2(s) P140 <4 Acentuada Granular Muito argilosa 14,5 1,3 220 Muit o argilosa Granular 5,0 
133b(3) 6,6 LRd8 P69(C) <4 Acentuada Granular Muito argilosa 5,8 1,4 170 Muit o argilosa Granular 3,6 
133b(4) 6,8 PVa3/18/1 E25(C) <4 Boa Blocos Argi la 7,3 1,7 100 Franco-argilo- Granu lar 3,4 

9/20 angulares arenosa 
133b(5) 1.434 85-115 15-25 6,7 PVe6(s) P33 <4 Boa Blocos Franco-argila- 4,1 1,9 150 Areia franca Granular 1,1 

subanaulares arenosa 
133bt(1) 6,2 LEa14 P141 <4 Acentuada Blocos Argi la 7,4 0, 6 200 Argil o-aren asa Fraca pequena 5,6 

subangulares granular 
133bt(2) 6,5 PEe7(s) P105 <4 Acentuada Blocos Franco-argila- 3,0 2,3 135 Areia Granu lar 0,8 

subangulares arenosa 
133bt(3) 5,7 PEd5(s) P104 <4 Boa a Granular Franco-argila- 4,3 0,7 180 Areia franca Grãos simples 0,6 

acentuada arenosa 
133bt(4) 575 85-115 15-25 5,5 PEd1(s) P136 <4 Boa a Blocos Franco-argila- 2,6 1,8 140 Areia Grãos simples 0,5 

acentuada subangulares arenosa 
133bt(5) 5,5 PEd2(s) P109 <4 Acentuada Blocos Franco-argila- 3,0 1,4 190 Areia Grãos simples 0, 5 

subangulares arenosa 
133bt(6) 55 PVe8(s) P59 <4 Granular Franco-arenosa 20 1 2 125 Areia franca Grãos simples 05 
133bm 51 85-115 15-25 5,9 LEa20(s) P97 <4 Acentuada Fraca pequena Franco-arenosa 7,7 0,1 185 Areia franca Granular 0,7 

aranular 

Continua 



Unidade 
Área de capaci-
(km') d ade 

1331(1) 

1331(2) 
565 

133ºep(1) 
133ºep(2) 364 

133ºep(3) 

233cb 23 

233ct B5 

2*33db 46 
2*33ep 26 
2'33b(1) 271 
2'33b(2) 

2'33b(3) 

2*33bp 19 

2*33bt 112 

2*33ºeo 1.084 
2*33ºp 26 

TABELA 5.XXIV 
Caracterização das unidades (Subclasse Agriter-por-relevo/solo) 

Índices 
Núme- Salini-Agrocli- Declivi- Pedo- rodo 

mático d ade lógi- Solo d ade 
perfil (mmhos/ 

Drenagem 
(º/o) (º/o) co 

cm) 
6,0 PVe3(s) P50 <4 Boa a 

85-115 15-25 acentuada 
6,5 PVe10(s) P46 <4 Acentuada 

5,9 Re10(s) P66 <4 Acentuada 
85-115 15-25 6,1 Re11(s) P118 Boa a 

<4 acentuada 
6,9 Re11fa) P120 <4 Boa 

70-85 15-25 6,9 PVd 117(B) <4 Boa 

70-85 15-25 6,2 PEe6(2) E15 <4 Boa 

>115 15-25 5,B LEa5(2) P143 <4 Forte 
>115 15-25 5,9 Re3fa) P114 <4 Imperfeita 
>115 15-25 6,9 LRa1(2) P140 <4 Acentuada 

6,5 PVa6 E17(A) <4 Acentuada 

6,5 Ca2 E9(A) <4 Boa 

>115 15-25 6,5 PVa6 E11(A) <4 Boa 

>115 15-25 6,2 LEa14(2) P141 <4 Acentuada 

>115 15-25 6,9 Re11 P120 <4 Boa 
>115 15-25 6,4 Re11 E63(A) <4 Boa a 

acentuada 

*Unidades definidas por excesso de umidade. 
º Unidades definidas por excesso de pedregosidade em seus solos. 
(2) Perfis pedológicos extrapolados. 
(A) Perfis pedológicos da Folha SG.22 Curitiba. 
(B) Perfil pedológico da Folha SE.22 Goiânia. 
(C) Perfis pedológicos da Folha SF.23 Rio de Janeiro. 

Características físico-químicas do perfil do solo 

Horizonte B Cap. troca Soma de Profun. 
de cátions bases efetiva 

Estrutura Textura (mE/1 OOg) (mE/100g) (cm) 

Blocos Franco-argila- 4,6 4,0 200 
subangulares arenosa 
Blocos Franco-arenosa 5,1 4,3 170 
subanqulares 

21,4 17,4 20 
30,9 26,1 25 

49,0 45,9 60 

Blocos Franco-argilosa 5,9 2,0 120 
subanaulares 
Blocos Franco-argila- 2,6 2,0 BO 
subanaulares arenosa 
Granular Argila 3,5 0,2 125 

27,2 25,4 20 
Granular Muito argilosa 14,5 1,3 220 
Granular Franco-argila- 4,3 0,2 150 

arenosa 
Blocos Franco-argilosa 7,6 0,3 190 
subanaulares 
Blocos Argila 7,9 2,9 60 
subanaulares 
Blocos Argila 7,4 0,6 200 
subanaulares 

49,0 45,9 60 
32,0 26,4 20 

continuação 

Horizonte A Matéria 
orgânica 

Textura Estrutura (º/o) 

Areia Grãos simples 1,4 

Areia franca Grãos simples 2,6 

Argila Granular 4,B 
Argila Granular 2,3 

Franco-argilosa Granular 5,9 

Franco-argilo- Blocos 1,9 
arenosa subanaulares 
Franco-arenosa Grãos simples 1,3 

Franco-argilosa Granular 1,7 
Franco-argilosa Granular 3,0 
Muito argilosa Granular 5,0 
Franco-arenosa Granular 1,1 

Franco-argilo- Granular 2,0 
arenosa 
Franco-arenosa Granular O,B 

Argila-arenosa Fraca pequena 5,6 
aranular 

Franco-arailosa Granular 5,9 
Franco-argilosa Granular 5,6 

OBS.: Os números entre parênteses indicam que a unidade foi definida por mais de um perfil pedológico, de acordo com sua localização e unidade de mapeamento de solo. 



TABELA 5.XXV 
Classe Mesater- Discriminação das Subclasses, Séries e 

Unidades, com respectivas áreas 

Sub- Limita- Areas (km 2
) 

elas- Séries ções Sub-
ses pedoló- Unidades Séries classes Classe 

gicas 
de 63 
e 101 

eb 44 1526 
142 et 72 

cb 107 
bp 1139 
db 17 

Por- ep 204 
relevo cb 1361 

143 b 26 1864 5858 

p 126 
t 130 

143º ep 820 820 
ep 145 
cb 240 1122 

2*43 b 87 18428 
p 650 

2*43º ep 526 526 
de 2522 
db 5070 8225 

114 dp 96 
et 537 
de 33 
db 314 371 

Por- 124 dp 7 11678 
solo et 17 

134 ep 357 406 
et 49 

214 de 38 
db 35 2676 
cb 2603 

Por- 144 eo 524 524 892 
relevo/ 2*44 ep 368 368 

solo 

*Séries definidas por excesso de umidade. 
º Séries definidas por excesso de pedregosidade em seus solos. 

Todas as unidades dessa subclasse apresentam limitações na 
drenagem dos solos que podem ser causadas tanto pela intensa 
lentidão no escoamento das águas de percolação, como pela 
excessiva rapidez desse fluxo (Tab. 5JO<Vll). 

A Unidade 114de(4) localiza-se ao longo das margens do rio 
Paraná e durante suas enchentes permanece alagada por longos 
períodos. Isso ocorre em função da má drenagem do solo, da 
estrutura maciça com textura franca do perfil pedológico, do lençol 
freático próximo à superfície e do relevo plano, fatores estes que 
não favorecem o escoamento das águas. Já na Unidade 114de(5), 
o solo possui drenagem excessiva, textura areia franca com 
estrutura grãos simples, boa profundidade efetiva, características 
que auxiliam a eliminação das águas com relativa facilidade e 
rapidez. 

A Unidade 114db(1, 2 e 4) possui solos com drenagem forte, 
ao passo que a 114db(3) e a 214db, ambas definidas pelo mesmo 
perfil pedológico, são dotadas de má drenagem no solo, o que 
requer manejes diferenciados e adequados à característica da 
drenagem do solo. 

As unidades 114dp, 124dp e 134ep não são modais a essa 
subclasse pois se caracterizam por solos com alta fertilidade, 
constatada pelos elevados valores na capacidade de troca de 
cátions e soma de bases trocáveis. Porém, são limitadas pela 
drenagem deficiente e profundidade do solo muito pequena. Essas 
duas características se apresentam altamente limitantes, o que na 
avaliação paramétrica resulta em elevado grau de restrição. 

As unidades 114et(2), 124et e 134et, definidas pelo mesmo 
perfil pedológico, somente diferem pelas declividades presentes na 
área em que se encontram. Através da relação textura/estrutura, 
verifica-se que o solo tem alta instabilidade e, à medida que as 
declividades aumentam, maior é o risco de erosão. Por isso, 

levando em conta a localização, às margens da represa Armando 
Laydner no rio Paranapanema, é imprescindível que as referidas 
unidades permaneçam com vegetação, para evitar danos 
desastrosos à barragem. Assim sendo, são áreas indicadas para 
preservação e para lazer. 

A maioria das unidades apresenta solos com baixos valores na 
capacidade de troca catiônica, na soma de bases trocáveis e na 
matéria orgânica. Quando os valores da capacidade de troca 
catiônica superam significativamente os das bases trocáveis, 
observa-se que ocorrem elevados níveis de hidrogênio e de 
alumínio no complexo sortivo, que resultam em elevada titulação 
de acidez no solo. A Unidade 114de(4) possui elevado teor de 
matéria orgânica que, em parte, é responsável pela elevação 
exagerada do valor da capacidade de troca catiônica. 

Pelo exposto, o fator solo constitui-se na restrição mais intensa 
ao uso agrícola dessa subclasse. Com exceção das áreas 
indicadas para preservação e lazer e das áreas que pertencem à 
Unidade 214cb, propícias aos cultives permanentes, as demais 
áreas são indicadas para a pecuária. 

5.1.3.3.3 - Subclasse Mesater-por-relevo/solo 

É a subclasse menos expressiva em termos de área da Classe 
Mesater, representando 892 km 2

, que equivalem a 4,8%) da 
referida classe. Embora se apresente homogênea quanto aos 
graus de restrição referentes aos fatores relevo e solo, subdivide
se em duas séries quando considerado o fator clima. Dessa feita, 
observam-se quatro manchas da Série 144 e três da Série 2*44. 
Dentre as primeiras, uma se posiciona no nordeste da folha, outra 
no centro, ambas na Unidade Geomorfológica Planaltos 
Rebaixados, sobre modelados de aplanamento degradado 
inumado e de aplanamento inumado, e as restantes no sudeste em 
áreas da Unidade Geomorfológica Patamar de ltapetininga, sobre 
modelados de dissecação fina (vide 2 - Geomorfologia). Por 
estarem dispersas por toda área em estudo, cada mancha, ou 
cada agrupamento delas, assume características climáticas 
distintas. 

Assim, na mancha da Série 144, que se localiza no nordeste 
da Folha, a pluviometria fica entre 1.300 e 1.400 mm anuais, os 
excedentes estão próximos ou superiores a 300 mm, com duração 
de quatro meses, e as deficiências atingem quase 200 mm anuais, 
distribuindo-se por três a cinco meses. Na estreita área dessa 
mesma série que se posiciona no setor central, as chuvas têm 
totais anuais médios entre 1.200 e 1.300 mm, os excedentes 
duram três meses e totalizam entre 100 e 200 mm, ao passo que 
as deficiências ficam abaixo de 100 mm, distribuindo-se por dois a 
três meses. Nessas duas localizações, que correspondem à 
Unidade 114ep(2), o solo é o mesmo (Tab. 5.XXVlll) e apresenta 
drenagem boa a acentuada que, aliada às declividades situadas 
entre 25 e 40%), elimina com facilidade os excedentes hídricos 
acima mencionados. Entretanto, a pequena profundidade do solo 
(25 cm) e a estrutura grãos simples com textura areia franca em 
todo o perfil pedológico tornam essas áreas muito suscetíveis à 
erosão hídrica que é auxiliada pela forte inclinação das vertentes. 
Por outro lado, as deficiências hídricas verificadas e a pequena 
capacidade de retenção de umidade do solo são fatores 
desfavoráveis ao pleno desenvolvimento das plantas. Embora os 
teores em bases e a capacidade de troca catiônica favoreçam o 
uso agrícola, as demais características do ambiente são restritivas 
ao mesmo. 

Já nas duas manchas que ficam no sudeste da área mapeada, 
que correspondem à Unidade 144ep(1), não ocorrem deficiências 
hídricas, apesar de também chover em média entre 1.200 e 1.300 
mm por ano e os excedentes totalizarem entre 100 e 200 mm, com 
duração de três a quatro meses. Nesse caso, os excedentes 
hídricos são predominantemente eliminados pelo escoamento 
superficial em função da drenagem imperfeita do solo, que em 
grande parte se deve à textura argilosa do mesmo. Assim sendo, a 
drenagem e as declividades aumentam a incidência dos processos 
erosivos na superfície do solo. Este não apresenta restrição quanto 
aos teores tróficos, porém possui alto nível de alumínio trocável no 
complexo sortivo. 

Nessas duas unidades acima comentadas, é de suma 
importância o manejo do solo, que deve sempre permanecer com 
cobertura vegetal para impedir a concentração do escoamento 
superficial, evitando dessa forma a instabilidade morfodinâmica 
causada pela ação antrópica. 



TABELA 5.XXVI 
Caracterização das unidades (Subclasse Mesater-por-relevo) 

Índices Características físico-químicas do perfil do solo 
Unidade 

Área 
Nú me- Salini-

de capaci- Agrocli- Declivi- Pedo- rodo Horizonte B Cap. troca Soma de Profun. Horizonte A Matéria 
(km2

) mático d ade lógi- Solo dade de cáti ons bases efetiva orgânica dade perfil (mmhos/ Drenagem 
(%) (%) co Estrutura Textura (mE/1 00g) (mE/100g) (cm) Textura Estrutura (%) 

cm) 
142dc 63 85-115 25-40 7,0 LEe1(s) P84 <4 Acentuada Blocos Argi la-arenosa 4,2 4,0 148 Franco-argila- Blocos 1,8 

subangulares arenosa subangulares 
142e 101 85-115 25-40 7,7 TRe6(s) P83 <4 Boa Prismática Muito argilosa 10,8 8,8 150 Muito argilosa Granular 4,7 

moderada 
142eb(1) 7,5 TRd P2(A) <4 Boa Blocos Mui to argilosa 8,1 3,2 260 Argila Granular 4,3 

44 85-115 25-40 
subangulares 

142eb(2) 8,0 PEa3(s) P116 <4 Boa Blocos Argi la 8,2 4,5 215 Franca Granular 2,7 
subanqulares 

142et 72 85-115 25-40 7,7 TRe8/9(s) P115 <4 Moderada Blocos Muito argilosa 12,0 9,6 127 Muito argilosa Blocos 3,8 
subanaulares subanaulares 

142cb 107 85-115 25-40 7,3 PVa17/12 P142 <4 Moderada Blocos Franco-argila- 6,1 3,2 110 Areia franca Granular 3,7 
subangulares arenosa 

142bp 1.139 85-115 25-40 7,5 PVa28 E4(A) <4 Boa Blocos Argi la 9,7 5,7 90 Franco-argilosa Blocos 2,7 
subanqulares subanqulares 

143db 17 85-115 25-40 6,5 LEa15(s) E47 <4 Acentuada Blocos Argi la 6,0 0,2 120 Argila-arenosa Granular 3,3 
subangulares 

143ep 204 85-115 25-40 5,9 Re1/3(s) P114 <4 Imperfeita - - 27,2 25,4 20 Franco-argilosa Granular 3,0 
143cb(1) 6,7 LVa5(s) P67 <4 Boa Blocos Franco-argila- 3,5 0,5 120 Franco-arenosa Fraca pequena 1,0 

subangulares arenosa granular 
143cb(2) 6,6 PVa4/15/2 P71(C) <4 Boa Blocos Franco-arenosa 2,7 0,4 200 Areia franca Granular 1,4 

1.361 85-115 25-40 7/29(s) subangulares 
143cb(3) 6,2 PVa5/7/23(o) 70(C) <4 Boa Blocos Franco-argila- 2,2 0,5 215 Areia Granular 0,5 

subangulares arenosa 
143cb(4) 6,9 PVa9(s) P51 <4 Boa Blocos Franco-argila- 2,4 2,0 150 Areia fran ca Granular 0,7 

subanaulares arenosa 
143b(1) 6,8 PVa20 E25(C) <4 Boa Blocos Argi la 7,3 1,7 100 Franco-argila- Granular 3,4 

26 85-115 25-40 angulares arenosa 
143b(2) 6,5 Ca1 E9(A) <4 Boa Blocos Franco-argilosa 7,6 0,3 190 Franco-argila- Granular 2,0 

subanaulares arenosa 
1430 126 85-115 25-40 6,3 Re6 E25íA) <4 Boa - - 12,4 10,5 30 Franco-siltosa Granular 2,7 
143t 130 85-115 25-40 6,5 PVe9(s) P46 <4 Acentuada Blocos Franco-arenosa 5, 1 4,3 170 Areia fran ca Grãos simples 2,6 

subangulares 
143ºep(1) 6,1 Re11(s) P118 <4 Boa a - - 30,9 26, 1 25 Argila Granular 2,3 

820 85-115 25-40 acentuada 
143ºep(2) 6,9 Re11/12(s) P120 <4 Boa - - 49,0 45,9 60 Franco-argilosa Granular 5,9 

2'43ep 145 >115 25-40 5,9 Re3(s) P114 <4 Imperfeita - - 27,2 25,4 20 Franco-argilosa Granular 3,0 
2' 43cb 240 >115 25-40 6,5 PVa1/2(s) E42 <4 Boa a Blocos Franco-argila- 3,8 1,8 120 Franco-arenosa Granular 1,2 

acentuada subanaulares arenosa 
2' 43b(1) 6,9 LRa1 (o) P140 <4 Acentuada Granular Mui to argilosa 14,5 1,3 220 Mui to argilosa Granular 5,0 

2'43b(2) 
87 >115 25-40 

6,5 Ca1/2 E9(A) <4 Boa Blocos Franco-argilosa 7,6 0,3 190 Franco-argila- Granular 2,0 
subanqulares arenosa 

2'43p(1) 5,7 Re5/9 P55(A) <4 Boa a 13,3 9,8 20 Argila-arenosa Granular 6,0 
650 >115 25-40 acentuada - -

2' 43p(2) 6,3 Re6 E25(A) <4 Boa 12,4 10,5 30 Franco-siltosa Granular 2,7 
cont inua 

TABELA 5.XXVI 
Caracterização das unidades (Subclasse Mesater-por-relevo) 



Unidade 
Área de capaci-
(km2

) dade 

2*43ºep 526 

Índices 
Nú me- Salini-Agrocli- Declivi- Pedo- rodo 

mático d ade lógi- Solo dade 
perfil (mmhos/ Drenagem 

(%) (%) co 
cm) 

>115 25-40 6,9 Re11(e) P120 <4 Boa 

*Unidades definidas por excesso de umidade. 
º Unidades definidas por excesso de pedregosidade em seus solos. 
(e) Perfis pedológicos extrapolados. 
(A) Perfis pedológicos da Folha SG.22 Curitiba. 
(C) Perfis pedológicos da Folha SF.23 Rio de Janeiro. 

Características físico-químicas do perfil do solo 

Horizonte B Cap. troca Soma de Profu n. Horizonte A 
de cátions bases efetiva 

Estrutura Textura (mE/100g) (mE/100g) (cm) Textura Estrutura 

- - 49,0 45,9 60 Franco-argilosa Granu lar 

OBS.: Os números entre parênteses indicam que a unidade foi definida por mais de um perfil pedológico, de acordo com sua localização e unidade de mapeamento de solo. 

Matéria 
orgânica 

(%) 

5,9 



No sul da folha, onde os índices agroclimáticos 
ultrapassam 115%) e definem o grau de restrição 200* (por 
excesso de umidade) para o fator clima, encontram-se as três 
manchas da Série 2*44, as quais apresentam pluviometria 
média anual próxima ou superior a 1.400 mm, excedentes 
entre 200 e 500 mm, por dez a doze meses, e ausência de 
deficiência hídrica. Ocupam porções da Unidade 
Geomoriológica Patamar do Tibagi, geralmente em 
modelados de dissecação fina. O solo se caracteriza por 
drenagem boa a acentuada, textura areia franca com estrutura 
grãos simples e pequena profundidade efetiva. Portanto, as 
condições naturais ou físicas não favorecem a estabilidade 
moriodinâmica e, além disso, os excedentes hídricos, quando 
concentrados, intensificam o escoamento superficial, 
originando sulcos e até voçorocas, podendo também, através 
do encharcamento do solo, provocar deslizamentos de massa 
auxiliados pela inclinação das vertentes. 

Nessa subclasse, as declividades de 25 a 40%) não 
possibilitam a motomecanização, porém o uso de tração 
animal, bem como a força de trabalho braçal, são alternativas 
para esses terrenos dissecados. A atividade econômica mais 
adequada para essas áreas é a pecuária, não havendo opção 
para as culturas permanentes, desde que são limitadas pela 
profundidade dos solos. 

5.1.3.4 - Classe Agroster 

Localiza-se na porção sul e noroeste da folha, em áreas das 
unidades geomoriológicas Planaltos Rebaixados e Planaltos 
Residuais Cuestiformes, em modelados de dissecação muito 
fraca a muito forte, e na margem direita do curso do rio 
Paraná, onde ocorrem os terraços de formação colúvio-aluvial 
(vide 2 - Geomoriologia). Essa classe totaliza 17 .107 km 2

, que 
equivalem a 6,4%) da área total mapeada. 

A interação dos fatores clima, relevo e solo possibilitou a 
definição das Subclasses Agroster-por-relevo e Agroster-por
solo, que, por sua vez, se subdividem em séries e unidades 
(Tab. 5.XXIX). 

Apresenta desde áreas planas até áreas com declives 
muito acentuados (55%)). Até 25%) de declividade, é viável a 
motomecanização, desde que outros fatores não a limitem; de 
25 a 40%) são suscetíveis de serem trabalhadas com 
implementes de tração animal e após esse limite só é possível 
o trabalho braçal. 

Quanto ao fator clima, essa classe possui os graus de 
restrição 100, 200 e 200* por excesso de umidade. 
Consequentemente, são variáveis as condições climáticas, 
ocorrendo desde áreas com marcante deficiência hídrica até 
áreas com excedentes hídricos consideráveis. Evidentemente, 
as condições topográficas e pedológicas são fatores que 
podem aumentar ou diminuir a quantidade de água, no que diz 
respeito à disponibilidade para o desenvolvimento das plantas, 
bem como abrandar ou intensificar a atuação dos processos 
erosivos. Esses aspectos são abordados com mais detalhe 
em nível de subclasse nos itens subsequentes. 

Geralmente, os solos apresentam, duas situações 
distintas: alta ou baixa fertilidade natural. Os de alta fertilidade 
são limitados pela pequena profundidade do perfil pedológico 
e pelas declividades muito acentuadas (40 a 55%)). São muito 
suscetíveis à erosão, exigindo manejes que considerem esse 
aspecto. Pertencem às áreas propícias para exploração 
econômica com pecuária extensiva. Já os solos com baixa 
fertilidade, geralmente arenosos, necessitam de corretivos 
para controle da quantidade excessiva de alumínio trocável no 
complexo sortivo, bem como de fertilizantes para melhorar 
suas condições em nutrientes. Por serem solos muito friáveis, 
também estão sujeitos à erosão e pertencem às áreas 
indicadas para pecuária extensiva e/ou reflorestamento. 

5.1.3.4.1 - Subclasse Agroster-por-relevo 

Localiza-se de forma esparsa no extremo sul e sudeste da 
folha, ocupando 2.501 km 2 da área total, que correspondem a 
14,6%) da Classe Agroster. Distribui-se por áreas das 
unidades geomoriológicas Planaltos Residuais Cuestiformes e 
Planaltos Rebaixados, apresentando-se em modelados de 
dissecação medianamente forte a muito forte (vide 2 -
Geomoriologia). Possui declividades que variam de 40 a 55%) 
e apenas nas menos íngremes é possível o uso de máquinas 
simples de tração animal. A maior restrição ao uso agrícola 
refere-se ao relevo fortemente dissecado. 

Devido à localização dispersa dessa subclasse na folha, 
cada série e unidade assume características climáticas 

diferenciadas. Dessa forma, no extremo leste da área 
mapeada, dispõe-se a Unidade 153ºep, além de duas 
pequenas manchas da Unidade 153cb. Apresentam 
pluviometria média anual próxima ou superior a 1.300 mm, 
excedentes hídricos maiores que 200 mm, por quatro meses, 
e deficiências em torno de 100 mm para menos, distribuídas 
por dois a três meses. 

Essas características climáticas, quando associadas às 
pedológicas e às do relevo, assumem certa importância sob o 
ponto de vista conservacionista. Embora os solos das 
referidas unidades sejam diferentes (Tab.5.XXX), os 
excedentes hídricos, quando concentrados, provocam de 
forma similar seus efeitos erosivos. Geralmente, a erosão 
laminar é muito forte, principalmente nos solos com vegetação 
rala, onde predomina o escoamento superficial. Porém, 
podem também ocorrer deslizamentos de massa provenientes 
do encharcamento da parte superficial do solo. Na Unidade 
153ºep, isso pode acontecer em função da pequena 
espessura do solo (20 cm), enquanto na Unidade 153cb seria 
pela diferença textura! do horizonte A para o B, típica dos 
solos Podzólicos. Essa diferença textura! é responsável pela 
mudança de velocidade na percolação das águas no perfil 
pedológico, que é mais rápida no horizonte A e mais lenta no 
B. Quanto às deficiências hídricas, a Unidade 153cb é a 
menos prejudicada. Possui solos com boa profundidade e 
textura/estrutura que proporcionam relativa capacidade de 
retenção de umidade, ao passo que a Unidade 153ºep tem 
solo raso e, embora a textura seja argilosa, nas épocas de 
estiagens prolongadas poderá perder umidade através da 
ascensão capilar. Assim, em função da carência ou excesso 
de água nos solos, haverá períodos não benéficos ao 
desenvolvimento normal das plantas. 

Na região de Marília (SP) aparece a Série 154 e, no 
sudeste da folha, posicionam-se as séries 152 e 153. Todas 
as suas unidades, can exceção das duas manchas da 
Unidade 153cb já comentadas, se caracterizam 
climaticamente por apresentarem totais pluviométricos 
superiores a 1.200 mm e inferiores a 1.400 mm anuais, em 
média. Em geral, os excedentes hídricos são de mais de 100 
mm a pouco superiores a 200 mm, por três meses, exceto em 
uma mancha da Unidade 153ep, localizada no sul da área, 
que tem cerca de 300 mm anuais de excedente, distribuídos 
por nove meses. fts mesmas considerações anteriormente 
comentadas em relação à erosividade das águas têm aqui sua 
validade. Quanto maiores forem os valores anuais dos 
excedentes hídricos e menor o período de duração, mais 
intensos serão os processos erosivos. Dentre todas, a 
Unidade 152et é a menos suscetível à erosão, pois possui 
solos muito argilosos e profundos. 

Quanto às deficiências, elas estão ausentes na maior 
parte das unidades, exceções feitas à mancha da Unidade 
152et, a norte do rio Paranapanema, que apresenta 
deficiência hídrica mínima em apenas um mês, e à Unidade 
154ep, que tem totais médios anuais inferiores a 100 mm por 
dois a três meses. Nessa unidade poderá ocorrer deficiência 
de umidade para as plantas pela pequena profundidade do 
solo (25cm) e pela textura areia franca com estrutura grãos 
simples, fatores que conferem ao solo mínima capacidade de 
retenção de água. Porém, a Unidade 152et possui solos com 
textura muito argilosa, estrutura em blocos subangulares e 
profundidade efetiva maior que 120 cm, características que 
asseguram boa capacidade de retenção de umidade. Por isso, 
nessa unidade, a umidade do solo deve teoricamente 
satisfazer as necessidades hídricas das plantas. 

No extremo sul da folha, são encontradas as séries 2*53, 
2*53° e 2*54. Como seu grau de restrição climática foi definido 
pelo excesso de umidade, verifica-se que seus valores médios 
de pluviometria estão próximos ou superiores a 1.400 mm 
anuais, chegando a mais de 1.600 mm anuais em uma 
mancha da Unidade 2*53ºp que fica ao sul de Maringá (PR). 
Por conseguinte, os balanços hídricos revelam excedentes 
entre 200 e 500 mm anuais, distribuídos por dez a onze 
meses, e ausência total de deficiências hídricas em anos 
normais. Assim, nessas séries, poderá ocorrer 
temporariamente excesso de umidade para o 
desenvolvimento pleno dos vegetais, embora as fortes 
declividades auxiliem o escoamento superficial das águas. A 
pequena profundidade efetiva da maioria dos solos, aliada ao 
encharcamento dos mesmos, gera uma grande instabilidade 
nas encostas, que poderá resultar em movimentos de massa. 



Unidade 
Área de capaci-
(km2

) dade 

114de(1) 
114de(2) 
114de(3) 

2.522 114de(4) 
114de(5) 
114db(1) 

114db(2) 
5.070 

114db(3) 

114db(4) 

114dp 96 

114et(1) 537 
114et(2) 
124de 33 
124db 314 

124dp 7 

124et 17 
134ep 357 
134et 49 
214de 38 
214db 35 

214cb 2.603 

TABELA 5.XX\/11 
Caracterização das unidades (Subclasse Mesater-por-solo) 

Índices 

Agrocli- Declivi- Pedo- Número Salini-

mático d ade lógi- Solo do perfil d ade 

(%) (%) co (mmhos/ 
cm) 

4,4 HGPd2 P141(B) <4 
5,2 HGPd4 P12 <4 

85-115 <5 
4,2 HGPd4 P29 <4 
5,0 HGPe3 P75 <4 
4,4 AQd2 E28(C) <4 
5,2 LEa2/3/7124 107(0) <4 

5,4 LEa7 P68 <4 
85-115 <5 

5,5 Pla1/2/4/5 E48 <4 

5,4 AQd1(E) P78 <4 

85-115 <5 5,2 HGPe1 32(0) <4 

85-115 <5 4,2 HGPa1/2 P6 <4 
4,1 AQa1(s) P113 <4 

85-115 5-15 4,4 AQd2 E28(C) <4 
85-115 5-15 5,2 LEa2/7/24 107(0) <4 

85-115 5-15 5,2 HGPd3 32(0) <4 

85-115 5-15 4,1 AQa1(E) P113 <4 
85-115 15-25 5,5 Ra(s) P127 <4 
85-115 15-25 4,1 AQa1(s) P113 <4 
80-85 <5 4,4 HGPd1 P141(B) <4 
70-85 <5 5,5 Pla4(s) E48 <4 

70-85 <5 4,9 LEa22 E10 <4 

(s) Perfis pedológicos extrapolados. 
(B) Perfis pedológicos da Folha SE.22 Goiânia. 
(C) Perfis pedológicos da Folha SF.23 Rio de Janeiro. 
(D) Perfis pedológicos da Folha SF.21 Campo Grande 

Características físico-químicas do perfil do solo 

Horizonte B Cap. troca Soma de Profun. 
de cátions bases efetiva Drenagem 

Estrutu ra Textura (mE/100g) (mE/100g) (cm) 

Má Maciça Franco-argilosa 5,4 2,3 40 
Má - 23,3 5,5 35 
Má Grãos simples Areia 4,9 3,6 40 
Má Maciça Argi la pesada 25,9 4,4 20 
Excessiva Grãos simples Areia tranca 2,2 0,6 140 
Forte Granular Franco-argilo- 3,5 0,4 320 

arenosa 
Forte Fraca pequena Franco-arenosa 3,9 0,3 300 

granular 
Má Blocos Franco-argilo- 2,3 0,2 90 

subangulares arenosa 
Forte Blocos Franco-arenosa 3,8 1,2 65 

subanaulares 
Má Blocos Argi la 22,5 15,0 5 

subanaulares 
Imperfeita Maciça Areia tranca 2,6 0,5 61 
Forte Grãos simples Areia 2,2 0,4 200 
Excessiva Grãos simples Areia tranca 2,2 0,6 140 
Forte Granular Franco-argilo- 3,5 0,4 320 

arenosa 
Má Blocos Argi la 22,5 15,0 5 

subanaulares 
Forte Grãos simples Areia 2,2 0,4 200 
Imperfeita 20,4 7, 1 20 
Forte Grãos simples Areia 2,2 0,4 200 
Má Maciça Franco-arailosa 5,4 2,3 40 
Má Blocos Franco-argilo- 2,3 0,2 90 

subanaulares arenosa 
Acentuada Grãos simples Franco-arenosa 1,9 0,1 120 

Horizonte A 

Textura Estrutura 

Franco-argilosa Maciça 
Muit o argilosa Granular 
Franco-arenosa Grãos simples 
Argila Granular 
Areia tranca Grãos simples 
Franco-arenosa Granular 

Areia tranca Granular 

Franco-arenosa Blocos 
subangulares 

Franco-arenosa Blocos 
subanaulares 

Franco-argilosa Granular 

Areia tranca Grãos simples 
Areia Grãos simples 
Areia tranca Grãos simples 
Franco-arenosa Granular 

Franco-argilosa Granular 

Areia Grãos simples 
Argila Granular 
Areia Grãos simples 
Franco-arailosa Maciça 
Franco-arenosa Blocos 

subanaulares 
Areia tranca Fraca pequena 

aranular 

OBS.: Os números entre parênteses indicam que a unidade foi definida por mais de um perfil pedológico, de acordo com sua localização e unidade de mapeamento de solo. 

Matéria 
orgânica 

(%) 

1,3 
4,0 
0,8 
12,3 
1,0 
1,2 

2,0 

2, 1 

O, 1 

1,7 

1,7 
1,6 
1,0 
1,2 

1,7 

1,6 
3,5 
1,6 
1,3 
2, 1 

0,9 



Unidade 
Área de capaci-

dade (km2
) 

144ep(1) 
144ep(2) 524 

2' 44ep 368 

Índices 
Nú me-

Agrocli- Declivi- Pedo- rodo 
mático d ade lógi- Solo perfil 

(%) (%) co 

5,5 Ra(s) P127 
85-115 25-40 5,4 Re7(s) P100 

>115 25-40 5,4 Re8(s) P100 

* Unidade definida por excesso de umidade. 
(z) Perfis pedológicos extrapolados. 

TABELA 5.XXVlll 
Caracterização das unidades (Subclasse Mesater-por-relevo/solo) 

Características físico-químicas do perfil do solo 

Salini- Horizonte B Cap. troca Soma de Profun. Horizonte A 
d ade 

Drenagem de cátions bases efetiva 
(mmhos/ Estrutura Textura (mE/1 00g) (mE/100g) (cm) Textu ra Estrutura 

cm) 
<4 Imperfeita - 20,4 7,1 20 Argi la Granular 
<4 Boa a Grãos simples Areia franca 14,6 10,9 25 Areia fi"anca Grãos simples 

acentuada 
<4 Boa a Grãos simples Areia fi"an ca 14,6 10,9 25 Arei a fi"anca Grãos simples 

acentuada 

OBS.: Os números entre parênteses indicam que a unidade foi definida por mais de um perfil pedológico, de acordo com sua localização e unidade de mapeamento de solo. 

Matéria 
orgânica 

(%) 

3,5 
2,0 

2,0 



TABELA 5.XXIX 
Classe Agroster - Discriminação das Subclasses, Séries e 

Unidades, com respectivas áreas 

Limita- Áreas (km2
) 

Sub- Séries ções 

classes pedoló- Unida- Séries Sub- Classe 
gicas des classes 

152 eb 155 392 
et 237 
ep 131 

153 cb 129 298 

Por- b 38 

relevo 153º ep 337 337 2501 
154 ep 600 600 17107 
2*53 ep 228 228 

ep 408 
2*53º p 167 575 

2*54 ep 71 71 
Por-solo 115 de 2485 2485 14606 

215 de 11982 11982 
225 de 139 139 

*Séries definidas por excesso de umidade. 
ºSéries definidas por excesso de pedregosidade em seus solos. 

Do ponto de vista pedológico, a subclasse em questão é 
bastante heterogênea, ocorrendo solos com graus de restrição 
002, 003 e 004. 

Os solos das unidades 152eb e 152et possuem alta 
capacidade natural, sendo os teores elevados para a capacidade 
de troca catiônica e soma de bases e médios para a matéria 
orgânica (Tab. 5.XXX). Porém, a Unidade 152eb tem sua 
capacidade natural restringida pela presença elevada do alumínio 
trocável no complexo sortivo do solo. Nela, a correção da acidez é 
necessária para neutralizar o citado elemento. 

As unidades 153cb e 153b são as de menor potencial natural 
dessa subclasse. Nos solos, a soma de bases trocáveis apresenta 
valores muito baixos, os quais são mais elevados para a 
capacidade de troca de cátions. No entanto, observa-se que 
ocorrem níveis altos de alumínio trocável no canplexo sortivo, o 
que limita ainda mais a capacidade natural. 

As demais unidades são dotadas de solos com alta fertilidade 
natural, em que os valores elevados da soma de bases, 
capacidade de troca catiônica e matéria orgânica asseguram boa 
produção. Entretanto, além de estarem situadas em relevo 
acidentado, seus solos são muito rasos, facilmente erodíveis, e 
esses fatos impedem a exploração agrícola. Ainda, as unidades 
153ºep, 2*53ºep e 2*53ºp possuem pedregosidade nos solos, o 
que dificulta o manejo, mas, por outro lado, auxilia a minimizar a 
ação erosiva das águas. 

Em todas as áreas dessa subclasse, em decorrência de suas 
acentuadas pendentes e forte dissecação, características 
climáticas e pedológicas, é imprescindível manter o solo com 
cobertura vegetal. A exploração agrícola gera instabilidade 
moriodinâmica acentuada, com grande intensidade dos processos 
erosivos em detrimento dos da evolução pedogenética (vide 2 -
Geomoriologia). 

Pelo exposto, o aproveitamento econômico mais indicado para 
essa subclasse restringe-se à pecuária extensiva e/ou ao 
recobrimento florestal. Em virtude dos fortes declives que 
caracterizam essas terras, torna-se necessária a prática intensiva 
de controle da erosão e proteção do solo para manutenção e 
melhoria das pastagens, quando for o caso. 

5.1.3.4.2 - Subclasse Agroster-por-solo 

Localiza-se exclusivamente na porção oeste da folha, totalizando 
14.606 km 2 da área em estudo, que representam 85,4%) da Classe 
Agroster. 

A maior restrição imposta a essa subclasse diz respeito aos 
solos que, de uma ou outra forma, são fortemente limitados e na 
avaliação paramétrica alcançaram o grau de restrição 005. 

O fator clima define dois agrupamentos distintos em nível de 
séries, cada qual com características climáticas e geomoriológicas 
distintas. 

O primeiro desses agrupamentos corresponde à Série 115, 
que se localiza às margens do rio Paraná, em áreas de 
acumulação colúvio-aluvial sob a forma de terraços, 
climaticamente definida por apresentar umidade disponível às 
plantas não inferior a 85%) nem superiores a 115%) da demanda 
teoricamente ideal. Seus totais médios anuais da precipitação 
pluvial são inferiores a 1.300 mm, porém atingem menos de 1.200 
mm nos setores setentrionais. Os excedentes hídricos anuais 
ficam, em média, sempre inferiores a 100 mm, distribuindo-se 
geralmente por um a dois meses. No entanto, nos setores mais 
meridionais, chegam a ocorrer por quatro meses consecutivos. As 
deficiências hídricas não são verificadas nesses mesmos setores, 
porém da altura da foz do rio Paranapanema para norte tem início 
sua ocorrência e o gradativo aumento dos totais, que chegam a 
mais de 200 mm anuais na região de Três Lagoas (MS), 
distribuindo-se por quatro a cinco meses. Em função do tipo de 
solo com textura leve a muito leve, can estrutura grãos simples, os 
excedentes hídricos de ambos os setores acima mencionados não 
constituem limitações, pois a água é facilmente eliminada pelo 
escoamento freático. Entretanto, algumas áreas podem 
ocasionalmente permanecer saturadas de água, por serem 
atingidas pelas cheias excepcionais do rio Paraná, combinadas 
com a elevação do lençol freático do solo. Nesse caso, a 
moriodinâmica passa a ser instável, com intensidade erosiva forte, 
principalmente quando baixa o nível das águas extravasadas. O 
escoamento passa a localmente concentrado, gerando pontos de 
erosão que formam sulcos e voçorocas (vide 2 - Geomoriologia). 
Por outro lado, as características pedológicas não proporcionam 
boa capacidade de retenção de água no solo. Por isso, as 
deficiências hídricas acima mencionadas, à medida que são mais 
intensas, resultam em carência de água no solo que pode não 
atender a exigência de umidade para o pleno desenvolvimento das 
plantas. 

As séries 215 e 225 constituem o segundo agrupamento e 
correspondem às áreas onde a disponibilidade de água para as 
plantas encontra-se entre 70 e 85%) da considerada teoricamente 
ideal. Concentram-se no canto noroeste da folha, na Unidade 
Geomoriológica Planaltos Rebaixados, em modelados de 
aplanamento inumado e de dissecação muito fraca e apresentam 
os mais baixos totais pluvianétricos observados na área mapeada, 
isto é, valores inferiores a 1.200 mm anuais. Consequentemente, 
os excedentes hídricos não chegam a 100 mm por ano, 
restringindo sua duração a um ou dois meses. Em condições 
naturais, os excedentes hídricos são eliminados através do 
escoamento freático, que é facilitado pela alta permeabilidade dos 
solos. Entretanto, quando a ação antrópica deixa os solos 
descobertos ou com rala cobertura vegetal, o escoamento 
superficial predomina sobre o freático, alterando dessa forma a 
estabilidade moriodinâmica pré-existente. Como os solos são 
altamente friáveis, tornam-se muito vulneráveis à ação mecânica 
das águas de superfície. Dessa forma, as chuvas concentradas 
contribuem para acelerar os processos erosivos. 

As deficiências hídricas nunca ficam abaixo de 200 mm anuais 
e duram de quatro a cinco meses consecutivos. Para o cálculo 
dessa deficiência, foi utilizada, por convenção metodológica, uma 
capacidade de retenção de 125 mm de água no solo, no entanto, 
as características pedológicas não possibilitam todo esse 
armazenamento. Consequentemente, os dados da deficiência 
hídrica devem, na realidade, superar os valores encontrados. 
Destarte, as plantas mais sensíveis à falta de umidade, 
principalmente as que utilizam a parte superficial do solo, sofrem 
carência de água que pode resultar em graves retardamentos no 
crescimento e queda na produção dos vegetais. 

As declividades nessa subclasse não ultrapassam 15%), não 
havendo impedimentos à motomecanização, embora haja uma 
diminuição no rendimento das máquinas à medida que se 
acentuam as pendentes. Entretanto, nas unidades 115de(1), 
215de(2) e 225de(1 ), definidas pelo mesmo perfil pedológico, a 
motomecanização é limitada pela pequena espessura dos solos 
(Tab. 5.XXXI). 

Todos os solos se caracterizam por restrições na drenagem 
que, can excessiva rapidez, promove o escoamento das águas de 
percolação. Através delas, são lixiviados os nutrientes adsorvidos 
no complexo sortivo, já em níveis muito deficientes, como pode ser 
constatado pelos baixos valores na soma de bases e matéria 
orgânica (Tab. 5.XXXI). Além disso, os solos apresentam valores 
elevados de alumínio trocável, o qual pode ser neutralizado através 
de calagem ou incorporação de matéria orgânica. Essa última é 



Índices 
Unidade 

Área 
Núme-

de capaci- Agrocli- Declivi- Pedo- rodo 
(km') mático d ade lógi- Solo d ade perfil 

(º/o) (º/o) co 

152eb 155 85-115 40-55 B,O PEa4(s) P116 

152et(1) 237 85-115 40-55 7,4 TRe1(s) P121 

152et(2) 7,7 TRe8/9(s) P115 

153ep 131 85-115 40-55 5,9 Re1/2/3fr) P114 
153cb(1) 6,5 PVa1(2) E42 

153cb(2) 129 85-115 40-55 6,2 PVa7/9 P70(C) 

153cb(3) 6,6 PVa25/27 P71(C) 

153b 3B 85-115 40-55 6,B PVa19 E25(C) 

153ºep 337 85-115 40-55 5,9 Re10 P66 
154ep 600 85-115 40-55 5,4 Re7(2) P100 

2*53ep 22B >115 40-55 5,9 Re1/3fr) P114 
2*53ºep 40B >115 40-55 6,9 Re12(2) P120 
2*53ºp 167 >115 40-55 6,4 Re11 E63(A) 

2*54ep 71 >115 40-55 5,4 Re8(2) P100 

*Unidades definidas por excesso de umidade. 
º Unidades definidas por excesso de pedregosidade em seus solos. 
(2) Perfis pedológicos extrapolados. 
(A) Perfil pedológico da Folha SG.22 Curitiba. 
(C) Perfis pedológicos da Folha SF.23 Rio de Janeiro. 

TABELA 5.XXX 
Caracterização das unidades (Subclasse Agroster-por-relevo) 

Características físico-químicas do perfil do solo 

Salini- Horizonte B Cap. troca Soma de Profun. Horizonte A 
d ade de cátions bases efetiva 

(mmhos/ 
Drenagem 

Estrutura Textura (mE/1 OOg) (mE/100g) (cm) Textura Estrutura 
cm) 
<4 Boa Blocos Argila B,2 4,5 215 Franca Granular 

subanaulares 
<4 Moderada Blocos Muito argilosa 12,5 7,3 136 Muito argilosa Granular 

subangulares 
<4 Moderada Blocos Muito argilosa 12,0 9,6 127 Muito argilosa Blocos 

subangulares subangulares 

<4 Imperfeita 27,2 25,4 20 Franco-argilosa Granular 
<4 Boa a Blocos Franco-argila- 3,B 1,B 120 Franco-arenosa Granular 

acentuada subangulares arenosa 
<4 Boa Blocos Franco-argila- 2,2 0,5 215 Areia Granular 

subangulares arenosa 
<4 Boa Blocos Franco-arenosa 2,7 0,4 200 Areia Granular 

subanaulares Franca 
<4 Boa Blocos Argila 7,3 1,7 100 Franco-argilo- Granular 

anqulares arenosa 
<4 Acentuada 21,4 17,4 20 Argila Granular 
<4 Boa a Grãos simples Areia franca 14,6 10,9 25 Areia franca Grãos simples 

acentuada 
<4 Imperfeita 27,2 25,5 20 Franco-argilosa Granular 
<4 Boa 49,0 45,9 60 Franco-argilosa Granular 
<4 Boa a 32,0 26,4 20 Franco-argilosa Granular 

acentuada 
<4 Boa a Grãos simples Areia franca 14,6 10,9 25 Areia franca Grãos simples 

acentuada 

OBS: Os números entre parênteses indicam que a unidade foi definida por mais de um perfil pedológico, de acordo com sua localização e unidade de mapeamento de solo. 

Matéria 
orgânica 

(º/o) 

2,7 

2,6 

3,B 

3,0 
1,2 

0,5 

1,4 

3,4 

4,B 
2,0 

3,0 

5,9 
5,6 

2,0 



TABELA 5.XXXI 
Caracterização das unidades (Subclasse Agroster-por-solo) 

Índices Características físico-químicas do perfil do solo 
Unidade 

Área 
Nú me- Salini-

de capaci- Agrocli- Declivi- Pedo- rodo Horizonte B Cap. troca Soma de Profun. Horizonte A Matéria 
(km') mático d ade lógi- Solo d ade de cátions bases efetiva orgânica d ade perfil Drenagem 

(º/o) (º/o) co (mmhos/ Estrutura Textura (mE/1 OOg) (mE/1 OOg) (cm) Textura Estrutura (º/o) 
cm) 

115de(1) 3,7 AQa2 149(B) <4 Excessiva Grãos simples Areia 2,0 0,3 35 Areia Grãos simples 0,7 
115de(2) 3,6 AQa5 P20 <4 Excessiva Grãos simples Areia 2,0 0,2 120 Areia Grãos simples 0,2 
152et(3) 2.485 85-115 <5 3,7 AQa5 P69 <4 Excessiva Maciça Areia franca 1,6 0,8 65 Areia Grãos simples 1,7 
115de(4) 3,4 AQa5 P102 <4 Excessiva Macica Areia 1,8 0,3 55 Areia franca Grãos sim~les 1,2 
215de(1) 3,9 AQa2/4 E9 <4 Excessiva Grãos simples Areia franca 1,6 0,1 120 Areia franca Grãos simples 0,9 
215de(2) 11.982 70-85 <5 3,7 AQa2/3 149(B) <4 Excessiva Grãos simples Areia 2,0 0,3 35 Areia Grãos simples 0,7 
215de(3) 3,4 AQa3(2) E8 <4 Excessiva Grãos simples Areia franca 1,7 0,1 90 Areia Grãos simples 0,7 
225de(1) 3,7 AQa3 149(B) <4 Excessiva Grãos simples Areia 2,0 0,3 35 Areia Grãos simples 0,7 
225de(2) 139 70-85 5-15 3,4 AQa3(2) E8 <4 Excessiva Grãos simples Areia franca 1,7 0,1 90 Areia Grãos simples 0,7 
225de(3) 3,9 AQa4(2) E9 <4 Excessiva Grãos simples Areia franca 1,6 0,1 120 Areia franca Grãos simples 0,9 

(2) Perfis pedológicos extrapolados. 
(B) Perfis pedológicos da Folha SE.22 Goiânia. 

OBS: Os números entre parênteses indicam que a unidade foi definida por mais de um perfil pedológico, de acordo com sua localização e unidade de mapeamento de solo. 



também benéfica para melhorar a estrutura superficial dos solos, 
reter os nutrientes e ainda aumentar a capacidade de campo, que 
é muito reduzida. 

A fertilidade natural dos solos dessa subclasse é muito baixa e 
a exploração econômica mais indicada é a pecuária e/ou 
reflorestamento. Nos solos rasos, é mais indicada a pecuária, 
enquanto nos profundos é viável tanto uma atividade quanto a 
outra. Entretanto, nas áreas de maior deficiência hídrica é mais 
viável o reflorestamento, pois as raízes profundas têm melhores 
condições para atingir o nível da água útil do solo. A irrigação é 
uma técnica cuja viabilidade somente se verificará após um estudo 
de todas as condições necessárias à sua implantação, bem como 
do retorno econômico do capital investido. 
Em qualquer uma das atividades propostas, há necessidade de 
utilizar técnicas conservacionistas que considerem a 
suscetibilidade erosiva dos solos, bem como de fertilizantes para 
melhorar a produtividade dessas áreas.5.1.3.5 - Classe Silvater 

Ocupando 540 km 2
, equivalentes à 0,2%) da área total mapeada, 

essa classe é a de menor dimensão espacial na folha. 
Do ponto de vista climático, praticamente não existe nenhuma 

restrição, variando os índices agroclimáticos de 85 a 115%). Possui 
áreas com relevo muito dissecado, nos quais as declividades são 
sempre superiores a 55%), o que define a Subclasse Silvater-por
relevo. Nessa, ocorrem solos variados que, pelas suas 
características, definem as séries e unidades (Tab. 5.XXXll). 

TABELA 5.XXXl I 
Classe Silvater - Discriminação das Subclasses, Séries e 

Unidades, com respectivas áreas 

Limita- Áreas (km2
) 

Sub- Séries ções 

classe pedoló- Unida- Séries Sub- Classe 

s gicas des classes 

162 e 127 127 

163 cb 21 90 Por- bt 69 422 540 
relevo 163º ep 150 150 

164 ep 55 55 
Por- 116 de 118 118 118 
solo 

º Série definida por excesso de pedregosidade em seu solo. 

Por outro lado, no extremo sudoeste da folha, nas 
proximidades da ilha Grande (rio Paraná), encontram-se áreas 
planas de acumulação fluvial, sujeitas a inundações periódicas e 
com solo muito mal drenado. Essas características são definidoras 
da Subclasse Silvater-por-Solo, que apresenta apenas uma série e 
uma unidade (Tab. 5.XXXll). 

Destarte, a severa limitação imposta pelo relevo muito 
dissecado, que ainda se caracteriza por vertentes instáveis, e o 
solo com excesso de umidade restringem a aptidão natural dessas 
áreas à preservação. Porém, como aos relevos dissecados sempre 
estão associadas áreas de fundo de vale e encostas menos 
íngremes, que não puderam ser individualizadas devido à escala 
de mapeamento, poderá ocorrer alguma utilização econômica 
dessas áreas, desde que sejam realizados manejes apropriados 
para o controle da erosão. Por outro lado, nas áreas planas, onde 
o solo se apresenta muito mal drenado, mas que possibilitem 
técnica e economicamente trabalhos de drenagem, poderá ocorrer 
exploração com agricultura e pecuária. 

5.1.3.5.1 - Subclasse Silvater-por-relevo 

Ocupa 422 km 2 da área em estudo, que representam 78,1%) da 
Classe Silvater. Localiza-se em porções da Unidade 
Geomoriológica Planaltos Residuais Cuestiformes, em modelados 
de dissecação muito forte. Restringe-se a pequenas manchas que 
se posicionam preferencialmente no sudeste da folha. As únicas 

exceções são constituídas pelos morros Três Irmãos e do Diabo 
(Unidade 164ep), que ficam no oeste da área, próximos ao baixo 
curso do rio Paranapanema. 

O relevo é o fator mais restritivo à utilização dessa subclasse. 
Nela verificam-se as séries 162 e 163°, que se caracterizam por 
uma pluvianetria média anual próxima ou superior a 1.300 mm, 
excedentes hídricos superiores a 200 mm, por três a quatro meses, 
e deficiências inferiores a 100 mm, distribuídas por dois a três 
meses na Série 163° e por um mês na Série 162. Nessa, a 
deficiência hídrica torna-se negligenciável pela presença de solo 
profundo can textura argilosa a muito argilosa, que proporciona 
boas condições para armazenamento de água. Porém, na Série 
163°, a pequena profundidade do solo, aliada à maior duração do 
período com deficiência hídrica, são condições que não favorecem 
o armazenamento de umidade no solo. A outra situação climática, 
referente às Séries 163 e 164, apresenta totais pluviométricos 
inferiores a 1.300 mm, porém superiores a 1.200 mm; excedentes 
inferiores a 200 mm anuais, por três meses, sendo que na Unidade 
164ep são inferiores a 100 mm e duram de um a dois meses na 
mancha correspondente ao Morro do Diabo; e, em todas as áreas, 
ausência completa de deficiência hídrica em anos normais. 

Nas séries 163, 163° e 164, os solos arenosos da primeira, os 
solos de pequena espessura (20cm) das duas últimas (Tab. 
5.XXXlll) e o relevo fortemente dissecado de todas elas, além dos 
excedentes hídricos apresentados, são os fatores responsáveis 
pelos movimentos de massa esporádicos e localizados, que em 
condições naturais foram observados pela Divisão de 
Geomoriologia. A ação antrópica sobre essas áreas aumenta o 
potencial da instabilidade moriodinâmica que favorece a erosão 
superficial e o carreamento de detritos por processos de 
escorregamento e ravinamento. 

As unidades 162e, 163ºep e 164ep são as de maior fertilidade 
natural, apresentando elevados teores de nutrientes no solo. 
Todavia, as duas últimas unidades têm forte restrição por 
apresentarem apenas 20 cm de profundidade efetiva no solo. Esse 
fato, aliado aos declives fortes da área, indiscutivelmente impede o 
uso agrícola, devendo permanecer para preservação da flora e 
fauna silvestres. 

As unidades 163cb e 163bt possuem solos de baixa 
capacidade natural, pois os teores em bases trocáveis e matéria 
orgânica são muito deficientes. Além disso, a diferença textura! 
existente nos perfis pedológicos torna essas unidades muito 
suscetíveis à erosão, já auxiliada pelo relevo muito dissecado. 

Pelo exposto, o relevo é de tal forma condicionante que, até 
mesmo nas unidades onde o solo é mais favorável, a aptidão 
natural dessa subclasse se reduz à preservação. Entretanto, os 
fundos de vale e as encostas menos íngremes poderão comportar 
alguns cultives desde que sejam adotadas técnicas 
conservacionistas apropriadas a cada caso. 

5.1.3.5.2 - Subclasse-Silvater-por-solo 

Ocupa apenas 118 km 2 da Folha, que corresponde a 21,9%) da 
classe Silvater. Possui duas manchas que definem a Unidade 
116de, localizadas no sudoeste da área mapeada, em planície de 
acumulação fluvial que sofre inundação periódica. 

Os índices agroclimáticos de 85 a 115%) são favoráveis ao 
desenvolvimento da maioria dos vegetais; entretanto, a excessiva 
umidade proveniente das enchentes do rio Paraná só permite a 
sobrevivência das plantas adaptadas ao ambiente encharcado por 
longos períodos devido à presença de solos muito mal drenados e 
relevo plano, que não facilitam o escoamento das águas. 

Embora os solos apresentem elevada capacidade de troca, 
altos valores para a matéria orgânica e sejam livres de sais 
solúveis, são muito limitados pela drenagem, pela estrutura 
maciça, e pelo baixo teor em bases trocáveis. 

Assim, as áreas dessa subclasse não apresentam aptidão 
natural para exploração econômica e devem permanecer para 
preservação do ambiente natural. Caso sejam viáveis, técnica e 
economicamente, manejes que contornem as limitações impostas 
pelo meio, o aproveitamento dessas áreas poderá ser cultivo de 
arroz irrigado, horticultura e exploração com pecuária. 



Índices 
Unidade 

Área 
Nú me-

de capaci- Agrocli- Declivi- Pedo- rodo 
(km2

) mático d ade lógi- Solo dade perfil 
(%) (%) co 

162e 127 85-115 >55 7,7 TRe4(E) P72 

163cb 21 85-115 >55 6,6 PVa27 P71(C) 

163bt 69 85-115 >55 5,5 PEd2(E) P109 

163ºep 150 85-115 >55 5,9 Re10(E) P66 
164ep 55 85-115 >55 5,5 Rd1/2(E) P127 

º Unidade definida por excesso de pedregosidade em seu solo. 
(E) Perfis pedológicos extrapolados. 
(C) Perfis pedológicos da Folha SF.23 Rio de Janeiro. 

Índices 
Unidade 

Área 
Nú me-

Agrocli- Declivi- Pedo- rodo de capaci-
dade (km2

) mático d ade lógi- Solo perfil 
(%) (%) co 

116de 118 85-115 5 0,0 HOd P103 

TABELA 5.XXXlll 
Caracterização das unidades (Subclasse Silvater-por-relevo) 

Característi cas físico-qu ímicas do perfil do solo 

Salini- Horizonte B Cap. troca Soma de Profun. Horizonte A Matéria 
d ade de cátions bases efetiva orgânica 

(mmhos/ Drenagem 
Estrutura Textura (mE/100g) (mE/1 00g) (cm) Textura Estrutura (%) 

cm) 
<4 Boa Pri smática Muito argilosa 11,4 8,0 295 Argil a Granular 3, 1 

moderada 
<4 Boa Blocos Franco-arenosa 2,7 0,4 200 Areia tranca Granular 1,4 

subanaulares 
<4 Boa a Blocos Franco-argilo- 3,0 1,4 190 Areia Grãos simples 0,5 

acentuada subanaulares arenosa 
<4 Acentuada - 21,4 17,4 20 Argil a Granular 4,8 
<4 Imperfeita 20,4 7,1 20 Argila Granular 3,5 

TABELA 5.XXXIV 
Caracterização das unidades (Subclasse Silvater-por-solo) 

Característi cas físico-químicas do perfil do solo 

Salini- Horizonte B Cap. troca Soma de Profun. Horizonte A Matéria d ade 
Drenagem de cátions bases efetiva orgânica (mmhos/ Estrutura Textura (mE/100g) (mE/100g) (cm) Textura Estrutura (%) cm) 

<4 Muito má Maciça Franca 47,3 1,6 50 Franca Maciça 49,2 



5.1.4 - CONCLUSÃO 

Este relatório e o Mapa de Capacidade de Uso dos Recursos 
Naturais Renováveis (em anexo) apresentam o potencial das terras 
e suas relações ambientais. Constituem material básico de 
consulta para órgãos e entidades de planejamento nacional que 
desejem desenvolver uma política de uso e manejo adequado à 
capacidade agrícola das terras. Por outro lado, não definem o 
máximo rendimento que as terras podem suportar, porque este 
depende não só das técnicas de melhoramento a serem 
empregadas como também de sua viabilidade econômica. 
Entretanto, apresentam a disponibilidade e as alternativas de 
exploração agrícola dos solos, procurando evitar ao máximo a 
degradação do ambiente natural. 

O anteprojeto que regulamenta o Código do Uso do Solo 
(1983), elaborado pela Federação das Associações dos 
Engenheiros Agrônomos do Brasil, retrata a preocupação que se 
tem com o uso do solo agrícola e, em seu segundo artigo, define 
que a capacidade de uso é essencial à exploração agrícola dos 
solos e somente através dela deve ser permitido um planejamento. 
Assim, propõe o uso racional do meio ambiente através de 
técnicas e procedimentos que visem não só à produção e 
produtividade, mas também à conservação. 

Portanto, nortear o uso agrícola de acordo com a capacidade 
de uso das terras e adotar as medidas conservacionistas 
específicas a cada caso garantirão o equilíbrio dos ecossistemas e, 
sobretudo, a sobrevivência da própria humanidade. 

Destarte, objetivando a conservação das terras, alerta-se neste 
relatório para as áreas com instabilidade morfodinâmica e a 
necessidade do emprego de técnicas conservacionistas que 
controlem a erosão e evitem a degradação dos solos. 

Neste estudo, a maioria das terras apresenta-se agricultável e 
motomecanizável. A classe de maior expressão espacial é a 
Agriter com 205.502 km2 (76,48%J), seguida das classes Lavoter 
com 27.173 km 2 (10,12%J), Mesater com 18.428 km 2 (6,86%J), 
Agroster com 17.107 km 2 (6,34%)) e Silvater com 540 km 2 (0,20%)) 
(Fig. 5.15). 

Algumas áreas, embora apresentem boa capacidade produtiva 
para agricultura intensiva, foram indicadas para um uso semi
intensivo, visando aos aspectos conservacionistas. Também áreas 
onde as condições climáticas permitem apenas um ciclo anual de 
cultivo podem, quando as condições físicas e econômicas 
permitirem, comportar dois ciclos anuais através da irrigação. 
Somente O 20%) do total das terras não tem potencial de utilização 
econômica'e foram destinadas à preservação do ambiente natural. 
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5.2 - RELAÇÕES USO ATUAL - USO POTENCIAL 

5.2.1 - METODOLOGIA4 

5.2.1.1 - Considerações gerais 

É fácil compreender que nem sempre um bom potencial de 
recursos naturais representa, necessariamente, um bom potencial 
econômico. Bons solos, florestas e águas podem estar presentes 
e, no entanto, não gerarem riqueza ou bem-estar. Isso será 
possível desde que seja aplicada uma certa tecnologia capaz de 
transformar esses recursos em alimentos ou matérias-primas que 
sejam comercializáveis. 

Em outras palavras, o potencial econômico está condicionado 
não só pela qualidade intrínseca dos recursos naturais, mas 
também pela tecnologia aplicável na sua transformação em bens 
de consumo, pela magnitude de uma demanda insatisfeita e pela 
existência de uma infraestrutura que permita a sua comercialização 
competitiva. 

A possibilidade de o homem influenciar, em grande parte, os 
componentes tecnologia, infraestrutura e mercado faz com que a 
qualidade dos recursos naturais adquira importância capital, pois é 
muito difícil sua modificação em termos permanentes, práticos e 
significativos. 

Assim, o potencial natural de um solo reflete a sua capacidade 
intrínseca de poder ou não produzir boas colheitas. Em 
contraposição, seu potencial econômico indica a sua capacidade 
de gerar bem-estar ou riqueza, capacidade que depende dessa 
(boa ou má) produção ser comercializada em termos razoáveis. 
Dessa forma, a equação "bons recursos naturais igual a bom 
potencial econômico" só é verdadeira quando também são 
consideradas as outras variáveis. 

A capacidade natural torna-se conhecida através de 
levantamentos, que compreendem o delineamento das diversas 
manchas com potencialidades de produção diferentes, sobre 
mapas de escalas adequadas. Esses mapas vêm acompanhados 
de seus respectivos relatórios, onde estão explicados os critérios 
utilizados para a sua elaboração e o significado de cada um dos 
símbolos cartográficos neles usados. Vê-se assim que, na sua 
elaboração, não há preocupação em determinar a capacidade do 
potencial econômico. 

Para isso, seria necessário que pelo menos os principais 
fatores que intervêm na sua determinação fossem expressáveis 
através de um parâmetro comum, de maneira a torná-los 
comparáveis entre si. Só por essa condição seria possível 
estabelecer, parametricamente, o verdadeiro potencial econômico 
da área considerada. 

Dadas as condições sob as quais atualmente o mundo se 
desenvolve, com um constante crescimento de sua população e 
contínua deterioração de seus recursos naturais, pode-se admitir 
como normal a situação de mercado em que a demanda de 
alimentos e matérias-primas está permanentemente insatisfeita. 
Nessas condições, o potencial econômico dos recursos naturais 
dependeria unicamente de sua capacidade natural, da tecnologia 
aplicada e da infraestrutura, componentes que, através de um 
enfoque metodológico, podem ser expressos por um parâmetro 
único, satisfazendo a condição acima mencionada, que nos 
permite sua determinação e análise. 

5.2.1.2 - Enfoque teórico5 

Em princípio, toda e qualquer tecnologia de exploração agrícola 
pertence a um dos dois grupos a seguir mencionados: 
- tecnologias substitutivas de mão de obra e 
- tecnologias substitutivas de terra. 

As primeiras dizem respeito, principalmente, à mecanização e 
as segundas às práticas que intensificam o uso da terra, tais como 
adubações, correções e aplicação de inseticidas, fungicidas e 
herbicidas, entre outros. 

Se o aumento da produção pela aplicação de tecnologias 
substitutivas de terra segue a lei de rendimentos decrescentes, a 
curva OJ do gráfico da figura 5.16 representa a relação existente 

4 

5 
Por Eduardo Mendonza Torrico. 

Strauss (1972, p.15 a 19, 40 e 41). 

entre o montante das inversões nesse tipo de tecnologia e o 
aumento de mão de obra ocupada no setor. Similarmente, a curva 
ON do mesmo gráfico representa sua diminuição em função de 
aplicações de tecnologias substitutivas de mão de obra. 
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5.16 - Relações entre tecnologia, infraestrutura e ocupação de mão de obra. 

Assim, se em uma região aplicam-se os montantes OA' em 
tecnologias substitutivas de terra e OB' em tecnologias 
substitutivas de mão de obra, as forças de trabalho assimiladas e 
deslocadas corresponderão às magnitudes AA' e BB', 
respectivamente. Nessa situação, o resultado final das inversões 
nessa combinação de tecnologias estará expresso pela soma dos 
vetores OA e OB, isto é, OC, que, por sua vez, corresponde a uma 
inversão total OC' que resulta em um acréscimo de mão de obra, 
no setor, de magnitude CC'. 

Já o gráfico da figura 5.17 mostra, na curva OL, a relação 
existente entre inversões em tecnologias substitutivas de terra e o 
produto. Se o montante OG' dessa função é igual ao montante OA' 
do gráfico anterior, a relação GG'/AA' representa a produtividade 
da mão de obra. Verifica-se, assim, que essas tecnologias, quando 
consideradas sob o ponto de vista do produto, podem ser 
consideradas como substitutivas de mão de obra, isto é, requer-se 
mais ou menos força de trabalho para produzir a mesma 
quantidade do produto. 

Como, sob condições de abundância de mão de obra, as 
tecnologias substitutivas dessa força de trabalho não influem no 
produto, essa função, no gráfico em questão, confunde-se com o 
eixo das abscissas. Se as funções apresentadas nos gráficos 
anteriores são combinadas com as respectivas funções OM 
correspondentes à infraestrutura, tal como se mostra nos gráficos, 
verifica-se que a tangente do ângulo a (Fig. 5.16) representa a 
ocupação da mão de obra gerada por cada unidade de inversão 
em infraestrutura e que, por sua vez, a tangente do ângulo ~ (Fig. 
5.17) representa a produtividade dessas inversões. Naturalmente, 
a potencialidade dos recursos naturais determina a magnitude 
desse último ângulo. 

Observou-se que a resultante ocupacional imputável às 
inversões em tecnologias é a soma dos vetores OA e OB, isto é, 
OC. Uma inversão OD' em infraestrutura terá uma demanda de 
mão de obra igual a DO' e, assim, a restante final será a soma dos 
vetores OD e OC, isto é, OE, que corresponde a um aumento de 
força de trabalho de magnitude EE' e uma inversão total OE'. 
Similarmente (Fig. 5.17), o aumento do produto será dado pela 
soma dos vetores OF e OG, isto é, OH', para a mesma inversão 
total OE' (Fig. 5.16). Assim, a produtividade da mão de obra 
crescerá segundo a relação HH'/EE'. 

Dessa maneira, seria válido aceitar o parâmetro força de 
trabalho como uma expressão do nível tecnológico e da 
infraestrutura aplicada no aproveitamento agrícola dos recursos 
naturais. 
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5 17 - Relações entre tecnologia, infraestrutura e produto 

Com o enfoque acima descrito, é possível determinar a 
máxima ocupação potencial de mão de obra no setor primário da 
economia, admitido um certo nível tecnológico, ocupação que, 
estando em equilíbrio com a dotação de recursos naturais, e 
definida tanto em termos quantitativos (extensão) como qualitativos 
(unidade, série, subclasse e classe), expressaria seu verdadeiro 
potencial econômico. 

Por outro lado, o gráfico da figura 5.18 expressa a relação 
existente entre a população ocupada no setor agropecuário (P) e o 
produto (Z) para uma certa dotação de terra (S), dados um certo 
nível tecnológico e uma certa estrutura de uso. Nessas condições, 
em um primeiro estágio, o produto cresce, segundo a reta AO; por 
outro lado, a intensidade de uso da terra está dada pela inclinação 
da reta OD, isto é, pelo ângulo y1, correspondente a uma 
população P1. Nessas condições, a produtividade da população 
está dada pela tangente (tg) do ângulo (31, a produtividade da terra 
pela tangente do ângulo y1, e a relação homem-terra pela tangente 
do ângulo a 1. 
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5 18 - Relações entre população ocupada, produto e área cultivada 

Verifica-se, porém, que, segundo o mesmo gráfico, há um 
ponto A (P1, Z1) a partir do qual a mão de obra penetra na faixa de 
rendimentos decrescentes, representada pela curva AB, que 
encontra seu rendimento marginal zero no ponto B. Aqui o produto 

(Z2) atinge seu máximo possível com a tecnologia admitida; a 
relação homem-terra é dada pela tg do ângulo a2; a produtividade 
por homem ocupado baixa de tg(31 para tg(32 e a intensificação do 
uso da terra aumenta de tgy1 para tgy2. 

Para atingir o aumento do produto de Z1 ao máximo possível 
Z2, há dois caminhos: o mencionado, passando de A para B com 
aumento de absorção de população de P1 para P2, reduzindo a 
produtividade de tg(31 para tg(32 e aumentando a produtividade da 
terra de tgy1 para tgy2, ou passando de A para C, mantendo o 
nível de ocupação, introduzindo tecnologias substitutivas de mão 
de obra e com aumento da produtividade da mão de obra (de tg(32 
a tg(33) e da terra, como no caso anterior. 

Assim, dado um nível tecnológico, o ponto A define a força de 
trabalho máxima (P1) que pode ser absorvida no setor, com 
produtividade fora da faixa de rendimentos decrescentes que, 
quando relacionada com a superfície S, determina uma relação 
homem/terra (tga 1) que pode ser considerada como uma medida 
do potencial econômico dessa região, imputável a seus recursos 
naturais renováveis, pois é nesse ponto que se torna possível, 
simultaneamente, o máximo de produção com o máximo de 
produtividade por homem ocupado. 

Além disso, fixado o nível tecnológico, pode-se admitir a 
existência de duas estruturas de uso da terra: a estrutura de uso 
atual, determinada pela demanda de mercado, e a estrutura de uso 
potencial, determinada pela capacidade natural de uso. 
Consequentemente, existem dois enfoques que nos permitem uma 
visão clara da situação atual e da potencialmente possível, como 
se verá a seguir. 

5.2.1.3 - Procedimento 

Do enfoque teórico apresentado, podem ser destacadas duas 
conclusões importantes: 
- o parâmetro força de trabalho é uma boa medida das variáveis 
tecnologia e infraestrutura; e 
- sua quantificação no ponto imediatamente anterior à faixa de 
rendimentos decrescentes é uma boa medida da capacidade 
econômica dos recursos naturais renováveis. 

Por outro lado, a conjugação das estruturas de uso atual e 
potencial anteriormente referidas com os "índices tecnológicos", 
expressos em termos da relação homem-terra, já mencionada, 
representativos da tecnologia a ser aplicada, possibilita um duplo 
enfoque que, relacionado com a respectiva oferta atual de força de 
trabalho ou população economicamente ativa do setor, permite 
uma visão clara através das relações entre elas existentes. 

A rotina aplicável encontra-se resumida na figura 5.19. Como 
podem ser nela visualizados, são quatro os insumos básicos 
processados: censos agropecuários, censos demográficos, 
sistemas de produção por culturas e mapas de capacidade, cujo 
produto final está constituído por três coeficientes: de uso, de 
excesso e de saturação. 

Naturalmente, o insumo básico mencionado reflete apenas o 
que de substancial existe em cada um dos casos e que, por esse 
motivo, se torna indispensável. Nada impede, porém, que sejam 
usadas outras informações, desde que pertinentes. 

A estrutura de uso atual pode ser estabelecida com maior ou 
menor grau de generalização, inclusive até por culturas, porém 
deverá guardar coerência com a possibilidade prática de poder 
acompanhar dito nível quando da determinação da estrutura de 
uso potencial que, por sua vez, depende do nível de detalhe do 
mapa de capacidade disponível para a área, como se verá 
posteriormente. 

Poderá, também, oferecer uma visão estática, analisando um 
momento específico ou dinâmico quando correspondente a uma 
série temporal. Em termos gerais, para o país como um todo, à luz 
dos dados atualmente disponíveis, poderá se referir a 1970, 1975 e 
1980, anos para os quais se encontram informações censitárias. 

Por outro lado, ressalte-se que esses dados (IBGE) referem-se 
a estabelecimentos recenseados e não à superfície total dos 
municípios ou microrregiões. Assim sendo, cumpre-se realizar uma 
estimativa, admitindo que a estrutura de uso referente aos 
estabelecimentos recenseados é uma amostra bastante 
significativa e representativa dos estabelecimentos em geral. Essa 
hipótese, exceto para Amazônia, é plenamente sustentável, porque 
o total dos primeiros abrange uma parte considerável do total geral, 
chegando, em muitos casos, a representar mais de 90%. No 
entanto, quando disponíveis meios de ajuste mais confiáveis, 
obviamente, esses deverão ser preferidos. 



Índice tecnológico, como aqui conceituado, é a relação 
homem/terra (H/km 2

), que reflete a tecnologia e a infraestrutura 
aplicadas na área sob consideração. Sua obtenção é facilitada pela 
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generalização aceita. Por sua vez, a determinação dos coeficientes 
técnicos das culturas é, apenas, a soma dos requerimentos de 
mão de obra, por unidade de área, para cada uma das operações 
de cultivo, dividida pelo número de dias úteis do ano. 

Algumas peculiaridades deverão ser levadas em consideração, 
sobretudo quando se tratar de operações cujo efeito é duradouro. 
Nesse caso, é conveniente diluir seu peso pelo número de anos 
durante os quais se estende sua ação, para se trabalhar com 
médias as mais representativas possíveis. 

O somatório dos produtos da superfície (km 2
) multiplicado por 

seus correspondentes índices tecnológicos (H/km 2
), para cada uma 

das categorias aceitas na generalização da estrutura atual ou 
potencial, é igual ao requerimento máximo de mão de obra capaz 
de trabalhar fora da faixa de rendimentos decrescentes e, 
consequentemente, com o máximo de produtividade, dadas a 
estrutura de uso e a tecnologia consideradas, essa última através 
do respectivo índice. 

O detalhe da estrutura de uso potencial definível com razoável 
segurança depende, como mencionado, da riqueza de informações 
contidas nos mapas de capacidade disponíveis e, naturalmente, 
deverá 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 a potencial com base nas "unidades de 
capacidade" (vide 5.1.1.2) - Classificação por capacidade de uso, 
isto é, com base num zoneamento agrícola por culturas 
propriamente dito. 

A figura 5.1 mostra a estrutura da classificação por capacidade 
de terras ao nível de classes e, ainda, na faixa diagonal, o uso 
adequado das diferentes manchas mapeáveis em uma área, com o 

grau de generalização permitido pelo nível de classificação 
mencionado. Essas manchas, devidamente quantificadas em 
termos de superfície, constituem, em resumo, o resultado do 
levantamento da capacidade agrícola em termos técnicos. 

Note-se que a essa classificação pode ser sobreposta uma 
outra que, embora mais generalizante, fornece coerência total com 
os dados censitários, possibilitando maior familiaridade e manuseio 
mais amplo e útil dos dados contidos nos relatórios técnicos. 
Desse modo, verifica-se que as seis classes de capacidade podem 
ser sistematizadas em quatro categorias, segundo mostra a tabela 
5.XXXV. 

TABELA 5.XXXV 
Classes de capacidade, categorias e especificações de uso 

Classes de Categorias de uso Especificações de uso 
capacidade 

Plenater Culturas temporárias 
Lavoter Culturas temporárias 

Agricultável 
Culturas temporárias, 

Agriter semipermanentes e 
permanentes 

Mesater Culturas permanentes 

Agrostável Pastos plantados 
Açiroster Pastos naturais 

Silvicultável Silvicultura e extrativismo 
Silvater vegetal 

Preservação Preservação e vida silvestre 



Finalmente, a oferta atual de mão de obra é a parte da 
população economicamente ativa que efetivamente depende do 
setor agrícola, incluindo sob essa denominação também a 
pecuária, a silvicultura, a extração vegetal, a caça e a pesca de 
interior. 

As relações existentes entre os três parâmetros determinados, 
segundo o anteriormente explicado (requerimento máximo atual, 
requerimento máximo potencial e oferta atual), resultam em 
coeficientes que permitem conclusões muito interessantes, como 
se verá seguir. 

O coeficiente de uso é estabelecido pela relação requerimento 
atual/requerimento potencial. É uma medida clara da 
adequabilidade do uso atual à capacidade natural dos recursos e 
destaca se esse uso está exercendo função social adequada. 
Assim, sob esse 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. Esse seria um caso 
típico de subutilização cujos efeitos são graves em situações de 
desemprego ou subemprego. 

Da mesma maneira, a situação oposta também é indesejável. 
O cultivo intensivo de áreas apropriadas para silvicultura, por 
exemplo, frequentemente se dá com desequilíbrio ecológico, 
demandando por isso práticas intensivas de conservação, quando 
não existir outra alternativa. 

Assim, um coeficiente de uso igual ou próximo da unidade 
denota equilíbrio entre a capacidade natural e o seu uso. Ao 
contrário, quando menor ou maior que a unidade, significa 
desequilíbrio com sub ou sobreutilização, respectivamente. 

A relação oferta atual/requerimento atual define o coeficiente 
de excesso. Quando superior à unidade, denota excedente de mão 
de obra acima do ponto de máxima produtividade possível da força 
de trabalho, nas condições das atuais estruturas de uso e 
tecnologia aplicada. Obviamente, nessas circunstâncias, traduz 
uma situação de desemprego e/ ou subemprego. 

A relação oferta atual/requerimento potencial define o 
coeficiente de saturação, que é também o produto dos dois 
coeficientes anteriormente mencionados. 

De fato, um coeficiente de saturação igual ou superior à 
unidade denota uma situação de verdadeira saturação ou sobre
saturação, respectivamente, com a tecnologia atual e mesmo após 
a modificação da estrutura de uso atual para a potencialmente 
possível. E sob essas condições que certamente se dão as 
migrações internas, especialmente da área rural para a urbana, 
pois as alternativas possíveis são ou a mudança da tecnologia 
para uma outra com maior absorção de força de trabalho, ou o 
desenvolvimento dos setores secundário e terciário na mesma 
área. 

O fato de o coeficiente de saturação (S) ser produto dos 
coeficientes de uso (U) e de excesso (E), isto é, existir a relação: 

S = U x E ou, logaritmicamente, 
log S = log U + log E, 

demonstra que essa é linear e, consequentemente, pode ser 
representada graficamente em um diagrama estrelar 1206

, e uma 
generalização do diagrama triangular, que permite a representação 
de relações lineares entre três variáveis do tipo geral: 

a+b+c=n 
De modo geral, apresentam-se três casos: 

- quando n é igual a 1 e as variáveis estão compreendidas entre O 
e 1; 
- quando n é igual a O e as variáveis têm valores quaisquer; e 
- quando n é diferente de O. 

O primeiro caso corresponde ao diagrama triangular clássico, 
que obviamente é um caso particular do terceiro. 

No segundo caso, na relação: 
a+ b + c =O ou 
a + b = - c, fazendo -c = c', tem-se 
a+ b = c' 

que pode ser representada graficamente em um diagrama estrelar 
a 120°, segundo mostra a figura 5.20. 

No terceiro caso, n "# O, se faz necessário deslocar a origem 
dos eixos, fazendo na equação: 

6 
Esta parte, pertinente á representação gráfica dos coeficientes, 

está escrita com base em uma nota técnica de Henri Méot, técnico do ILPES 
- Nações Unidas, intitulada "Las relaciones hombre-tierra y sus representa
ciones gráficas" 

A+B+C=N 
A - N/3 = a, B - N/3 = b; C - N/3 
consequentemente, a relação: 
a+b+c=O 

c, obtendo-se 

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, nesse último caso, é necessário calcular seus eixos 
correspondentes. A figura 5.21 mostra claramente essa situação. 

Compreende-se, assim, que a relação dos coeficientes de uso, 
excesso e saturação, 

log U + log E = log S, ou melhor, 
log U + log E - log S = O 

se enquadra no segundo caso, pois corresponde à forma geral: 
a+b+c=O 
Naturalmente que, sendo seus valores logarítmicos, as escalas 

de seus eixos terão que ser também logarítmicas. 
No caso especial de todos os pontos pertencentes ao mesmo 

setor gráfico, poderá ser usada a forma simplificada que segue a 
construção mostrada no gráfico da figura 5.22. No entanto, deve-se 
considerar que pode ser fixada a origem dos eixos "a" e "b" 
arbitrariamente, porém a origem do terceiro eixo "c" deverá ser 
fixada em função das duas outras escalas, sendo isso possível 
pela dependência existente entre suas variáveis. 

-e= e' 

b 

e 

Fig. 5.20 - Diagrama estrelar a 120º 

-C 

B 

c 
e 

Fig. 5.21 - Diagrama estrelar com deslocamento de eixos. 
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Fig. 5.22- Forma simplificada do diagrama estrelar. 

5.2.2- USO ATUAL 

O levantamento do uso atual retrata as situações estruturais dos 
anos de 1975 e 1980, quando foram realizados os dois últimos 
recenseamentos agropecuários do País. Com base nesses dados, 
objetiva quantificar o requerimento máximo de mão de obra dos 
diferentes segmentos agrários, conforme as tecnologias mais 
usuais. O requerimento relacionado à correspondente oferta de 
mão de obra configura o coeficiente de excesso, um dos 
resultados-síntese deste trabalho, o que será analisado no item 
5.2.4. 

A Folha SF.22 Paranapanema compreende o oeste do Estado 
de São Paulo, o norte do Paraná, o sudeste de Mato Grosso do Sul 
e pequena parcela de Minas Gerais (Fig. 5.23 e Tab. 5.XXXVI). 

5.2.2.1 - Estruturação do espaço agrário 

5.2.2.1.1 - Utilização das terras e valor da produção 

A análise sumária do levantamento e da classificação da 
capacidade de uso dos recursos naturais renováveis (vide item 
5.1.3) revela espaços potenciais quando comparados com os 
dados de área de uso atual constantes da tabela 5.XXXVll. Como 
na maior parte do espaço brasileiro, onde sobressai, de imediato, a 
subutilização do uso agrário, a Folha SF.22 Paranapanema ainda 
oferece áreas para uso mais racional (Tab. 5.XV), apesar de 
ocupar posição geográfica extremamente favorável e reter 
população considerável. 

Em termos de área ocupada, predomina o uso com pecuária, 
sobretudo em pastagens plantadas, seguindo-se a agricultura. 

TABELA 5.XXXVI 
Abrangência da Folha SF.22 Paranapanema 

Estado Area na Folha % do Estado 
km 2 % 

São Paulo 142.854 52,1 57,8 
Paraná 57.570 21,0 28,9 
Mato Grosso do Sul 64.891 23,6 18,5 
Minas Gerais 2.415 0,9 0,4 
Áreas não consideradas 1.020 0,4 -
Massa d'água 5.560 2,0 -
Total 274.310 100 -

Fonte: Projeto RADAMBRASIL/DUPOT 
IBGE. Sinopse Preliminar do Censo Demográfico, 1980. 

Os demais segmentos ocupam espaço restrito, sobretudo o 
extrativismo vegetal, em face da redução a que foram submetidas 
as matas naturais. 
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Fig. 5.23- Microrregiões homogêneas da Folha SF.22 Paranapanema. 



TABELA 5.XXX\/11 
Distribuição espacial do uso atual, 1975 e 1980 (%)) 

Culturas Pastagens Matas Terras produ-
tivas não Terras ina-

Microrregiões homogêneas (1) Área recenseada Temporárias Permanentes Plantadas Naturais Plantadas Naturais utilizadas e proveitáveis 
em descanso 

1975 1980 1975 1980 1975 1980 1975 1980 1975 1980 1975 1980 1975 1980 1975 1980 1975 1980 
São Paulo 132.021 131.389 17,5 19,8 7,8 9,5 43,4 46, 1 18,2 11,5 2,7 3,0 4,5 4,7 2,8 1,5 3,1 3,9 

225 Alta Araraquarense de Fernandópolis (87,2%)) 5.202 5.103 14,3 12, 1 10,5 13,8 62,5 62,7 4,9 4,3 0,4 0,4 3,7 3,1 0,9 0,3 2,8 3,3 
226 Alta Araraquarense de Votuporanga (96,0%)) 2.358 2.241 12,6 10,5 8,3 11,4 63,2 65,2 7,1 4,6 0,5 0,4 4,4 3,6 1, 1 0,6 2,8 3,7 
227 Divisor Turvo-Grande (91,2%)) 3.087 3.044 11,2 18, 1 5,8 9,7 63,4 52, 1 10,8 11,5 0,2 0,2 4,9 4,0 1,0 1,3 2,7 3,1 
228 Barretos 4.055 3.935 28,6 35,1 5,4 9,0 45,9 41,5 9,5 4,0 O, 1 0,2 5,3 4,7 0,7 1, 1 4,5 4,4 
229 Alta Mogiana (44,4%)) 1.906 2.090 59,0 64,4 0,2 0,2 24,6 22,5 7,7 4,6 0,0 0,1 1,8 2,7 2,6 0,7 4,1 4,8 
231 Alta Noroeste de Araçatuba 11.435 11.449 8, 1 13,0 1,8 2,1 74,4 68,9 9,6 9,1 0,2 0,2 2,4 3,1 1,5 0,5 2,0 3,1 
232 Médio São José dos Dourados 2.211 2.237 12,2 11,3 4,4 6,3 63,7 70,2 12,0 4,5 0,2 0,1 4,4 4,1 0,7 0,3 2,4 3,2 
233 Divisor São José dos Dourados - Tietê 3.890 3.728 12,7 12, 1 7,0 11,3 58,2 58,6 13,7 9,0 0,6 0,5 3,1 4,2 2,6 1,2 2,1 3,1 
234 São José do Rio Preto 4.827 4.899 13,3 11,9 11,0 18,2 50,3 51,2 15,5 9,7 0,9 0,8 3,9 3,9 1,8 0,7 3,3 3,6 
235 Média Araraquarense 4.217 4.246 21,2 22,3 23,4 32,5 23,3 32,3 20,5 2,0 1,3 0,8 5,2 4,9 1,8 1,4 3,3 3,8 
236 Serra de Jaboticabal 4.307 4.456 36,8 42,9 29,5 32,4 8,5 4,3 15,9 12,2 1,2 0,9 1,8 1,4 1,8 1,3 4,5 4,6 
237 Ribeirão Preto (16,5%)) 927 893 76,4 77,1 0,9 0,7 4,6 2,4 4,6 4,0 1,6 5,6 2,2 1,3 2,8 0,7 6,9 8,2 
239 Nova Alta Paulista 6.105 6.231 9,4 10,0 18, 1 19,6 58,5 54,8 7,0 8,7 0,3 0,3 2,1 2,0 1,6 1, 1 3,0 3,5 
240 Alta Noroeste de Penápolis 4.213 4.171 15,9 18,6 6,1 7,8 58,8 58,5 11,5 7,7 0,3 0,5 2,8 3,0 2,0 1,0 2,6 2,9 
241 Bauru 10.940 10.665 10,2 11,2 8,8 10,2 34,5 43,7 27,2 16,8 6,6 6,5 5,2 5,0 5,0 3,1 2,5 3,5 
242 Araraauara (75,3%J) 6.236 6.226 22,7 27,4 13,2 18,8 17, 1 26,4 30,1 12,2 3,2 3,7 6,3 4,8 3,4 1,4 4,0 5,3 
245 Alta Paulista 6.330 6.227 11,9 11,4 15,6 15,4 46,8 46,7 15, 1 14,6 1,0 1,0 3,5 3,8 2,5 2,1 3,6 5,0 
246 Jaú 3.510 3.385 37,5 44,8 9,6 11,3 16,3 14,9 21,9 15,3 2,6 2,6 4,4 4,1 3,8 1,9 3,9 5,1 
247 Rio Claro (34, 1 º/o) 1.231 1.224 13,2 15,5 2,9 4,2 28,3 36,9 35,4 20,5 8,7 10,8 4,0 5,3 2,8 1,6 4,7 5,2 
250 Alta Sorocabana de Presidente Prudente 16.953 16.999 10,0 11,2 0,8 1,2 66,9 68,4 12,8 8,5 0,5 0,7 4,4 6,4 2,6 1,0 2,0 2,6 
251 Alta Sorocabana de Assis 6.399 6.083 30,9 36,5 3,5 3,1 27,1 36,2 25,6 14,4 1, 1 1,0 7,2 4,7 2,9 1,3 1,7 2,8 
252 Ourinhos 4.984 4.893 23,4 25,8 9,7 8,4 27, 1 40,6 25,0 10,7 1,7 1,6 5,8 5,9 3,7 2,5 3,6 4,5 
253 Serra de Botucatu (98,0%) 9.084 9.315 16,4 18,4 4,3 3,5 18, 1 31,7 38,0 22,8 8,2 10,4 6,4 6,3 4,9 1,6 3,7 5,3 
255 Tatuí (22,2%) 478 448 17,6 21,9 0,6 0,9 24,5 24,8 46,7 40,4 0,4 0,4 4,4 5,1 2,9 1,6 2,9 4,9 
260 Campos de ltapetininga (75,1%) 6.418 6.577 22,2 23,1 0,6 0,8 18,2 22,8 26,5 18,8 14,6 16,9 6,7 8,4 5,9 3,6 5,3 5,6 
261 Paranapiacaba (14,3%) 718 624 13,8 18,4 0,8 0,8 8,3 15,5 17,3 12,7 22,3 22, 1 17,7 11,4 13,5 12,0 6,3 7,1 

Paraná 53.832 54.551 22,6 24,5 16,8 12,8 42,3 46,9 5,7 5,5 0,6 0,9 4,6 4,4 3,9 2,0 3,5 3,0 
278 Norte Velho de Venceslau Braz (90,8%) 4.795 5.083 28,2 27,6 7,2 7,4 25,4 31,5 14,7 14,6 1,4 1,8 6,3 6,7 12,7 6,8 4,1 3,6 
279 Norte Velho de Jacarezinho 6.622 6.793 35,9 37,8 11,6 8,8 30,5 30,6 9,8 12,0 0,9 1,4 3,4 4,4 3,9 1,5 4,0 3,5 
280 Alaodoeira de Assaí 1.805 1.929 44,4 45,3 7,3 5,3 21,4 28,9 10,4 5,6 1, 1 1, 1 3,3 3,9 6,6 4,6 5,5 5,3 
281 Norte Novo de Londrina 9.959 9.633 23,5 29,8 22,3 15,8 36,6 39,8 6,0 5,2 0,8 1,0 4,2 4,0 3,4 1,3 3,2 3,1 
282 Norte Novo de Marinqá 3.429 3.385 43,3 49,1 23, 1 14,4 21,8 25,8 3,6 3,4 0,3 0,7 1,5 2,0 1,8 0,9 4,6 3,7 
283 Norte Novíssimo de Paranavaí 10.133 10.020 4,7 6,0 14,5 12, 1 69,4 71,2 2,1 3,4 0,2 0,4 4,5 3,8 2,2 1,3 2,4 1,8 
284 Norte Novo de Aoucarana (54,2%) 3.542 3.644 31,4 36,0 19,9 11,3 27,5 36,2 7,0 5,2 0,6 1,3 4,8 4,0 4,4 2,6 4,4 3,4 
285 Norte Novíssimo de Umuarama (88,9%) 11.523 11.974 11,8 9,5 20,0 17, 1 55,3 63,2 1,0 1, 1 0,2 0,4 6,4 5,2 2,0 1,0 3,3 2,5 
286 Campo Mourão (19,5%) 2.024 2.090 41,4 45,4 14,9 11,8 18,5 30,6 12,2 3,5 0,2 0,5 4,0 3,8 5,1 1,6 3,7 2,8 

Mato Grosso do Sul 54.401 57.542 2,3 2,5 0,3 0,3 20,2 38,3 52,5 27,6 2,8 5,6 13, 1 17,0 4,4 3,7 4,4 5,0 
340 Paranaíba (10,4%) 2.315 2.746 4,8 3,5 O, 1 0,0 30,6 53,6 45,9 28,5 0,2 0,1 6,3 9,7 9,3 1,0 2,8 3,6 
342 Pastoril de Campo Grande (37,0%) 14.497 13.049 1,7 3,4 0,0 0,0 6,9 21,3 59,4 28,3 7,6 18,7 16,6 17,0 3,1 7,6 4,7 3,7 

continua 



TABELA 5.XXX\/11 
Distribuição espacial do uso atual, 1975 e 1980 (%)) 

continuação 
Culturas Pastagens Matas Terras produ-

tivas não Terras ina-

Microrregiões homogêneas (1) Área recenseada Temporárias Permanentes Plantadas Naturais Plantadas Naturais utilizadas e proveitáveis 
em descanso 

343 Três Lagoas (68,1%)) 21.004 23.786 1,3 1,5 0,1 0,1 13,8 34,2 64,2 34,6 1,3 3,2 9,4 18,4 5,3 2,8 4,6 5,2 
344 Campos de Vacaria e Mata de Dourados (34,7%)) 16.585 17.961 3,8 3, 1 0,9 0,7 38,6 53,6 32,4 17,6 1,0 0,2 15,5 16,5 3,8 2,5 4,0 5,8 

Minas Gerais 2.261 2.282 12,8 23,6 0,7 1,0 36,8 46,7 36,1 15,6 - - 10,2 8,5 1,2 1,6 2,2 3,0 
177 Pontal do Triângulo Mineiro (7,8%)) 1.655 1.695 11,2 21,8 0,8 1, 1 47,5 50,2 27,4 12,4 - - 10,2 9,4 0,6 2,0 2,3 3,1 
178 Uberaba (9,9%)) 606 587 17,2 28,8 0,5 0,8 7,7 36,8 59,6 24,7 - - 10,4 5,8 2,8 0,5 1,8 2,6 

Total 242.515 245.764 15,2 16,8 8,0 8,0 37,9 44,5 23,3 14,0 2,2 3,1 6,5 7,5 3,4 2,1 3,5 4,0 

(1) O percentual ao lado da microrregião corresponde à área avaliada na Folha. 
Fonte: IBGE. Censos Agropecuários de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais,1975 e 1980. 

continua 



Entre as modificações mais acentuadas ocorridas no 
quinquênio, sobressai a redução das áreas utilizadas com culturas 
permanentes no norte do Paraná, basicamente o café, devido às 
fortes geadas ocorridas em 1975. Em Mato Grosso do Sul, a 
ampliação das pastagens plantadas e a implantação da silvicultura 
foram marcantes para a ocupação do cerrado. No conjunto da 
folha, destaca-se o crescimento acentuado das áreas com culturas 
temporárias e com pastagens, ocupando o espaço deixado pelo 
café no norte do Paraná e em algumas microrregiões paulistas. 

limite interestadual 

§Predomínio ocentuodo do pecuário (> 68,7 º/0 ) 

illJ]]] Predomínio do pecuário (54,5o 68,7 º/0 ) 

~ Agri_culturo e pecuário (30,2 054,8 º/0 poro 
~ quaisquer dos dois segmentos) 

Fonte : Tob. 5 . XXXVll 

O domínio espacial da atividade pecuarista é mostrado no 
cartograma da figura 5.24, que classifica o uso atual em 1980. 
Nesse cartograma também são ressaltadas algumas 
características específicas, como a diversificação do uso agrário 
nas microrregiões 260 - Campos de ltapetininga (SP) e 261 -
Paranapiacaba (SP) e a expressiva área ocupada pela silvicultura 
na Microrregião 342 - Pastoril de Campo Grande (MS). 

o IOOkm 

0 Predomínio do agricultura ( > 56,1 º/ol 

~ Agricultura, pecuário, silvicultura e extrat ivismo vegetal 
~ (agricultura ,.. 23,9 º/o silviculturo, motos noturois.,.. 25,3 °/0 ) 

~ Pecuário e silvicultura (pecuário 49,6 º/0 -silviculturo 18,7 º/0 ) 

Obs.: Microrregiões 254(SP),273-274-277-288 (PR) não avaliados 

Agricultura : culturas temporários e permanentes . Pecuário: 
postogens naturais e plontodos. 

Fig. 5.24- Uso atual, segundo a área, 1980 (%) 



Os índices de valor bruto da produção anual/km2 de uso, 
obtidos da relação entre o valor de produção dos segmentos 
agrários (Tab. 5.XXXVlll) e suas respectivas áreas ocupadas (Tab. 
5.XXXVll) salientam uma relação de produção mais acentuada 
para a agricultura que para a pecuária. 

Para o conjunto da folha, em 1980, os criatórios de grande e 
médio portes geraram 29,6%) do total da produção agrária, 
ocupando 58,5%) do espaço através de pastagens plantadas e 
naturais, sendo essa participação menos significativa em 1975, em 
razão da menor representatividade das pastagens plantadas. A 
agricultura, através das culturas temporárias (incluindo horticultura 
e floricultura), apresentou índices valor/área mais elevados e 
crescentes de 1975 para 1980, considerando-se também como 
áreas de uso do segmento as terras produtivas não utilizadas e as 
em descanso. No caso das culturas permanentes, apesar de os 
índices serem bem mais elevados que os da pecuária, seu 
crescimento no quinquênio foi pouco expressivo, devido à queda 
dos rendimentos do café, como consequência das geadas. 

A comparação dos índices da pecuária e da agricultura não 
pode ser considerada indiscriminadamente; quando cotejada com 
o segmento culturas temporárias, deve-se considerar que a 
pecuária deixa como saldo a multiplicação do rebanho, o menor 
desgaste do solo, exigindo também menos insumos. Entretanto, 
relacionando-se os índices entre pecuária extensiva e culturas 
permanentes, evidencia-se a maior produtividade das segundas 
em relação à primeira, pois se a pecuária deixa saldo em formação 
de um ano para outro, representado por suas matrizes e bezerros, 
as culturas permanentes têm como patrimônio intrínseco o 
investimento correspondente à fase de implantação e a 
durabilidade do processo produtivo. 

De qualquer forma, fica evidente o grau de extensividade da 
pecuária em relação à agricultura. Enquanto as criações de grande 
e médio porte, nos anos de 1975 e 1980, produziram, 
respectivamente, 332 e 715 ORTN/km' de pastagens, a a~ricultura 
gerou, através das culturas temporárias, 2.997 ORTN/km, e, com 
as permanentes, 2.525 e 2.629 ORTN/km2 de área de uso. A 
diferença de, no mínimo, quatro vezes o valor gerado entre 
agricultura e pecuária é ainda mais considerável vista do ângulo de 
absorção de mão de obra, sobretudo se a pecuária ocupar terras 
de potencial agrícola. 

A pecuária apresenta algumas situações particularizadas em 
que o valor da produção relacionado à área ocupada é mais 
elevado. Isso ocorre nos tradicionais centros invernistas que 
exigem elevado capital de giro, a exemplo das microrregiões 231 -
Noroeste de Araçatuba e 250 - Alta Sorocabana de Presidente 
Prudente. Em 1980, essas microrregiões alcançaram, 
respectivamente, 1.128 e 870 ORTN/km2 de pastagens, através 
dos criatórios de grande e médio porte. 

A análise conjunta das tabelas 5.XXXVll e 5.XXXVlll permite 
verificar o crescimento das culturas temporárias em área e em 
valor, sobretudo nas partes avaliadas dos estados do Paraná e de 
Minas Gerais, e também o da pecuária, que ampliou sua área com 
pastagens plantadas e, consequentemente, sua capacidade de 
suporte. 

A tabela 5.XXXVlll evidencia a reduzida participação da 
horticultura-floricultura na estrutura de produção, bem cano seu 
pequeno crescimento no período. Na Microrregião 177 - Pontal do 
Triângulo Mineiro, verificou-se, inclusive, acentuada redução. Pela 
sua importância para o auto-consumo alimentar regional, essa 
atividade deveria comportar espaços de uso mais elevados por 
toda a folha. 

Durante o período de 1975 a 1980, o criatório de médio porte, 
representado fundamentalmente pela suinocultura, registrou queda 
de participação na estrutura de produção agrária enquanto deveria, 
como a horticultura, ter maior significância, sobretudo nas 
pequenas e médias propriedades. 

Dentre as atividades de substancial valor de produção em 
relação à demanda de área, a avicultura destaca-se por maior 
significado econômico, quando comparada à suinocultura e à 
horticultura. Entre suas características, salienta-se a 
especialização em algumas microrregiões, sobretudo na 245 - Alta 

Paulista, tradicional centro dedicado à postura (município de 
Bastos); na 247 - Rio Claro e na 255 -Tatuí. 

Quanto à silvicultura, deve-se destacar a situação apresentada 
em Mato Grosso do Sul, onde o valor de produção declinou no 
quinquênio, embora ampliasse consideravelmente sua área 
plantada. Isso ocorreu, certamente, devido a uma inversão de 
economicidade verificada no período. fts extensas áreas com 
matas plantadas nas microrregiões 342 - Pastoril de Campo 
Grande e 343 - Três Lagoas, grande parte já em ponto de corte, 
aguardam a implantação de indústrias de beneficiamento como 
uma das formas de garantir a comercialização, em função do 
distanciamento dos centros de consumo. Através do extrativismo 
vegetal, a Folha SF.22 Paranapanema obteve, em 1980, somente 
0,2%) do valor total de sua produção agrária. Em termos absolutos, 
a produção concentrou-se em algumas áreas, sobressaindo a 
Microrregião 344 - Campos de Vacaria e Mata de Dourados, 
representando nesse ano cerca de 35%) da produção extrativa, 
resultado superior aos obtidos a nível parcial pelos estados. 
Também, deve-se ressaltar, a queda ocorrida de 1975 para 1980, 
o que vem demonstrar a quase completa extinção das matas 
naturais. 

A figura 5.25 caracteriza o espaço microrregional quanto aos 
segmentos agrários de maior significância em valor para o ano de 
1980. Em comparação à figura 5.24, evidencia o predomínio 
agrícola na maioria das microrregiões, enquanto as áreas 
pecuaristas se destacam apenas nas quatro microrregiões sul
mato-grossenses, em três do Estado de São Paulo e em uma 
paranaense. 

Até o momento, a análise combina duas variáveis de 
interpretação e, por esse motivo, não permite considerações mais 
amplas e mesmo impede as conclusivas; adiante, outros dados 
certamente possibilitarão sua retomada. 

5.2.2.1.2 - Estrutura fundiária 

A Folha caracterizou-se pelo predomínio em área ocupada das 
propriedades acima de 500 ha, que em 1980 abrangiam 52,6%) da 
sua área total. Em Mato Grosso do Sul, área de ocupação mais 
recente, caracterizada por maiores limitações climáticas e solos 
menos férteis sob vegetação de Cerrado, predominaram os 
estabelecimentos com mais de 1.000 ha (84,3%) da área), 
utilizados basicamente com pecuária. Em oposição, no norte do 
Paraná, área predominantemente agrícola, as pequenas e médias 
propriedades, de até 200 ha, representaram 51,5%) da área 
recenseada. 

As figuras 5.26 e 5.27 apresentam as situações 
microrregionais das classes de estruturação fundiária. Entre os 
dois anos analisados ocorreram algumas transformações 
estruturais. De fonna geral, há ligeira desconcentração da posse 
da terra no estrato acima de 1.000 ha, que perfazia, em 1975, 42%) 
da área total, reduzindo-se para 41 %) em 1980. O estrato de 500 a 
1.000 ha ampliou ligeiramente seu percentual de significância de 
11 para 12%) no período. Em termos absolutos, os estratos acima 
de 500 ha perderam área, o mesmo ocorrendo com os estratos 
abaixo de 50 ha, principalmente o de até 10 ha. Nesse último, há, 
concomitantemente, diminuição do número de estabelecimentos, 
embora sem mudança considerável na área média do estrato, 
cerca de 5,5 ha por estabelecimento. O estrato de 50 a 100 ha, ao 
contrário, ampliou sua significância, assim como o de 200 a 500 
ha, que registrou crescimento de 8%) em área. 

O remembramento na Microrregião 282 - Norte Novo de 
Maringá representou a transformação mais significativa do 
quinquênio. Nos estratos de até 50 ha houve redução no número 
de estabelecimentos e nas respectivas áreas, mais acentuada nos 
estratos de até 20 ha, que cederam espaço para os superiores. 
Dessa forma, em 1980, os estabelecimentos de até 50 ha deixam 
de predominar, sendo englobados no estrato de até 100 ha. 

Em síntese, deve-se destacar o crescimento da área dos 
estabelecimentos entre 50 e 200 ha, que caracterizam a moderna 
empresa agrícola. Assim, o desmembramento constitui a base para 
o desenvolvimento de estabelecimentos pecuaristas de caráter 
mais intensivo ou de atividades integradas. 



~ Predomínio absoluto da pecuária (>82,0%) 

ITIIII1J Predomínio da pecuária (53,9 a 63,2%) - Agricultura (<37,5%) 

V V V V 
V V V 

V V V 
V V V 

Agricultura (>38,8%) e avicultura (aves e pequenos 
animais >24,3%) 

Fonte: Tab. 5.XXXVlll 

F-:-::1 
~ 

~ 
~ 

Predomínio da agricultura (52, 7 a 79,6%) 

Predomínio absoluto da agricultura (>80,9%) 

Obs.: Microrregiões 254(SP), 273-274-277-288(PR) não avaliadas 
Agricultura: excluída a silvicultura 
Pecuária: criatório de grande e médio porte 

Fig. 5.25 - Uso atual, segundo o valor, 1980 (%). 



Predomínio absoluto de propriedades acima de 1.000ha (>81, 1 %) 

Predomlnio de propriedades acima de 1.000ha (52,6 a 61, 1 %) 

Predomínio de propriedades acima de 500ha (45,4 a 56,2%) e 
destaque para propriedades acima de 1.000ha (31,0 a39,0%) 

~ Predomínio de propriedades acima de 200ha (51,4 a 68,2%) 

Fonte: IBGE. Censo Agropecuários, 1975 

~ 
~ 

~ 
~ 
V V V V 

V V V 
V V V V 

Predomínio de propriedades até 
200ha (50,2 a 67,2%) 

Predomlnio de propriedades até 
100ha (50,9 a 55,7%) 

Predomlnio de propriedades até 
50ha (52,7%) 

Obs.: Microrregiões 254(SP), 273-274-277-288(PR), 
nao avaliadas 

Fig. 5.26 - Caracterização fundiária, segundo a área, 1975 (%). 



~ Predomínio absoluto de propriedades acima E:::::J de 1.000ha (>79,1%) 

ílTTTTTl Predomlnio de propriedades acima 
UilillJ de 1.000ha (51, 1 a 52,4%) 

~Predomínio de propriedades acima de 500ha (43,7 a 53,7%) e 
~destaque para proriedades acima de 1.000ha (32,0 a 38,0%) 

Fonte: IBGE. Censos Agropecuários, 1980 

100km 

~ 
r::::l 
Ld 
~ 
~ 

Predomlnio de propriedades acima 
de 200ha (51, 7 a 69,2%) 

Predomlnio de propriedades até 200ha (51,0 a 63, 1 %) 

Predomínio de propriedades até 1 OOha (52,0 a 60,4%) 

Obs.: Microrregiões 254(SP). 273-274-277-288(PR) não avaliadas 

Fig. 5.27 - Caracterização fundiária, segundo a área, 1980 (%). 



5.2.2.1.3 - Estrutura do trabalho agrário 

As categorias do pessoal ocupado - trabalho familiar e assalariado 
- refletem, indiretamente, formas de estruturação de uso do 
espaço agrário. Via de regra, as áreas de predomínio do trabalho 
familiar destacam-se pela produção agrícola diversificada e pelas 
pequenas e médias propriedades. 

Na folha em estudo, em 1980, o trabalho familiar correspondeu 
a 52%) da mão de obra agrária, apresentando queda em relação a 
1975, quando compreendia 60%) do total. Dessa forma, cada vez 
mais, o trabalho temporário ocupa o espaço deixado pelo trabalho 
familiar (Tab. 5.XXXIX). 



TABELA 5.XXX\/111 
Valor da produção agrária, 1975 e 1980 (%)) 

Total da produção 
Criatório Agricultura 

Aves e pe- Extração 
agrária 

Grande porte Médio porte quenos ani- Culturas per- Culturas tem- Horticultura e Silvicultura vegetal 
Microrregiões homogêneas (1) (1.000 ORTN) 

mais 
manentes porá rias floricultura 

1975 (2) 1980 (3) 1975 1980 1975 1980 1975 1980 1975 1980 1975 1980 1975 1980 1975 1980 1975 1980 
São Paulo 116.002 228.321 28,2 26,9 1,4 1, 1 7, 1 7,5 27,9 24,8 34,0 38,4 0,3 0,4 0,8 0,9 0,3 0,0 
225 Alta Araraquarense de Fernandópolis (87,2%)) 5.702 9.255 34,2 40, 1 2,6 2,1 1,5 1,7 43,0 42,2 18, 1 13,5 0,5 0,3 0,0 0,0 0,1 O, 1 
226 Alta Araraquarense de Votuporanga (96,0%)) 1.954 3.475 37,1 43,8 2,2 1,8 1,9 1,9 39,5 37,6 19,0 14,5 0,2 0,2 0,0 O, 1 0,1 O, 1 
227 Divisor Turvo-Grande (91,2%)) 2.411 4.757 62,4 44,0 1,4 0,8 0,6 0,7 12,0 22,9 23, 1 31,4 0,1 0,1 0,0 O, 1 0,4 0,0 
228 Barretos 4.181 7.408 35,3 26,3 1,5 0,7 2,0 2,2 8,4 19,7 51,6 50,1 1,0 1,0 0,0 0,0 0,2 0,0 
229 Alta Mogiana (44,4%)) 2.199 4.808 10,4 11, 7 0,5 0,5 0,6 1,4 0,1 0,4 88,3 86,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
231 Alta Noroeste de Araçatuba 9.398 16.643 64,2 59,8 1, 1 0,7 11,7 13,8 7,6 5,9 14,5 18,7 0,6 1,0 0,0 O, 1 0,3 0,0 
232 Médio São José dos Dourados 1.676 2.851 53,1 61,9 2,0 1,3 1,2 0,9 23,7 21,5 19,7 14,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,3 0,0 
233 Divisor São José dos Dourados - Tietê 2.784 5.591 39,7 40,9 1,6 0,8 1,5 3,3 34,3 36,0 22,8 18,8 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 O, 1 
234 São José do Rio Preto 3.429 7.483 34,5 33,4 1,9 1,5 5,2 6,9 35,7 44, 1 21,8 12,7 0,7 0,7 0,1 0,7 0,1 0,0 
235 Média Araraquarense 4.550 12.155 11,6 8,4 1,3 0,6 5,1 2,3 45,9 60,2 35,7 28,2 0,1 0,2 0,2 0,0 0,1 O, 1 
236 Serra de Jaboticabal 6.874 17.905 4,6 3,8 2,2 1,6 1,7 0,8 38,9 39,9 52,1 53,5 0,3 0,3 0,2 O, 1 0,0 0,0 
237 Ribeirão Preto (16,5%)) 2.147 3.990 2,4 2,3 0,2 0,3 3, 1 2,6 0,9 0,7 92,6 93,6 0,3 0,3 0,4 0,2 0,1 0,0 
239 Nova Alta Paulista 9.480 12.967 17,5 21,9 1,0 1,0 10,2 14,8 61,6 48,2 9,5 13,9 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
240 Alta Noroeste de Penápolis 3.849 7.182 36,6 38,5 1,4 1, 1 5,7 5,6 27,2 18, 1 28,8 36,4 0,2 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 
241 Bauru 8.125 15.586 26,5 27,9 1,0 1, 1 16,9 16,2 34,4 30,0 19,0 21,6 0,3 0,7 1,8 2,4 0,1 O, 1 
242 Araraquara (75,3%)) 5.323 14.503 13,2 10,0 2,3 0,5 8,6 8,2 26,5 31,9 43,9 48,8 0,3 0,2 4,8 0,3 0,4 O, 1 
245 Alta Paulista 8.772 12.361 12,2 16,8 0,3 0,4 22,7 24,4 49,7 42,6 14,7 15,3 0,3 0,3 0,1 0,2 0,0 0,0 
246 Jaú 4.708 10.719 6,9 6,7 1,0 0,6 3,5 6, 1 23,8 14,3 63,6 71,3 0,1 0,1 0,8 0,7 0,3 0,2 
247 Rio Claro (34,1%)) 587 1.559 29,8 29,9 1,3 1,3 6, 1 24,7 16,6 9,6 36,0 29,2 0,0 0,1 9,7 4,9 0,5 0,3 
250 Alta Sorocabana de Presidente Prudente 9.250 18.177 62,9 61,9 1,0 0,7 4,5 5, 1 6,0 5,2 24,9 26,6 0,2 0,4 0,0 0,0 0,5 O, 1 
251 Alta Sorocabana de Assis 5.995 11.365 17,6 16,4 1,4 1, 1 3,6 6,4 13,9 4,8 61,3 70,9 0,5 0,1 1,6 0,2 0,1 O, 1 
252 Ourinhos 4.060 6.742 15,9 19,5 2,1 2,9 4,0 5,3 31,3 14,8 45,7 57,0 0,1 0,2 0,5 0,2 0,4 O, 1 
253 Serra de Botucatu (98,0%)) 4.247 9.899 22,0 25,8 1,9 2,3 2,4 6,3 23,0 8,0 48,5 53,1 0,4 1,2 1,5 3, 1 0,3 O, 1 
255 Tatuí (22,2%)) 374 791 36,7 26,4 3,4 2,1 14,2 18,7 1,6 1,7 43,6 50,6 0,1 0,4 0,2 0,1 0,2 0,0 
260 Campos de ltapetininqa (75,1%J) 3.506 9.204 15,6 14,6 3,5 1,5 2,7 1,6 2,1 2,2 68,9 69,7 0,3 0,3 6,3 10,0 0,6 O, 1 
261 Paranaoiacaba {14,3%J) 421 945 7,8 8,6 1,9 0,8 1,5 3,4 10,4 9,7 52,8 64,4 2,2 1,7 1O,1 11,4 13,3 0,0 

Paraná 81.047 103.904 12,7 24,4 1,7 2,3 2,4 5,1 52,8 20,8 29,3 46,8 0,2 0,3 0,1 O, 1 0,8 0,2 
278 Norte Velho de Venceslau Braz (90,8%J) 3.623 9.023 11,6 14,5 8,6 4,9 5,5 7,2 22,0 11,2 51, 1 61,2 0,3 0,1 0,2 0,3 0,7 0,6 
279 Norte Velho de Jacarezinho 9.534 14.378 8,7 13,4 2,0 2,3 2,3 4,4 29,6 11,9 57,0 67,6 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 O, 1 
280 Alaodoeira de Assaí 2.510 4.621 5,4 9,3 2,8 2,5 6, 1 4,2 20,8 7,4 64,6 76,4 0,1 0,1 0,1 O, 1 0,1 0,0 
281 Norte Novo de Londrina 19.307 21.474 9,2 19,9 0,9 2,5 3,3 9,2 63,4 21, 1 22,7 46,5 0,3 0,6 0,1 O, 1 0,1 O, 1 
282 Norte Novo de Maringá 8.468 9.256 5,5 9,3 1, 1 2,6 1,6 3,3 51,7 17,6 39,7 66,8 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
283 Norte Novíssimo de Paranavaí 12.792 14.472 27,6 53,0 0,8 0,9 2,2 6,0 62,5 30,3 6,6 9,3 0,1 0,1 0,0 O, 1 0,2 0,3 
284 Norte Novo de Apucarana (54,2%)) 5.597 7.130 6,1 15,3 2,3 2,4 1,9 2,5 53,8 15,6 35,3 63,4 0,3 0,4 0,2 0,2 0,1 0,2 
285 Norte Novíssimo de Umuarama (88,9%)) 15.838 18.713 16,5 38,7 1,7 1,8 1, 1 2,3 61,6 33,7 15,4 22,9 0,1 0,1 0,1 O, 1 3,5 0,4 
286 Campo Mourão (19,5%)) 3.378 4.837 6,0 10,7 1,4 1,4 1,0 1, 1 37,2 12,9 54,3 73,7 0,0 0,0 0,0 O, 1 0,1 O, 1 

Mato Grosso do Sul 4.278 12.499 62,5 81, 1 1,7 0,6 1,2 0,6 4,5 1,8 23,0 13,4 0,4 0,2 2,1 O, 1 4,6 2,2 
340 Paranaíba (10,4%)) 245 723 72,5 88,7 4,5 1,2 1, 1 0,4 0,7 0,5 20,2 8,8 0,3 0,0 - 0,0 0,7 0,4 

continua 



342 
343 
344 

177 
178 

TABELA 5.XXX\/111 
Valor da produção agrária, 1975 e 1980 (%)) 

Total da produção 

Microrregiões homogêneas (1) 
agrária 

Grande porte 
(1.000 ORTN) 

Pastoril de Campo Grande (37,0%)) 638 1.223 35,2 
Três Lagoas (68,1%)) 754 2.600 73,5 
Campos de Vacaria e Mata de Dourados (34,7%)) 2.641 7.953 65,0 
Minas Gerais 873 2.484 52,5 
Pontal do Triângulo Mineiro (7,8%)) 663 1.952 52,0 
Uberaba (9,9%)) 210 532 54,1 
Total 202.200 347.208 22,8 

(0,0) - O fenômeno existe, porém não atinge a unidade adotada na tabela. 
(1) - O percentual ao lado da microrregião corresponde à área avaliada na Folha. 
(2) - Valor da ORTN em dezembro de 1975 = Cr$130,93 
(3) - Valor da ORTN em dezembro de 1980 = Cr$706, 70 

59,4 
81,4 
83,6 
45, 1 
46,7 
39,5 
28,2 

Criatório 

Médio porte 

1,2 1,0 
1,8 0,6 
1,6 0,5 
2,3 1,2 
2,3 1, 1 
2, 1 1,5 
1,6 1,4 

Fonte: IBGE. Censos Agropecuários de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais,1975 e 1980. 

Aves e pe-
quenos ani-

mais 

1,2 1,6 
2, 1 0,7 
1,0 0,5 
2,0 2,4 
2,2 1,8 
1,4 4,6 
5, 1 6,5 

continução 
Agricultura 

Extração 
Culturas per- Culturas tem- Horticultura e Silvicultura vegetal 

manentes porá rias floricultura 

1,4 0,7 37,1 35,2 1,3 1,7 8,0 0,0 14,6 0,4 
1,7 1,2 14,5 14,6 0,0 0,1 5,3 0,4 1,0 1,0 
6,3 2,2 22,4 10,0 0,2 0,0 0,0 O, 1 3,5 3, 1 
0,6 2,2 31,5 43,8 9,5 3,3 0,0 0,0 1,6 2,0 
0,3 2,3 29,2 41,6 12,5 4,2 0,0 0,0 1,5 2,3 
1,4 1,8 39,0 51,8 0,1 0,1 0,0 0,0 1,9 0,7 

37,2 22,6 31,8 40,1 0,3 0,4 0,6 0,6 0,6 0,2 



TABELA 5.XXXIX 
Categorias de pessoal ocupado (maiores de 14 anos), 1975 e 1980 (%)) 

Trabalho Trabalho assalariado (3) Parceiros Outra condi-
Microrregiões homogêneas (1) Familiar (2) Permanente Temporário ção 

1975 1980 1975 1980 1975 1980 1975 1980 1975 1980 
São Paulo 55 47 24 26 15 23 5 4 1 o 

225 Alta Araraquarense de Fernandópolis (87,2%)) 78 74 10 9 8 15 4 2 o o 
226 Alta Araraquarense de Votuporanga (96,0%)) 65 70 14 10 6 11 12 8 3 1 
227 Divisor Turvo-Grande (91,2%)) 44 29 25 24 28 45 1 2 2 o 
228 Barretos 35 34 24 35 41 31 1 o o o 
229 Alta Mogiana (44,4%)) 37 22 39 33 21 45 o o 3 o 
231 Alta Noroeste de Araçatuba 59 47 26 26 12 25 2 1 1 1 
232 Médio São José dos Dourados 69 58 21 15 6 25 4 2 o o 
233 Divisor São José dos Dourados - Tietê 67 46 19 21 7 16 7 16 o 1 
234 São José do Rio Preto 65 51 21 19 6 18 8 11 o 1 
235 Média Araraquarense 41 29 29 28 13 21 16 22 1 o 
236 Serra de Jaboticabal 48 39 32 33 15 26 5 2 o o 
237 Ribeirão Preto (16,5%J) 25 20 52 60 22 20 1 o o o 
239 Nova Alta Paulista 62 69 13 15 12 14 12 1 1 1 
240 Alta Noroeste de Penápolis 76 54 17 15 5 29 o 1 1 1 
241 Bauru 39 35 43 44 13 19 4 2 1 o 
242 Araraquara (75,3%)) 37 30 38 37 18 24 7 9 o o 
245 Alta Paulista 62 36 13 38 12 24 12 2 1 o 
246 Jaú 39 30 40 46 16 23 4 1 1 o 
247 Rio Claro (34, 1 º/o) 53 41 27 30 19 27 1 2 o o 
250 Alta Sorocabana de Presidente Prudente 65 56 12 16 22 28 o o 1 o 
251 Alta Sorocabana de Assis 55 47 20 23 23 30 1 o 1 o 
252 Ourinhos 47 44 31 35 17 19 4 2 1 o 
253 Serra de Botucatu (98,0%)) 51 41 34 33 14 24 1 1 o 1 
255 Tatuí (22,2%)) 83 64 7 12 9 23 - o 1 1 
260 Campos de ltapetininga (75, 1 º/o) 65 62 20 12 15 25 o 1 o o 
261 Paranapiacaba (14,3%) 59 54 15 14 23 31 2 1 1 o 

Paraná 64 59 18 20 11 14 6 7 1 o 
278 Norte Velho de Venceslau Braz (90,8%) 83 79 8 8 7 11 2 1 o 1 
279 Norte Velho de Jacarezinho 53 49 32 30 14 21 1 o o o 
280 Algodoeira de Assaí 70 71 16 17 12 11 1 1 1 o 
281 Norte Novo de Londrina 43 43 31 31 14 16 12 10 o o 
282 Norte Novo de Maringá 62 55 16 16 16 22 5 7 1 o 
283 Norte Novíssimo de Paranavaí 60 52 21 24 12 14 6 10 1 o 
284 Norte Novo de Apucarana (54,2%) 71 56 12 19 7 12 10 13 o o 
285 Norte Novíssimo de Umuarama (88,9%) 78 73 7 10 7 8 8 9 o o 
286 Campo Mourão (19,5%) 72 64 12 19 13 11 3 6 o o 

Mato Grosso do Sul 65 48 22 31 12 20 o 1 1 o 
340 Paranaíba (10,4%) 65 58 16 25 19 17 o o o o 
342 Pastoril de Campo Grande (37,0%) 40 56 48 35 12 9 o o o o 
343 Três Lagoas (68,1%) 50 35 33 36 16 28 o 1 1 o 
344 Camoos de Vacaria e Mata de Dourados (34,7%) 77 60 14 22 9 18 o o o o 

Minas Gerais 46 48 21 22 28 28 4 1 1 1 
177 Pontal do Triânqulo Mineiro (7,8%) 48 50 18 21 29 27 4 1 1 1 
178 Uberaba (9,9%) 43 43 29 24 25 32 3 1 o o 



1 Total 60 52 21 24 13 19 5 5 

(O)- O fenômeno existe, porém não alcança a unidade adotada na tabela. 
(1) -O percentual ao lado da microrregião corresponde à área avaliada na Folha. 
(2) - Inclui membros não remunerados da família que ajudaram nos trabalhos agropecuários sem receber qualquer espécie de pagamento. 
(3) - Inclui membros da família do responsável sob remuneração em dinheiro. 

Fonte: IBGE. Censos Agropecuários de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, 1975 e 1980. 

o 



Em termos de rentabilidade, entretanto, o trabalho assalariado 
deve ser mais representativo em função da tecnologia oferecida, 
sendo virtualmente exercido em áreas de relevo mais favorável de 
melhores solos, isto é, nas propriedades que se encontram' em 
poder das empresas agrárias. Sendo 43%) da mão de obra 
representados pelos assalariados permanentes e temporários, 
certamente, produzem mais que os 52%) referentes à mão de obra 
familiar, em função das condições de mecanização e capital. Na 
atividade pecuarista, isso também deve ocorrer pelo maior número 
de cabeças com que cada campeiro assalariado se ocupa em 
relação à propriedade pecuarista de menor dimensão, trabalhada 
diretamente pelo proprietário. 

Pelo contrário, em um número reduzido de microrregiões, 
houve ampliação da participação da mão de obra familiar a saber· 
226 - Alta Araraquarense de Votuporanga, 239 - N'ova Alt~ 
Paulista (SP), 280 - Algodoeira de Assaí (PR), 342 -Pastoril de 
Campo Grande (MS) e 177 - Pontal do Triângulo Mineiro (MG), ao 
mesmo tempo que ocorreu redução da parceria, salvo na 
Microrregião 342. 

A redução da parceria ocorrida no período 1975-1980 deve-se 
à valorização da terra e/ou à falta de espaço, impondo o uso direto 
pelos proprietários. Possivelmente, pode estar vinculada ao acesso 
dos parceiros à posse da terra, tanto na área em estudo como em 
outras menos congestionadas situadas fora dela. A Microrregião 
342 deve ter recebido um forte contingente de parceiros de outras 
áreas, sendo a única a apresentar queda na participação do 
trabalhador assalariado (permanente e temporário) e constituindo a 
mais expressiva frente pioneira da Folha Paranapanema. 

Cumpre salientar, também, o forte crescimento do assalariado 
temporário, cuja participação passa a ser expressiva nas 
microrregiões de ampliação da área de cana-de-açúcar, entre elas 
a 227 - Divisor Turvo-Grande e na 229 -Alta Mogiana (SP). 

A evolução do pessoal ocupado nas atividades agrárias 
compreende o período 1970-1980 e será utilizada adiante como 
subsídio para a explicação dos fatos responsáveis Por situaçÕes de 
excedente ou falta de mão de obra. O pessoal ocupado com mais 
de 14 anos configura-se como o mais apto e com maior 
disponibilidade de tempo para as atividades agrárias e foi 
considerado como oferta de mão de obra na obtenção dos 
coeficientes das relações uso atual - uso potencial. Essa oferta 
também poderia ser obtida da população economicamente ativa, 
informação constante no Censo Demográfico; como esse 
recenseamento é efetuado a cada início de decênio, esse dado 
apenas estaria disponível para o ano de 1980, implicando calcular 
estimativas para o ano de 1975. Assim, preferiu-se utilizar a 
informação do censo agropecuário. 

A tabela 5.XL mostra, para o conjunto da folha, uma diminuição 
do pessoal ocupado no decênio. O norte do Paraná foi a área mais 
atingida pelo processo, ocorrendo o oposto em Mato Grosso do 
Sul. No Estado de São Paulo, somente as microrregiões com 
crescimento expressivo no setor agrícola tiveram ampliação da 
mão de obra, fato ligado, em grande parte, à evolução acentuada 
de algumas culturas, entre as quais a laranja, a cana-de-açúcar e a 
soja. 

A figura 5.28 sintetiza, para 1980, as características básicas do 
trabalho agrário. Como já afirmado anteriormente, o trabalho 
familiar vincula-se à estrutura fundiária em que predominam 
pequenas e médias propriedades, excetuando-se as microrregiões 
340, 342 e 344 de Mato Grosso do Sul, onde ocorre uma situação 
singular de predomínio do trabalho familiar e da grande 
propriedade (>500 ha), como mostra a superposição dessa figura à 
5.27. Essa singularidade ocorre formalmente apenas em razão de 
a estruturação pecuarista extensiva ocupar reduzida parcela de 
mão de obra, fazendo assim sobressair o trabalho familiar agrícola 
nas pequenas e médias propriedades. Essas, apesar de ocuparem 
parcelas reduzidas de área, concentram forte contigente de mão 
de obra. 

A maior atuação empresarial, o uso mais intensivo da terra e 
ao mesmo tempo, a maior participação da mecanização, são o~ 
fatores que contribuíram para as maiores transformações ocorridas 
no campo. Essas transformações podem ser comprovadas através 
dos resultados obtidos para o pessoal ocupado, em especial o 
aumento dos assalariados temporários, conhecidos como "boias
frias", e também dos assalariados em geral. 

A presença do "boia-fria" - trabalhador rural de residência 
urbana - além de outras formas de trabalho sob empreita, poderão 
ocasionar situações anormais de oferta de mão de obra mais 
reduzida que a real, quando da quantificação das relaçõe~ entre 
requerimento e oferta de mão de obra atuais (vide 5.2.4). 

5.2.2.2 - Análise dos segmentos agrários - Obtenção dos índices 
tecnológicos 

Os segmentos agrários aqui considerados correspondem a áreas 
de uso da terra obtidas dos censos agropecuários e constam da 
tabela 5.XXXVll, em percentuais de participação, e na tabela 
5.LVll, adiante, em números absdutos. 

As áreas de cada cultura e das pastagens são multiplicadas 
ponderadamente pelos seus respectivos coeficientes técnicos. 
Esses correspondem à tecnologia mais usual empregada em cada 
microrregião, enquanto a resultante dessa produção constitui 0 
índice tecnológico que sintetiza uma aproximação da exigência real 
máxima de mão de obra, em função das características estruturais 
de cada segmento. 

A tecnologia dominante encontra-se expressa nos sistemas de 
produção montados pelos órgãos ligados à pesquisa e extensão 
rurais. Sua escolha também pôde ser aferida indiretamente por 
meio de outros parâmetros, entre os quais a quantificação, em 
nível microrregional e/ou municipal, da área média de cada cultura 
e dos seus rendimentos/ha, que devem ser semelhantes ao 
proposto pelo sistema de produção. Ainda, com o intuito de 
caracterizar a tecnologia aplicada para as principais culturas 
também foram recolhidas, em nível de estado, informações sobr~ 
os grupos de área fundiária em que se insere a maior parte da 
produç_ão, a atividade principal do produtor, a utilização de adubos, 
defensivos e sementes selecionadas, os meses de plantio, as 
áreas sob irrigação e o tipo de comercialização. 

Genericamente, a tecnologia pode ser qualificada sob duas 
variáveis - arados e uso de fertilizantes/defensivos agrícolas - que 
constam da tabela 5.XLI. Os resultados dessa tabela, entretanto, 
merecem algumas considerações, como, por exemplo, a situação 
apresentada pelas microrregiões de Mato Grosso do Sul, que 
devido ao maior número de arados de tração mecânica e maiore~ 
Investimentos em adubação e defensivos agrícolas, 
aparentemente, permite inferir a existência de tecnologia mais 
moderna que a apresentada em grande parte das microrregiões do 
Estado de São Paulo ou de todo o norte do Paraná. Esse número 
mais elevado de tratores, entretanto, vincula-se à estrutura 
fundiária de predomínio da grande propriedade, onde a 
mecanização é utilizada para o desmatamento, para as atividades 
ligadas à silvicultura, para o plantio e manejo das pastagens e 
somente para as culturas comerciais de escala, como o arroz de 
sequeiro (precursor da implantação das pastagens), a soja e 
também o algodão, embora esse último de maneira menos 
genérica. Dessa forma, as culturas de menor escala, plantadas por 
pequenos produtores, utilizam tecnologia menos avançada, na qual 
sobressaem o uso da tração animal e a colheita manual, que não 
se expressam nos parâmetros considerados. Somente através da 
área média Por informante de cada cultura pode-se atribuir 0 
pacote tecnológico mais adequado. 

O parâmetro adubo/defensivo também apresenta dados mais 
acentuados no Estado de Mato Grosso do Sul devido à dominância 
de solos de menor fertilidade em relação aos dos demais estados 
(vide Mapa de Capacidade de Uso dos Recursos Naturais 
Renováveis). Como o Censo Agropecuário não apresenta os 
dados sobre o uso de fertilizantes e defensivos agrícolas 
separadamente para os segmentos agrários, o índice obtido na 
tabela 5.XLI foi diluído somente pela produção agrícola e, portanto, 
não retrata com fidelidade as despesas com adubo para o plantio 
das pastagens nas áreas de predomínio da atividade pecuarista. 

Completo o quadro geral da estrutura de uso, passa-se a 
especificar as características de seus segmentos: agricultura, 
pecuária, criatório, silvicultura e extrativismo vegetal. 

5.2.2.2.1 - Agricultura 

A agricultura compreende as culturas temporárias e permanentes, 
enquanto a silvicultura (matas plantadas) foi considerada 
separadamente. Da mesma forma, o plantio e a manutenção das 
pastagens plantadas, juntamente com as demais exigências de 
mão de obra da pecuária, encontram-se em seção específica. 
Como principais culturas, foram consideradas aquelas que 
representam 95%) ou mais em valor de cada um dos dois 
segmentos. 

As culturas temporárias, que abrangem também as 
semipermanentes (abacaxi, cana-de-açúcar e rami), constituem o 
mais significativo segmento quanto à geração de oferta de 
trabalho. Em 1975, correspondiam a 32, 1 %) do valor da produção 



TABELA5.XL 
Pessoal ocupado 1970, 1975e1980. Evolução(%)) 

Microrregiões homogêneas (1) 
Pessoal ocupado (>14 anos) Evolução(%)) 

1970 1975 1980 1970-75 1975-80 1970-80 
São Paulo 759.960 688.372 739.792 -9,4 7,5 -2,7 

225 Alta Araraquarense de Fernandópolis (87,2%)) 51.203 39.205 43.265 -23,4 10,4 -15,5 
226 Alta Araraquarense de Votuporanga (96,0%)) 16.146 14.918 15.466 -7,6 3,7 -4,2 
227 Divisor Turvo-Grande (91,2%)) 9.736 8.067 12.162 -17, 1 50,8 24,9 
228 Barretos 12.133 15.702 13.151 29,4 -16,2 8,4 
229 Alta Mogiana (44,4%)) 7.035 5.926 7.524 -15,8 27,0 7,0 
231 Alta Noroeste de Araçatuba 40.602 32.492 36.582 -20,0 12,6 -9,9 
232 Médio São José dos Dourados 13.514 10.298 12.074 -23,8 17,2 -10,7 
233 Divisor São José dos Dourados - Tietê 22.440 17.798 21.987 -20,7 23,5 -2,0 
234 São José do Rio Preto 30.072 26.479 33.885 -11,9 28,0 12,7 
235 Média Araraquarense 34.080 34.713 41.110 1,9 18,4 20,6 
236 Serra de Jaboticabal 32.109 30.462 36.091 -5, 1 18,5 12,4 
237 Ribeirão Preto (16,5%)) 7.890 6.114 7.694 -22,1 25,2 -2,5 
239 Nova Alta Paulista 83.600 66.083 64.037 -21,0 -3, 1 -23,4 
240 Alta Noroeste de Penápolis 31.548 21.959 30.071 -30,4 36,9 -4,7 
241 Bauru 45.691 43.943 51.275 -3,8 16,7 12,2 
242 Araraquara (75,3%)) 29.840 31.325 33.058 5,0 5,5 10,8 
245 Alta Paulista 56.833 50.344 48.644 -11,4 -3,4 -14,4 
246 Jaú 20.744 21.104 24.163 1,7 14,5 16,5 
247 Rio Claro (34, 1 º/o) 4.191 4.237 4.979 1, 1 17,5 18,8 
250 Alta Sorocabana de Presidente Prudente 75.038 69.887 59.690 -6,9 -14,6 -20,5 
251 Alta Sorocabana de Assis 32.915 34.897 29.310 6,0 -16,0 -11,0 
252 Ourinhos 28.673 31.644 29.191 10,4 -7,8 1,8 
253 Serra de Botucatu (98,0%)) 38.747 31.995 36.151 -17,4 13,0 -6,7 
255 Tatuí (22,2%)) 3.138 3.131 3.570 -0,2 14,0 13,8 
260 Campos de ltapetininga (75, 1 º/o) 28.293 31.065 39.391 9,8 26,8 39,2 
261 Paranapiacaba (14,3%) 3.749 4.554 5.271 21,5 15,7 40,6 

Paraná 682.157 605.548 521.898 -11,2 -13,8 -23,5 
278 Norte Velho de Venceslau Braz (90,8%) 51.168 54.359 53.417 6,2 -1,7 4,4 
279 Norte Velho de Jacarezinho 87.924 72.517 64.694 -17,5 -10,8 -26,4 
280 Alaodoeira de Assaí 31.282 24.983 22.235 -20,1 -11,0 -28,9 
281 Norte Novo de Londrina 131.660 110.243 89.987 -16,3 -18,4 -31,6 
282 Norte Novo de Maringá 59.144 57.939 45.650 -2,0 -21,2 -22,8 
283 Norte Novíssimo de Paranavaí 68.854 65.278 59.869 -5,2 -8,3 -13,0 
284 Norte Novo de Apucarana (54,2%) 67.452 55.439 45.680 -17,8 -17,6 -32,3 
285 Norte Novíssimo de Umuarama (88,9%) 152.605 140.600 119.113 -7,9 -15,3 -21,9 
286 Campo Mourão (19,5%) 32.068 24.190 21.253 -24,6 -12, 1 -33,7 

Mato Grosso do Sul 30.502 36.364 40.604 19,2 11,7 33,1 
340 Paranaíba (10,4%) 2.167 2.470 2.545 14,0 3,0 17,4 
342 Pastoril de Campo Grande (37,0%) 2.296 3.591 5.966 56,4 66,1 159,8 
343 Três Lagoas (68,1%) 5.905 9.144 9.866 54,9 7,9 67,1 
344 Campos de Vacaria e Mata de Dourados (34,7%) 20.134 21.159 22.227 5,1 5,0 10,4 

Minas Gerais 4.835 4.462 6.769 -7,7 51,7 40,0 
177 Pontal do Triânaulo Mineiro (7,8%) 3.307 3.419 5.191 3,4 51,8 57,0 
178 Uberaba (9,9%) 1.528 1.043 1.578 -31,7 51,3 3,3 

Total 1.477.454 1.334.746 1.309.063 -9,7 -1,9 -11,4 

(1) - O percentual ao lado da microrregião corresponde à área avaliada na Folha. 

Fonte: IBGE. Censos Agropecuários de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, 1970, 1975 e 1980. 



TABELA 5.XLI 
Parâmetros de tecnologia agrária, 1975 e 1980 (%)) 

Microrregiões homogêneas (1) Arados a tração motomecâni- Uso de fertilizantes e defensi-
ca(2) vos (3) 

1975 1980 1975 1980 
São Paulo 25,5 31,7 19,8 21,7 

225 Alta Araraquarense de Fernandópolis (87,2%)) 10,5 19,5 9,6 15, 1 
226 Alta Araraquarense de Votuporanga (96,0%)) 12,0 21,8 39,9 17,4 
227 Divisor Turvo-Grande (91,2%)) 42,7 74,3 22,0 32,6 
228 Barretos 65,7 89,5 22,2 26,9 
229 Alta Mogiana (44,4%)) 74,7 96,3 24,7 20,8 
231 Alta Noroeste de Araçatuba 27, 1 50,6 21, 1 30,3 
232 Médio São José dos Dourados 12,7 27, 1 13,0 23,1 
233 Divisor São José dos Dourados - Tietê 18, 1 36,5 10,8 17,9 
234 São José do Rio Preto 18,8 33,6 14,5 20,7 
235 Média Araraquarense 29,0 51, 1 22,0 19,8 
236 Serra de Jaboticabal 58,8 72,8 24,5 21,7 
237 Ribeirão Preto (16,5%)) 84,8 96,2 14,2 16,6 
239 Nova Alta Paulista 16,9 25,1 13, 1 21,3 
240 Alta Noroeste de Penápolis 22,5 40,4 17,9 27,6 
241 Bauru 35,3 45,8 21,7 23,3 
242 Araraquara (75,3%)) 46, 1 28,6 28,0 22,2 
245 Alta Paulista 31,0 43,9 18, 1 28,9 
246 Jaú 42,0 53,5 16,5 13,4 
247 Rio Claro (34,1%)) 25,8 38,6 25,6 19,7 
250 Alta Sorocabana de Presidente Prudente 13, 1 26,7 23,5 28,4 
251 Alta Sorocabana de Assis 45,7 64,7 26,8 30,0 
252 Ourinhos 32,0 39,0 18, 1 20,6 
253 Serra de Botucatu (98,0%)) 28, 1 38,2 22,3 25,3 
255 Tatuí (22,2%)) 12,2 19,6 16,8 20,6 
260 Campos de ltapetininga (75, 1%)) 14,7 26,5 18, 1 14,8 
261 Paranapiacaba (14,3%)) 27,5 41,3 17, 1 16,2 

Paraná 22,3 28,0 11,2 17,2 
278 Norte Velho de Venceslau Braz (90,8%)) 5,2 9,9 8,4 7,8 
279 Norte Velho de Jacarezinho 25,7 34,7 12, 1 16,3 
280 Algodoeira de Assaí 32,7 39,7 17,5 20,8 
281 Norte Novo de Londrina 35,8 40,6 12,4 19,6 
282 Norte Novo de Maringá 38,1 45,5 11,6 18,2 
283 Norte Novíssimo de Paranavaí 18,5 33,1 9,6 22,9 
284 Norte Novo de Apucarana (54,2%)) 21,2 12,8 7,1 14,7 
285 Norte Novíssimo de Umuarama (88,9%)) 7,3 13,7 7,5 17,8 
286 Campo Mourão (19,5%)) 23,8 29,0 24,3 15, 1 

Mato Grosso do Sul 28,1 49,9 22,1 36,2 
340 Paranaíba (10,4%)) 73,8 81,0 13,2 32,3 
342 Pastoril de Campo Grande (37,0%J) 85, 1 93,0 21,6 53,6 
343 Três Laqoas (68,1%J) 51, 1 76,1 43,7 33,7 
344 Camoos de Vacaria e Mata de Dourados {34,7%J) 15,5 28,4 18,3 30,7 

Minas Gerais 58,6 59,6 27,5 29,8 
177 Pontal do Triânaulo Mineiro (7,8%J) 57,7 56,8 28,9 29,6 
178 Uberaba (9,9%J) 62,4 89,2 23,0 30,4 

Total 24,6 35,5 15,9 20,4 

(1) O percentual ao lado da microrregião corresponde à área avaliada na Folha. Os resultados das microrregiões com mais de 90%) de área 
representam o total microrregional. 
(2) Em relação ao número total de tratores, informamos que os arados movidos por tração animal correspondem à complementação percentual. 
(3) Despesas com adubos, corretivos e defensivos agrícolas sobre o valor da produção das lavouras temporárias, pennanentes, horticultura
floricultura e silvicultura. 

Fonte: IBGE. Censos Agropecuários de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais,1975 e 1980. 



agrária da folha, ampliando sua participação em 1980 para 40,5%) 
(Tab. 5.XXXVlll). A tabela 5.XLll apresenta a área das principais 
culturas em cultivo simples (solteiro) e consorciado, esse sob dois 
tipos: associação (duas ou mais culturas temporárias ocupando 
simultaneamente uma mesma área) e intercalação (quando as 

temporárias ocupam os intervalos de uma cultura permanente). No 
caso dos consórcios, os resultados dessa tabela representam o 
somatório das culturas e, para efeito de requerimento de mão de 
obra, cada cultura foi avaliada como cultivo solteiro. 

TABELA 5.XLll 
Área colhida em cultivo simples e consorciado das principais culturas temporárias, 1975 e 1980 (km2

) 

Microrregiões homogêneas (1) Algodão Amendoim Arroz de sequeiro Batata- Cana-de- Feijão 
(predominante) inglesa açúcar 

1975 1980 1975 1980 1975 1980 1975 1980 1975 1980 1975 1980 
São Paulo 1.597 1.232 1.245 1.240 2.684 1.420 26 18 3.513 6.009 642 1.452 

225 Alta Araraquarense de Fernandó- 109 48 50 43 134 73 - - - - - -
polis (87,2%)) 

226 Alta Araraquarense de Votuporan- 43 26 4 6 49 33 - - - - - -
ga (96,0%) 

227 Divisor Turvo-Grande (91,2%)) 33 61 - - 88 39 - - - 51 - -
228 Barretos 65 63 27 45 129 37 - - - 13 - -
229 Alta Mogiana (44,4%)) 66 64 19 20 43 16 - - 33 159 - -
231 Alta Noroeste de Araçatuba 120 83 36 49 90 85 - - - 48 - 25 
232 Médio São José dos Dourados 56 33 - - 60 36 - - - - - -
233 Divisor São José dos Dourados - 30 23 2 8 188 135 - - - 31 - -

Tietê 
234 São José do Rio Preto 11 9 11 10 198 125 - - 10 35 - -
235 Média Araraquarense 33 8 49 23 161 100 - - 244 465 - -
236 Serra de Jaboticabal 111 66 141 106 116 58 - - 383 952 - -
237 Ribeirão Preto (16,5%)) 23 6 24 34 10 6 - - 481 527 - -
239 Nova Alta Paulista 49 31 126 134 51 30 - - - 49 4 29 
240 Alta Noroeste de Penápolis 59 33 63 97 104 70 - - 60 126 3 17 
241 Bauru 32 26 45 32 76 43 - - 162 263 6 21 
242 Araraquara (75,3%)) 54 40 13 20 127 83 - - 623 1.043 - -
245 Alta Paulista - - 199 223 56 23 2 - 45 87 7 17 
246 Jaú 19 12 - - 50 26 - - 762 1.098 - 7 
247 Rio Claro (34, 1 º/o) - - - - 23 21 - - 52 59 - -
250 Alta Sorocabana de Presidente Pru- 395 332 418 321 107 43 - - - 138 30 227 

dente 
251 Alta Sorocabana de Assis 51 61 18 69 208 60 - - 282 273 - -
252 Ourinhos 21 53 - - 208 74 2 1 158 243 35 47 
253 Serra de Botucatu (98,0%) 157 127 - - 195 98 - - 205 329 71 207 
255 Tatuí (22,2%) 8 5 - - 9 7 1 2 - 4 9 21 
260 Campos de ltapetininga (75,1%) 52 22 - - 196 94 17 11 13 16 460 780 
261 Paranapiacaba (14,3%) - - - - 8 5 4 4 - - 17 54 

Paraná 1.181 1.383 109 107 811 363 7 4 310 541 537 1.014 
278 Norte Velho de Venceslau Braz - - - - 206 103 7 4 - 16 332 533 

(90,8%) 
279 Norte Velho de Jacarezinho 450 430 - - 118 54 - - 166 256 31 78 
280 Algodoeira de Assaí 235 295 - - 67 14 - - - - 41 54 
281 Norte Novo de Londrina 159 229 9 29 133 42 - - 130 223 13 41 
282 Norte Novo de Maringá 12 60 - - 38 17 - - 14 46 9 27 
283 Norte Novíssimo de Paranavaí 72 52 14 14 38 30 - - - - 8 16 
284 Norte Novo de Apucarana (54,2%) 23 71 - - 109 35 - - - - 26 121 
285 Norte Novíssimo de Umuarama 164 161 86 64 69 57 - - - - 64 86 

(88,9%) 
286 Campo Mourão (19,5%) 66 85 - - 33 11 - - - - 13 58 

Mato Grosso do Sul 42 48 34 32 418 330 - - - - 11 49 
340 Paranaíba (10,4%) - - - - 36 35 - - - - - -
342 Pastoril de Campo Grande (37,0%) - - - - 157 118 - - - - - -
343 Três Lagoas (68,1%) 3 15 - - 77 120 - - - - - 11 
344 Campos de Vacaria e Mata de Dou- 39 33 34 32 148 57 - - - - 11 38 

rados (34,7%) 
Minas Gerais - - - - 116 98 - - - 21 - -

177 Pontal do Triânaulo Mineiro (7,8%) - - - - 92 69 - - - 21 - -
178 Uberaba (9,9%) - - - - 24 29 - - - - - -

Total 2.820 2.663 1.388 1.379 4.029 2.211 33 22 3.823 6.571 1.190 2.515 



TABELA 5.XLll 
Área colhida em cultivo simples e consorciado das principais culturas temporárias 1975 e 1980 (km2

) 

Microrregiões homogêneas (1) Mandioca Milho Soja Tomate Trigo Associação Intercalação 
(2) (3) 

1975 1980 1975 1980 1975 1980 1975 1980 1975 1980 1975 1980 1975 1980 
São Paulo 40 76 6.432 6.189 2.530 3.511 102 130 520 1.072 677 244 518 693 

225 Alta Araraquarense de - - 284 208 18 25 - - - - 57 24 41 68 
Fernandópolis (87,2%)) 

226 Alta Araraquarense de - - 127 103 3 13 - - - - 6 6 5 23 
Votuporanga (96,0%)) 

227 Divisor Turvo-Grande - - 204 230 12 46 - - - - 4 - 16 19 
(91,2%) 

228 Barretos - - 426 368 425 657 - - - - 2 11 - -
229 Alta Mogiana (44,4%)) - - 300 288 578 650 - - - - - - - -
231 Alta Noroeste de Araça- - - 389 657 28 19 6 21 - - 37 20 10 16 

tuba 
232 Médio São José dos - - 94 107 2 7 - - - - 14 - 9 15 

Dourados 
233 Divisor São José dos - - 181 190 6 10 - 1 - - 39 17 17 28 

Dourados - Tietê 
234 São José do Rio Preto - - 259 215 3 13 4 - - - 24 - 25 44 
235 Média Araraquarense - - 232 182 3 - 14 8 - - - - 41 51 
236 Serra de Jaboticabal - - 315 160 129 230 19 6 - - 27 18 66 66 
237 Ribeirão Preto (16,5%)) - - 20 13 20 29 - - - - - - - -
239 Nova Alta Paulista - - 189 193 - - 13 20 - - 74 27 132 90 
240 Alta Noroeste de Penápo- - - 246 270 7 12 11 30 - - 30 16 19 46 

lis 
241 Bauru - - 458 453 9 - 9 12 - - 33 26 15 32 
242 Araraquara (75,3%)) - - 217 181 12 37 - - - - - - 18 36 
245 Alta Paulista - - 231 219 - - 6 5 - - 54 14 17 39 
246 Jaú - - 209 122 - - - - - - 29 15 4 19 
247 Rio Claro (34, 1 º/o) 3• 7 26 35 - - - - - - - - - -
250 Alta Sorocabana de Pre- - - 387 299 68 121 16 21 - - 107 29 - 14 

sidente Prudente 
251 Alta Sorocabana de Assis 18' 55 254 191 869 1.216 - - 363* 961 18 13 18 17 
252 Ourinhos 19' 14 359 405 162 193 - - 139* 71 48 8 53 50 
253 Serra de Botucatu - - 407 515 108 149 1 1 - - 35 - 12 20 

(98,0%) 
255 Tatuí (22,2%)) - - 46 41 - - - - - - - - - -
260 Campos de ltapetininga - - 533 497 68 84 2 3 18' 40 25 - - -

(75,1%) 
261 Paranapiacaba (14,3%)) - - 39 47 - - 1 2 - - 14 - - -

Paraná 35 42 1.929 2.364 4.644 5.194 13 2 1.748 3.555 2.141 908 2.061 2.041 
278 Norte Velho de Venceslau - - 529 478 32 4 2· 1· 40 - 403 308 173 255 

Braz (90,8%J) 
279 Norte Velho de Jacarezi- - - 432 495 893 967 - - 515 809 174 49 100 175 

nho 
280 Algodoeira de Assaí - - 97 102 254 327 - - 122 283 44 53 12 28 
281 Norte Novo de Londrina - - 305 543 1.045 1.247 10· - 354 799 158 78 256 308 
282 Norte Novo de Maringá - - 66 154 1.216 1.239 - - 231 826 110 21 245 91 
283 Norte Novíssimo de Pa- 13 15 103 93 72 72 - - 14 43 68 56 251 230 

ranavaí 
284 Norte Novo de Apucarana - - 175 263 289 471 1 1· 120 274 574 198 223 208 

(54,2%) 
285 Norte Novíssimo de U- 20 20 176 151 282 235 - - 51 156 488 122 756 690 

muarama (88,9%J) 
286 Campo Mourão (19,5%)) 2 7 46 85 561 632 - - 301 365 122 23 145 56 

Mato Grosso do Sul 5 4 141 174 88 106 - - 8 11 94 12 54 28 
340 Paranaíba (10,4%)) - - 7 15 - - - - - - 22 - - -
342 Pastoril de Campo Gran- - - 11 21 5 88 - - - - - - - -

de (37,0%) 
343 Três Laqoas (68,1%J) 1 - 39 57 - - - - - - 10 - - -
344 Campos de Vacaria e 4 4 84 81 83 18 - - 8 11 62 12 54 28 

Mata de Dourados 
(34,7%) 
Minas Gerais - - 62 69 49 216 - - - - 2 - 4 -

177 Pontal do Triângulo Mi- - - 38 42 20 141 - - - - 2 - 4 -
neiro (7,8%)) 

178 Uberaba (9,9%)) - - 24 27 29 75 - - - - - - - -
Total 80 122 8.564 8.796 7.311 9.025 115 132 2.276 4.638 2.914 1.164 2.637 2.762 

·- . -(1) O percentual ao lado da m1crorreg1ao corresponde a area avaliada na Folha. Os resultados das m1crorreg1oes com mais de 90%) de area 
representam o total microrregional. 

(2) Soma das áreas colhidas das principais culturas temporárias sob consorciação, isto é, ocupando simultaneamente uma mesma área. 
(3) Soma das áreas colhidas das principais culturas temporárias que ocupam os intervalos de uma cultura permanente. 
(*) Área estimada com base no rendimento (kg/ha). IBGE. Produção Agrícola Municipal, 1975 e 1980. 
Fonte: IBGE. Censos Agropecuários de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, 1975 e 1980. 



De 1975 a 1980, entre expressivas modificações na estrutura 
de produção, a par das transformações tecnológicas, destacam-se 
algumas com efeito na demanda de mão de obra. Considerando 
apenas o segmento das culturas temporárias, as microrregiões que 
mantiveram os níveis de pessoas ocupadas nesse período foram 
as que apresentaram evolução nas culturas de maior exigência de 
mão de obra, tais como: cana-de-açúcar, algodão e amendoim. 
Naquelas onde as culturas totalmente mecanizadas aumentaram 
sua participação, os índices tecnológicos apresentaram-se mais 
baixos em 1980. 

A queda significativa da área colhida sob associação pode ser 
vista como mudança tecnológica por estar vinculada a um sistema 

artesanal de cultivo que, gradativamente, está cedendo lugar à 
mecanização. 

A exigência de mão de obra de cada cultura selecionada é 
expressa pelos coeficientes técnicos (Tab. 5.XLlll, 5.XLIV e 5.XLV) 
que correspondem, grosso modo, à tecnologia comumente 
utilizada, confonne já exposto 

No caso do Estado de São Paulo, a utilização de sistemas de 
produção publicados, respectivamente, em 1977 e 1981, 
permitiram mostrar a evolução tecnológica ocorrida no período 
analisado (Tab. 5.XLlll). No Estado do Paraná, o sistema mais 
utilizado mostra níveis tecnológicos ligados ao rendimento/ha da 
cultura e, através da produtividade, pode-se também aferir a 
evolução tecnológica (Tab. XLIV). 

TABELA 5.XLlll 
Coeficientes técnicos das culturas temporárias - Estado de São Paulo, 1975 e 1980 

Culturas Referência (1) Rendimento Mão-de-obra 
(kg/ha) IH/d/hal iH/dAI 

Preparo, plantio e Colheita 
tratos 

1975 1980 1975 1980 
Algodão Araçatuba 1.080 11,5 11,5 35,9 24,6 

Ava ré 1.440 21,3 21,3 31,0 34,9 
Orlândia 1.635 15,6 15,6 36,8 22,4 
Orlândia 1.770 15,4 15,4 27,3 22,4 

Amendoim Geral para o estado 2.175 15,3 - 13,3 -
Geral para o estado 1.750 23,9 - 18,0 -
Marília 2.150 11,0 11,0 14,2 21,4 

Arroz (sequeiro) Olímpia 1.150 11,2 - 8,4 -
Ribeirão Preto 1.200 - 5,0 - 7,2 

Batata inglesa (seca) ltapetininga 18.780 30,7 - 1,6 -
ltapetininga 16.680 17,2 - 2,6 -
Sorocaba 18.780 - 41,2 - 1,4 

Cebola (muda) Sorocaba 12.645 54,6 65,0 2,7 4,0 
Sorocaba 13.815 66,7 - 4,8 -
Sorocaba 18.000 - 93,8 - 2,75 

Feijão ltapeva e Itararé 540 12,7 - 8,5 -
ltapeva e Itararé 540 10,8 - 7,0 -

(seca) ltapeva e Itararé 840 14,6 - 4,6 -
(seca) ltapeva e Itararé 840 10,5 - 6,2 -

Sorocaba 600 - 19,2 - 14,4 
Sorocaba 960 - 14, 1 - 4, 1 

Mamona Pres.Venceslau 1.200 16,5 17,0 14,8 15,2 
Mandioca Assis e Cândido Mota 20.000 24,0 22,7 0,6 0,6 

Milho Geral para o estado 2.460 8,4 8, 1 0,3 0,44 
Ribeirão Preto 2.820 3,7 3, 1 0,2 0,43 
Sorocaba 2.220 - 8, 1 - 3,0 
Tatuí e Capão Bonito 2.200 9,3 - 2,4 -

Soja Ribeirão Preto 2.100 - 2,4 - 0,2 
Ribeirão Preto 1.620 4,0 - 0,2 -

Sorgo Jaboticabal 2.580 5,7 - 4,8 -
Ribeirão Preto 3.120 - 3,5 - O, 1 

Tomate (envarado) Geral para o estado 26.040/63.450 642,6 644,3 5,5 3,3 
(rasteiro) Geral para o estado 23.500 - 39,0 - 1,7 
(rasteiro) Geral para o estado 18.600 39,0 - 2,2 -

Trigo Marília 1.800 1,0 - 0,3 -
Assis 1.140 - 1,6 - 0,5 

Abreviaturas: A= tração animal; M =tração motomecanizada; m =manual; CM= colheita motomecanizada; 
cm= colheita manual; 1 =irrigação. 

(1) Divisão Regional Agrícola, sub-região ou município. 
Fonte: Informações Econômicas 1977, 1981 a e b. 

Tecnologia 
adotada 

Miem 
MI Alem 
MI Alem 
Miem 

Miem 
A/cm 
Miem 
Miem 

Mimi cm 
M/cm/CM/I 

Mlcmll 
M/CM 
Miem 
A/cm 
Miem 
A/cm 
Miem 
A/cm 
Miem 
A/cm 
Miem 

MI Alem 
MI Alem 

M/CM 
M/CM 
Miem 

MI Alem 

M/CM 
M/CM 

Mimi cm 
M/CM 
Miem 
Miem 
Miem 
M/CM 
M/CM 



TABELA 5.XLIV 
Coeficientes técnicos das culturas temporárias, segundo classes de rendimento, Estado do Paraná. 

Culturas Referência Classes de ren- Mão-de-obra 
dimento (kg/ha) (H/d/ha) (H/dA) 

Preparo, plantio e Colheita 
tratos 

Algodão (1) Geral para o estado 1.240 21,9 24,7 
Algodão 1.401-1.600 22,2 13,5 

1.601-1.800 15,3 14,7 
1.801-2.000 15,5 16, 1 

Amendoim Geral para o estado até 1.500 20, 1 8,7 
1.501-2.000 17,9 7,4 

>2.000 12,7 6,5 
Arroz Geral para o estado até1 .300 16,0 2,6 

1.301-1.600 18,0 2,3 
>1.600 11, 1 0,5 

Batata inglesa (co- Geral para o estado 12.600 13,9 3,6 
mum) 25.800 10,9 2,0 
(tecnificada) 
Cebola Geral para o estado 5.000 65,4 6,4 
Feijão (1) Norte Pioneiro 1.200 16,5 14,8 
Feijão (seca) Geral para o estado até 600 18,0 15,6 

601-800 11,3 8,9 
801-1.000 12,6 8,3 

>1.000 2,6 7,9 
Feijão (águas) até 600 18,0 12,5 

601-800 11,3 8,9 
801-1.000 12,6 8,3 

>1.000 2,6 7,9 
Milho Geral para o estado até1.700 15,3 2,7 

1.701-2.500 14,0 2,8 
2.501-3.500 5,6 2,33 

Soja Geral para o estado 1.751-2.000 3,7 0,05 
2.001-2.300 2,5 0,05 

>2.300 2,7 0,05 
Tomate (envarado) (2) Curitiba 50.000 147,0 2,6 
Trigo Região norte 1.800 2,0 0,03 

Obs: Para cana-de-açúcar e mandioca foram utilizados os coeficientes do Estado de São Paulo. 

Abreviaturas: A= tração animal; M =tração motomecanizada; m =manual; CM= colheita motomecanizada; 
cm= colheita manual 

___ Dados obtidos: DERAL/CEPA 
(1) IAPAR/OCEPAR 
(1) DITEC/CEASA-PR, ACARPA-EMATER-PR 

Tecnologia 
adotada 

MIA/cm 
A/miem 
M/m/cm 
M/m/cm 
A/miem 
A/miem 
MIA/cm 
A/cm 
A/cm 
M/CM 

M/m/CM/cm 
M/m/CM/cm 

A/miem 
A/cm 

m 
A/cm 
A/cm 
Miem 

m 
m 
m 
m 

A/cm 
A/cm 
Miem 

Mim/CM 
M/CM 
M/CM 
miem 
M/CM 



TABELA 5.XLV 
Coeficientes técnicos das culturas semipermanentes, 1975 e 1980 

Culturas Referência Rendimento Mão-de-obra Tecnologia 
(kg/ha) Preparo, plantio e tra- Colheita adotada 

(1) Ano tos (2) (H/dA) 
(H/d/ha) 

Abacaxi Bauru, SP 1975-80 22.260 (3) 77,5 0,33 Miem 
Cana-de-açúcar Estado de São Paulo 1975 71.600(4) 17,2 0,64 (4) Miem 
Cana-de-açúcar Estado de São Paulo 1980 71.600(4) 12,8 0,52 (4) Miem 
Rami Cornélio Procópio, PR 1975-80 2.100 5,5 12,5 M/m/cm 

(1) Divisão Regional Agrícola, estado e município 
(2) Média dos anos de vida da cultura, segundo o sistema de produção (2 anos para abacaxi e 3 para cana-de-açúcar) 
(3) Frutos/ha 
(4) Média dos 3 anos de produção 
Abreviaturas: M =tração motomecanizada, m =manual e cm= colheita manual 
Fonte: Informações Econômicas, 1977 e 1981b. 
Dados obtidos: ACARPA -Associação de Crédito e Assistência Rural do Paraná, Cornélio Procópio, PR 

A Folha SF.22 Paranapanema insere-se entre as principais 
áreas dedicadas às culturas permanentes do País. Esse segmento 
correspondeu em 1980, a 8%) da área recenseada da folha, 
gerando 22,6%) da produção agrária. As culturas de maior 
destaque são o café, que ocupou 79,1%) da área, e a laranja, que 
representou 16, 1 %) do total das permanentes (Tab. 5.XL VI). 

No Paraná, em razão da queda da produção cafeeira, cultura 
substituída por outras de elevado índice de mecanização e/ou pela 
pecuária, talvez ocorra mão de obra excedente em 1980, ou 
ampliação, se essa situação já existia em 1975. 

Os coeficientes técnicos das culturas permanentes 
selecionadas (Tab. 5.XLVI 1) também mostraram evolução 
tecnológica no período, sobretudo a menor exigência com a 
colheita do café (homem/tonelada) em 1980, indicando maior 
racionalização do trabalho. 

Como fecho da análise das atividades agrícolas, a tabela 
5.XLVlll apresenta os rendimentos das culturas temporárias e 
permanentes em 1975 e 1980. De um ano para outro, verificou-se 
que grande parte das culturas apresentou maior produtividade, em 
especial a cana-de-açúcar e o trigo. 

O milho, cultura mais disseminada na Folha, embora tenha 
apresentado pequena redução na área colhida, teve incremento de 
produtividade, chegando, em 1980, na Microrregião 229 - Alta 
Mogiana, a ultrapassar a barreira dos 3.000 kg/ha. 

A maior queda em produtividade refere-se ao café, 
principalmente no Paraná, o que pode indicar que os cafezais que 
sofreram os efeitos da geada de 1975, se ainda não foram 
erradicados em função do seu baixo rendimento, encontram-se em 
vias de ser. Esse, em quase todas as microrregiões, é inferior a 
650 kg/ha, enquanto no quinquênio anterior alcançava o dobro. 

A principal região cafeeira do Estado de São Paulo, a 
Microrregião 239 - Nova Alta Paulista, apresentou aumento em 
área e em produtividade, essa, aliás, elevada. De maneira geral, 
nesse Estado, tem havido crescimento na área plantada, não 
coincidindo obrigatoriamente com a permanência dos níveis de 
produtividade, fato que se deve, em parte, à renovação dos 
cafezais. Em 1975, o percentual de cafezais em formação 
alcançou entre 11 e 24%) da área colhida nas cinco microrregiões 

de maior produção (239 - Nova Alta Paulista, 245 - Alta Paulista, 
241 - Bauru, 235 - Média Araraquarense e 225 - Alta 
Araraquarense de Fernandópolis), enquanto o percentual de 
renovação da cultura situou-se entre 7 e 27%) em 1980. Em 1975, 
na área analisada do Paraná, o percentual de pés novos das três 
principais microrregiões cafeeiras (285 - Norte Novíssimo de 
Umuarama, 281 - Norte Novo de Londrina e 283 - Norte 
Novíssimo de Paranavaí) situou-se entre 5 e 18%) e, em 1980, 
entre 11 e 27%). A geada de 1975, além de provocar prejuízos aos 
cafezais em produção, retardou ou mesmo eliminou a produção 
das áreas de renovação e causou a queda acentuada da 
produtividade em geral; de qualquer forma, há permanência da 
cultura em função dos elevados percentuais de renovação, apesar 
das limitações climáticas. 

A área plantada com laranja cresceu na ordem de 93%) no 
período analisado. Grande parte da produção provém da 
Microrregião 236 - Serra de Jaboticabal, onde se destaca o 
município de Bebedouro, seguindo-se as microrregiões 242 -
Araraquara e 235 - Média Araraquarense, que lhe são contíguas. 
Essas microrregiões de especialização crescente apresentaram 
também elevada produtividade. 

A média dos coeficientes técnicos ponderada em relação às 
suas respectivas áreas cultivadas, de acordo com seu rendimento 
por hectare, resulta nos índices tecnológicos do segmento, 
expressos em homem/ano/km2

, tendo por base 250 dias de 
trabalho por ano. 

Para as culturas temporárias, utilizou-se a área colhida e, para 
as permanentes, a área plantada. Nessas últimas, os coeficientes 
técnicos também foram ponderados pela participação da área 
colhida frente às áreas estimadas dos pés novos plantados no ano
base, e dos novos plantados em anos anteriores. 

A figura 5.29 classifica as microrregiões segundo as culturas 
temporárias que lhes são características e por classes de índices 
tecnológicos desse segmento. Deixou-se de apresentar a figura 
correspondente às culturas permanentes por serem facilmente 
caracterizáveis por meio da Tabela 5.XLVI. 



100km 

~ lndice tecnológico entre 1, 7 e 5,5 homem/ano/km2 
- Predomínio de culturas plenamente motomecanizáveis (trigo, soja, 

~ arroz de sequeiro) 

IIIIIill lndice ltecnológico entre 6,8 a 8,0 homem/ano/km2 
- Predomínio de motomecanização e diversificação de culturas (feijão, 

milho, algodão, amendoim, arroz, soja e trigo) 

r::::l tndicel tecnológico entre 8,2 a 13, 1 homem/ano/km2 
- Diversificação de culturas, predomínio das comerciais exigentes em L..:..J mão de obra (algodão e/ou cana-de-açúcar) 

~ Índiçe tecnológico entre 14,6 e 15,5 homem/ano/km2 
- Diversificação de culturas, com predomínio da cana-de-açúcar e 

L.:....:....:_j deslaque para culturas alimentares, exigentes em mão-de-obra, inclusive horticultura 

• lndice tecnológico entre 17,3 e 17,5 homem/ano/km2 
- Predomínio da cana-de-açúcar 

Fonte: Indicas tecnológicos: Tab. 5.LVlll Obs.: Microrregiões 254(SP), 273-274-277-288(PR) não avaliadas 

Fig. 5.29 - Caracterização do uso agrícola~ Culturas temporárias. Classes de índices tecnológicos, 1980. 



TABELA 5.XLVI 
Área plantada das principais culturas permanentes, 1975 e 1980 (km 2

) 

Microrregiões homogêneas (1) Café Laranja Uva 
1975 1980 1975 1980 1975 1980 

São Paulo 7.016 8.481 1.642 3.164 3 3 
225 Alta Araraquarense de Fernandópolis (87,2%)) 482 659 16 41 - -
226 Alta Araraquarense de Votuporanga (96,0%)) 174 237 6 14 - -
227 Divisor Turvo-Grande (91,2%)) 67 95 44 143 - -
228 Barretos 25 55 140 273 o o 
229 Alta Mogiana (44,4%)) 3 3 o o - -
231 Alta Noroeste de Araçatuba 152 159 6 15 o -
232 Médio São José dos Dourados 84 121 1 7 - -
233 Divisor São José dos Dourados - Tietê 230 335 15 69 - -
234 São José do Rio Preto 376 594 114 228 - -
235 Média Araraquarense 602 839 246 487 o -
236 Serra de Jaboticabal 108 126 624 1.136 - -
237 Ribeirão Preto (16,5%)) 4 3 1 2 - -
239 Nova Alta Paulista 1.054 1.214 2 o o o 
240 Alta Noroeste de Penápolis 227 303 1 o - -
241 Bauru 790 982 11 14 o o 
242 Araraquara (75,3%)) 290 426 368 665 o o 
245 Alta Paulista 866 878 18 21 o o 
246 Jaú 304 353 6 17 - -
247 Rio Claro (34, 1 º/o) 30 47 4 8 - -
250 Alta Sorocabana de Presidente Prudente 119 183 o o 1 1 
251 Alta Sorocabana de Assis 205 170 3 o o o 
252 Ourinhos 469 404 1 o o o 
253 Serra de Botucatu (98,0%)) 350 288 3 5 o o 
255 Tatuí (22,2%)) o 1 1 4 o o 
260 Campos de ltapetininga (75, 1 º/o) 5 6 11 14 o o 
261 Paranapiacaba (14,3%) - - o 1 2 2 

Paraná 8.853 7.000 2 2 6 4 
278 Norte Velho de Venceslau Braz (90,8%) 363 410 1 2 o o 
279 Norte Velho de Jacarezinho 748 582 o o o o 
280 Alqodoeira de Assaí 129 100 o o 3 2 
281 Norte Novo de Londrina 2.202 1.544 1 o 3 1 
282 Norte Novo de Marinaá 777 478 o o o 1 
283 Norte Novíssimo de Paranavaí 1.440 1.189 o o o o 
284 Norte Novo de Apucarana (54,2%) 697 393 o o o o 
285 Norte Novíssimo de Umuarama (88,9%) 2.207 2.075 o o o o 
286 Camoo Mourão (19,5%) 290 229 o o o o 

Mato Grosso do Sul 109 115 o o - -
340 Paranaíba (10,4%) o o o o - -
342 Pastoril de Campo Grande (37,0%) 7 1 o o - -
343 Três Lagoas (68,1%) 2 7 o o - -
344 Campos de Vacaria e Mata de Dourados (34,7%) 100 107 o o - -

Minas Gerais o 4 8 19 - -
177 Pontal do Triângulo Mineiro (7,8%) o 2 7 15 - -
178 Uberaba (9,9%) o 2 1 4 - -

Total 15.978 15.600 1.652 3.185 9 7 

(O) Cultura considerada, porém não alcança a unidade no arredondamento de ha para km 2
. 

(-)Cultura sem expressão na escala de análise, independente de sua existência ou importância a nível municipal. 
(1) O percentual ao lado da microrregião corresponde à área avaliada na Folha. Os resultados das microrregiões com mais de 90% de área 

representam o total microrregional. 
Obs: Área plantada: Compreende área colhida e pés novos, estes estimados com base na densidade média dos pés colhidos. Deixam de 

constar algumas culturas específicas a algumas microrregiões. 
Fonte: IBGE. Censos agropecuários de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, 1975 e 1980. 



TABELA 5.XLVll 
Coeficientes técnicos das culturas permanentes 1975 e 1980 

Culturas Referência Rendi- Densida- Mão-de-obra 
mento de Fase de formação (Hld/ha) 
(Kg/ha) (pés/ha) Preparo, plantio e Tratos culturais 

(1) ano 

Banana Rio de Janeiro 1975-80 
Café Estado de São Paulo 1975 
Café Bauru, SP 1980 
Laranja Estado de São Paulo 1975-80 
Tanaerina Estado de São Paulo 1975-80 
Uva Itália ou Rubi (6) Londrina, PR 1975-80 
Uva Niagara Jundiaí, SP 1975 
Uva Niagara Jundiaí, SP 1980 

(1) Divisão regional agrícola, estado e município 
(2) Variável de acordo com o rendimento apresentado pela cultura 
(3) Para um rendimento entre 800 e 1.200 cachos (banana prata) 
(4) Não inclui secagem. 

- -
1.280 1.000 
1.280 1.000 

16.320 200 
8.500 -

- -
16.000 4.000 
24.800 5.400 

(5) Por 1.000 frutos. Colheita adaptada de diversos sistemas: Hld/2.857 laranjas e Hldl1.818 tangerinas 
Abreviatura: A= tração animal; M =tração motomecanizada; m =tratos manuais; cm= colheita manual 
Fonte: Informações Econômicas, 1977 e 1981b. 

Sistemas de produção para a banana, 1976. 
Dados obtidos: (6) CAC - Cooperativa Agrícola de Cotia, Londrina, PR. 

tratos culturais (média) 
(1° ano) 

85,0 -
53,8 28,0 
53,8 28,0 
29,3 15,0 
29,3 15,0 
117,6 176,9 
234,8 281,5 
234,8 281,5 

Fase de produção (Hldlt) 
Tratos culturais Colheita 

(média) (2) 

24,0 49,0 (3) 
30,5 36,5 (4) 
34,5 27,3 (4) 
28,9 0,35 (5) 
28,9 0,53 (5) 
142,3 5,5 
201,9 8,3 
194,0 5,5 

Tecnologia 
adotada 

A/miem 
MIA/miem 
MIA/miem 

Miem 
Miem 

Mlmlcm 
Mlmlcm 
Mlmlcm 



5.2.2.2.2 - Pecuária 

As áreas utilizadas pela atividade pecuarista estão expressas, no 
Censo Agropecuário, sob duas formas: pastagens naturais e 
pastagens plantadas. 

Os dados básicos que caracterizam a estruturação da 
pecuária, em nível microrregional estão contidos nas tabelas 5.L e 

5.LI. As exigências de mão de obra resultaram de parâmetros 
(Tab. 5.XLIX) obtidos com base em sistemas de produção 
constantes na bibliografia e complementados nos trabalhos de 
campo, principalmente no que se refere ao suporte dos tipos 
básicos de pastagens. 

TABELA 5.XLIX 
Coeficientes técnicos da pecuária (EqH/cab/ano) 

Gado de corte 
Classes (1) Ponto médio (2) EqH/cab (2) 

(cabnnn 
>210 250 0,004 

133-209 167 0,006 

87-132 100 0,010 

64-86 71 0,014 

<64 63 0,016 

Gado de leite 
Classes (3) Matrizes/ (4) (5) EqH/cab (5) 

>31 >10 0,032 
até 28 <10 0,036 

(1) Número de cabeças por estabelecimento informante, exclusivamente gado de corte, obtida da Tabela 80 do Censo Agropecuário. 
(2) Com base nos sistemas de produção de gado de corte constantes na bibliografia. 
(3) Número de cabeças por estabelecimento informante, exclusivamente gado de leite, obtido da Tabela 80 do Censo Agropecuário. 
(4) Número de vacas ordenhadas por estabelecimento informante, obtido da Tabela 86 do Censo Agropecuário- Produção de origem animal. 

A) Leite de vaca. 
(5) Com base nos sistemas de produção para gado leiteiro constantes na bibliografia. 

As densidades do rebanho, em pastagens plantadas e 
naturais, resultaram da divisão do rebanho de campo pelas áreas 
das pastagens, segundo relações médias de suporte entre as 
naturais e as plantadas da ordem de 1 :2,5, exceto no caso de Mato 
Grosso do Sul (áreas de Cerrado), cuja relação situou-se em 1 :5,0. 

Para o cálculo da mão de obra, o rebanho foi agrupado em 
duas categorias: a primeira envolvendo a pecuária de corte, 
acrescida dos demais plantéis de campo (conforme explicitado no 
rodapé das tabelas 5.L e 5.LI), e a segunda compreendida pela 
bovinocultura leiteira. A participação ponderada desses dois 
grupos e suas respectivas exigências de mão de obra resultaram 
em índices tecnológicos discriminados para pastagens naturais e 
para pastagens plantadas. Segundo os parâmetros densidade do 
rebanho/pastagens, número médio de cabeças/estabelecimento e 
participação da pecuária leiteira, estruturam-se os graus da 
atividade pecuarista ao longo da folha, desde a mais extensiva e 
de menor exigência de mão de obra, situação existente na 

Microrregião 342 - Pastoril de Campo Grande (MS), até a mais 
tecnificada, com densidade mais elevada e significativa pecuária 
leiteira, como na Microrregião 236 - Serra de Jaboticabal. 

A figura 5.30 caracteriza a pecuária como um todo, em função 
dos parâmetros considerados, e por classes de índices 
tecnológicos correspondentes aos graus de exigência de mão de 
obra, resultando da ponderação das áreas de pastagens plantadas 
e naturais. No caso das pastagens plantadas, acrescentou-se 
também a exigência de mão de obra de 0,3 homem/ano/km2

, 

correspondente ao plantio, coeficiente que já se apresenta diluído 
por 10 anos, tempo médio para sua renovação. Nas tabelas 5.L e 
5.LI, os índices não arredondados se encontram separados pelos 
tipos de pastagens e somente com mão de obra do campeiro e/ou 
ordenhador. Dessa forma, os índices dessa figura têm caráter 
ilustrativo e não foram utilizados para o requerimento da mão de 
obra, tendo em vista que esse se encontra discriminado em função 
dos tipos de pastagens. 



TABELA 5.L 
Estrutura da pecuária - Dados para a geração dos índices tecnológicos 1975 

Microrregiões homogêneas (1) Rebanho de Densidade do rebanho Total do Nº médio de cabe-
campo consi- (cab/ha) efetivo de ças por estabeleci-
derado ( cab) campo (5) mento informante 

(2) Total das Pasta Pasta (cab) Corte Leite 
pasta gens gens 
gens naturais planta-

(3) das (4) 
São Paulo 9.113.728 1, 12 0,54 1,36 9.211.223 - -

225 Alta Araraquarense de Fernandópolis (87,2%)) 577.965 1,65 0,69 1,72 585.924 11 o 43 
226 Alta Araraquarense de Votuporanga (96,0%)) 240.662 1,40 0,59 1,49 244.046 121 50 
227 Divisor Turvo-Grande (91,2%)) 287.122 1, 14 0,50 1,24 291.347 289 74 
228 Barretos 268.047 1, 19 0,53 1,33 269.933 300 75 
229 Alta Mogiana (44,4%)) 78.591 1,27 0,59 1,49 79.012 209 84 
231 Alta Noroeste de Araçatuba 1.135.649 1, 18 0,51 1,27 1.144.493 454 75 
232 Médio São José dos Dourados 254.383 1,52 0,67 1,68 258.151 155 80 
233 Divisor São José dos Dourados-Tietê 345.724 1,24 0,56 1,40 350.212 90 70 
234 São José do Rio Preto 431.725 1,36 0,63 1,58 437.781 87 60 
235 Média Araraquarense 232.958 1,26 0,70 1,75 236.129 63 31 
236 Serra de Jaboticabal 136.861 1,30 0,86 2,14 138.642 46 29 
237 Ribeirão Preto (16,5%)) 13.461 1,56 0,89 2,24 13.528 190 92 
239 Nova Alta Paulista 507.542 1,27 0,54 1,36 512.100 115 31 
240 Alta Noroeste de Penápolis 375.295 1,27 0,56 1,40 378.313 119 66 
241 Bauru 603.548 0,89 0,49 1,22 609.363 185 62 
242 Araraquara (75,3%)) 286.500 0,98 0,63 1,59 289.633 98 64 
245 Alta Paulista 410.856 1,05 0,49 1,23 414.207 127 56 
246 Jaú 124.923 0,93 0,57 1,42 126.406 81 27 
247 Rio Claro (34, 1 º/o) 62.001 0,79 0,48 1, 19 62.152 88 64 
250 Alta Sorocabana de Presidente Prudente 1.442.588 1,07 0,47 1, 18 1.456.864 260 56 
251 Alta Sorocabana de Assis 360.300 1,07 0,60 1,51 365.103 113 35 
252 Ourinhos 247.826 0,95 0,54 1,34 249.575 91 32 
253 Serra de Botucatu (98,0%) 383.018 0,74 0,50 1,25 386.988 131 48 
255 Tatuí (22,2%) 38.297 1, 13 0,74 1,86 38.636 59 30 
260 Campos de ltapetininga (75,1%) 252.791 0,88 0,55 1,37 257.334 87 31 
261 Paranapiacaba (14,3%) 15.095 0,82 0,55 1,38 15.351 36 29 

Paraná 4.352.900 1,68 0,72 1,81 4.413.039 - -
278 Norte Velho de Venceslau Braz (90,8%) 238.422 1, 18 0,61 1,52 247.135 66 16 
279 Norte Velho de Jacarezinho 360.585 1,35 0,63 1,58 368.351 131 27 
280 Alaodoeira de Assaí 71.395 1,24 0,62 1,55 73.731 57 20 
281 Norte Novo de Londrina 715.672 1,68 0,74 1,84 723.441 109 37 
282 Norte Novo de Maringá 166.427 1,91 0,84 2,09 168.685 55 14 
283 Norte Novíssimo de Paranavaí 1.299.612 1,79 0,73 1,83 1.311.254 223 32 
284 Norte Novo de Apucarana (54,2%) 199.876 1,64 0,75 1,86 204.611 52 12 
285 Norte Novíssimo de Umuarama (88,9%) 1.196.973 1,84 0,75 1,86 1.209.850 80 16 
286 Campo Mourão (19,5%) 103.938 1,67 0,88 2,20 105.981 47 11 

Mato Grosso do Sul 1.410.789 0,36 0,17 0,84 1.421.274 - -
340 Paranaíba (10,4%) 96.033 0,54 0,21 1,04 96.998 248 67 
342 Pastoril de Campo Grande (37,0%) 136.025 0,14 0,1 o 0,50 136.793 367 59 
343 Três Lagoas (68,1%) 412.895 0,25 0,15 0,74 416.029 521 53 
344 Campos de Vacaria e Mata de Dourados (34,7%) 765.836 0,65 0,20 1,02 771.454 313 72 

Minas Gerais 133.712 0,81 0,46 1, 15 134.495 - -
177 Pontal do Triânaulo Mineiro (7,8%) 101.109 0,82 0,48 1,05 101.821 158 77 
178 Uberaba (9,9%) 32.603 0,80 0,68 1,70 32.674 174 89 

Total 15.011.129 1,01 - - 15.180.031 - -

TABELA 5.L 
Estrutura da oecuária - Dados oara a aeracão dos índices tecnolócicos, 1975 

Microrregiões homogêneas (1) Categorias do reba- Mão-de-obra ln dice tecnológico (8) 
nho (H/ano/km2

) 

Rebanho Rebanho EqH/cab EqH/cab EqH/cab Pasta Pasta 
de corte, de leite gens gens 
cor- mínimo corte leite resultante 
te/leite,lã (%) naturais plantadas 
e traba 
lho(%) B (6) (6) (7) (9) (9) (10) 

A 
São Paulo 82 18 - - - - -

225 Alta Araraauarense de Fernandópolis (87,2%) 75 25 0,010 0,032 0,0155 1,069 2,666 
226 Alta Araraauarense de Votuooranaa (96,0%) 71 29 0,010 0,032 0,0165 0,973 2,458 
227 Divisor Turvo-Grande (91,2%) 85 15 0,004 0,032 0,0081 0,405 1,004 
228 Barretos 84 16 0,004 0,032 0,0085 0,450 1,130 
229 Alta Moaiana (44,4%) 66 34 0,006 0,032 0,0148 0,873 2,205 
231 Alta Noroeste de Aracatuba 89 11 0,004 0,032 0,0071 0,362 0,902 
232 Médio São José dos Dourados 71 29 0,006 0,032 0,0135 0,904 2,268 



233 Divisor São José dos Dourados - Tietê 70 30 0,010 0,032 0,0166 0,930 2,324 
234 São José do Rio Preto 68 32 0,010 0,032 0,0171 1,077 2,702 
235 Média Araraquarense 84 16 0,016 0,036 0,0176 1,232 3,080 
236 Serra de Jaboticabal 66 34 0,016 0,036 0,0228 1,961 4,879 
237 Ribeirão Preto (16,5%)) 83 17 0,006 0,036 0,0111 0,988 2,486 
239 Nova Alta Paulista 88 12 0,010 0,036 0,0132 0,713 1,795 
240 Alta Noroeste de Penápolis 73 27 0,010 0,032 0,0158 0,885 2,212 
241 Bauru 86 14 0,006 0,032 0,0096 0,470 1, 171 
242 Araraquara (75,3%)) 84 16 0,010 0,032 0,0134 0,844 2,131 
245 Alta Paulista 88 12 0,010 0,032 0,0127 0,622 1,562 
246 Jaú 80 20 0,014 0,036 0,0183 1,043 2,599 
247 Rio Claro (34, 1 ºlo) 75 25 0,010 0,032 0,0155 0,744 1,844 
250 Alta Sorocabana de Presidente Prudente 92 8 0,004 0,032 0,0063 0,296 0,743 
251 Alta Sorocabana de Assis 84 16 0,010 0,032 0,0134 0,804 2,023 
252 Ourinhos 81 19 0,010 0,036 0,0148 0,799 1,983 
253 Serra de Botucatu (98,0%)) 81 19 0,010 0,032 0,0142 0,710 1,775 
255 Tatuí (22,2%)) 72 28 0,016 0,036 0,0217 1,606 4,036 
260 Campos de ltapetininga (75,1%)) 76 24 0,010 0,036 0,0162 0,891 2,219 
261 Paranapiacaba (14,3%)) 70 30 0,016 0,036 0,0219 1,204 3,022 

Paraná 88 12 - - - - -
278 Norte Velho de Venceslau Braz (90,8%)) 85 15 0,014 0,036 0,0190 1,159 2,888 
279 Norte Velho de Jacarezinho 87 13 0,010 0,036 0,0134 0,844 2, 117 
280 Algodoeira de Assaí 83 17 0,016 0,036 0,0194 1,203 3,007 
281 Norte Novo de Londrina 79 21 0,010 0,032 0,0145 1,073 2,668 
282 Norte Novo de Maringá 82 18 0,016 0,036 0,0196 1,646 4,096 
283 Norte Novíssimo de Paranavaí 94 6 0,004 0,032 0,0058 0,423 1,061 
284 Norte Novo de Apucarana (54,2%)) 79 21 0,016 0,036 0,0201 1,507 3,739 
285 Norte Novíssimo de Umuarama (88,9%)) 90 10 0,014 0,036 0,0163 1,222 3,032 
286 Camoo Mourão (19,5%)) 85 15 0,016 0,036 0,0190 1,672 4,180 

Mato Grosso do Sul 97 3 - - - - -
340 Paranaíba (10,4%)) 93 7 0,004 0,032 0,0059 0,124 0,614 
342 Pastoril de Campo Grande (37,0%)) 96 4 0,004 0,032 0,0050 0,050 0,250 
343 Três Lagoas (68,1%)) 98 2 0,004 0,032 0,0046 0,069 0,340 
344 Campos de Vacaria e Mata de Dourados (34,7%)) 98 2 0,004 0,036 0,0047 0,094 0,479 

Minas Gerais 74 26 - - - - -
177 Pontal do Triângulo Mineiro (7,8%)) 75 25 0,006 0,032 0,0125 0,525 1,312 
178 Uberaba (9,9%)) 73 27 0,006 0,032 0,0130 0,884 2,210 

Total 85 15 - - - - -

(-) Dado não significante à proposição da tabela 
(1) O percentual ao lado da microrregião corresponde à área avaliada na Folha. Os resultados das microrregiões com mais de 90%) de área 

representam o total microrregional. 
(2) Soma de bovinos, bubalinos, eqüinos, asininos, muares (grande porte); ovinos e caprinos (médio porte - diluídos por 5 para cálculo de 

suporte) 
(3) DPN = RC onde 

(RMS x PP)+ PN 
DPN = Densidade em pastagens naturais 
RC =Rebanho de campo considerado 
RMS =Relação média de suporte entre pastagens naturais e plantadas: 

São Paulo, Paraná, Minas Gerais 1 :2,5 
Mato Grosso do Sul 1 :5,0 

PP = área de pastagens plantadas 
PN = área de pastagens naturais 

(4) DPP = RMS x DPN, onde DPP =Densidade em pastagens plantadas 
(5) Rebanho de campo sem diluição de ovinos e caprinos 
(6) Conforme parâmetros da Tabela 5.XLIX. EqH/cab =homem/ano/cabeça 
(7) Ponderado aos grupos de rebanho A e B 
(8) EqH/cab X DPN X 100 e EqH/cab X DPP X 100 
(9) Referente somente à mão-de-obra do campeiro (boiadeiro e/ou ordenhador). Dados arredondados na Tabela 5.LVlll 
(10) O dado na Tabela 5.LVlll foi acrescido de 0,3 homem/ano/km2

, referente ao plantio das pastagens (renovação a cada 10 anos) 
IBGE. Censos agropecuários de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, 1975. 

Fonte: 



TABELA 5.LI 
Estrutura da pecuária - Dados para a geração dos índices tecnológicos 1980 

Microrregiões homogêneas (1) Rebanho de Densidade do rebanho Total do Nº médio de cabe-
campo consi- (cab/ha) efetivo de ças por estabeleci-
derado ( cab) campo (5) mento informante 

(2) Total das Pasta Pasta (cab) Corte Leite 
pasta gens gens 
gens naturais planta-

(3) das (4) 
São Paulo 9.446.867 1,25 0,67 1,67 9.584.735 - -

225 Alta Araraquarense de Fernandópolis (87,2%)) 548.129 1,60 0,67 1,67 557.282 86 38 
226 Alta Araraquarense de Votuporanga (96,0%)) 235.219 1,50 0,63 1,57 246.518 94 47 
227 Divisor Turvo-Grande (91,2%)) 264.268 1,37 0,61 1,53 268.424 281 85 
228 Barretos 250.932 1,40 0,59 1,48 253.190 305 81 
229 Alta Mogiana (44,4%)) 92.942 1,64 0,73 1,82 93.630 278 92 
231 Alta Noroeste de Araçatuba 1.104.908 1,24 0,53 1,33 1.116.326 391 69 
232 Médio São José dos Dourados 253.701 1,52 0,63 1,57 258.608 154 79 
233 Divisor São José dos Dourados-Tietê 356.995 1,42 0,62 1,54 362.828 111 74 
234 São José do Rio Preto 425.177 1,43 0,63 1,58 432.855 91 52 
235 Média Araraquarense 204.074 1,40 0,58 1,45 208.717 63 28 
236 Serra de Jaboticabal 116.694 1,59 1, 14 2,86 119.598 43 24 
237 Ribeirão Preto (16,5%)) 11.010 1,93 1,24 3, 11 11.354 142 40 
239 Nova Alta Paulista 496.458 1,25 0,55 1,37 502.336 97 31 
240 Alta Noroeste de Penápolis 393.465 1,43 0,61 1,53 397.984 114 67 
241 Bauru 720.283 1, 12 0,54 1,34 728.980 191 59 
242 Araraquara (75,3%)) 288.356 1,20 0,59 1,48 292.512 108 37 
245 Alta Paulista 436.046 1, 14 0,53 1,33 439.787 149 54 
246 Jaú 118.537 1, 16 0,67 1,66 121.212 79 25 
247 Rio Claro (34, 1 º/o) 67.438 0,96 0,49 1,22 71.108 140 67 
250 Alta Sorocabana de Presidente Prudente 1.593.149 1,22 0,52 1,31 1.609.491 271 65 
251 Alta Sorocabana de Assis 366.660 1, 19 0,57 1,44 372.655 138 38 
252 Ourinhos 285.350 1, 14 0,52 1,30 287.897 106 35 
253 Serra de Botucatu (98,0%) 474.663 0,93 0,50 1,25 482.014 132 52 
255 Tatuí (22,2%) 36.790 1,26 0,80 2,00 37.246 66 30 
260 Campos de ltapetininga (75,1%) 289.418 1,06 0,58 1,45 295.717 96 34 
261 Paranapiacaba (14,3%) 16.205 0,92 0,50 1,26 16.466 61 33 

Paraná 4.960.715 1,73 0,74 1,85 5.065.225 - -
278 Norte Velho de Venceslau Braz (90,8%) 279.917 1, 19 0,59 1,47 299.245 70 17 
279 Norte Velho de Jacarezinho 415.183 1,43 0,69 1,73 426.937 132 34 
280 Alaodoeira de Assaí 94.322 1,42 0,63 1,57 98.698 67 25 
281 Norte Novo de Londrina 778.200 1,79 0,77 1,93 791.716 126 42 
282 Norte Novo de Maringá 196.714 1,99 0,86 2,14 201.245 63 25 
283 Norte Novíssimo de Paranavaí 1.315.359 1,76 0,72 1,81 1.331.373 229 44 
284 Norte Novo de Apucarana (54,2%) 258.222 1,71 0,74 1,85 265.965 62 22 
285 Norte Novíssimo de Umuarama (88,9%) 1.485.103 1,93 0,78 1,95 1.505.697 105 22 
286 Campo Mourão (19,5%) 137.695 1,93 0,82 2,06 144.349 96 19 

Mato Grosso do Sul 2.392.329 0,63 0,19 0,95 2.410.771 - -
340 Paranaíba (10,4%) 169.528 0,75 0,21 1,04 170.821 413 90 
342 Pastoril de Campo Grande (37,0%) 250.934 0,39 0,14 0,71 252.277 607 69 
343 Três Lagoas (68,1%) 781.81 o 0,48 0,16 0,80 788.070 650 73 
344 Campos de Vacaria e Mata de Dourados (34,7%) 1.190.057 0,93 0,23 1, 16 1.199.603 531 47 

Minas Gerais 158.626 1, 12 0,52 1,31 159.844 - -
177 Pontal do Triânaulo Mineiro (7,8%) 122.521 1, 15 0,52 1,31 123.597 159 80 
178 Uberaba (9,9%) 36.105 1,00 0,53 1,32 36.247 179 89 

Total 36.105 1,00 0,53 1,32 36.247 179 89 

TABELA 5.LI 
Estrutura da oecuária - Dados oara a aeracão dos índices tecnolócicos, 1980 

Microrregiões homogêneas (1) Categorias do reba- Mão-de-obra ln dice tecnológico (8) 
nho (H/ano/km2

) 

Rebanho Rebanho EqH/cab EqH/cab EqH/cab Pasta Pasta 
de corte, de leite gens gens 
cor- mínimo corte leite resultante 
te/leite,lã (%) naturais plantadas 
e traba 
lho(%) B (6) (6) (7) (9) (9) (10) 

A 
São Paulo 82 18 - - - - -

225 Alta Araraauarense de Fernandópolis (87,2%) 72 28 0,014 0,032 0,0190 1,273 3,173 
226 Alta Araraauarense de Votuooranaa (96,0%) 73 27 0,010 0,032 0,0159 1,002 2,496 
227 Divisor Turvo-Grande (91,2%) 80 20 0,004 0,032 0,0096 0,586 1,469 
228 Barretos 84 16 0,004 0,032 0,0085 0,501 1,258 
229 Alta Moaiana (44,4%) 76 24 0,004 0,032 0,0107 0,781 1,947 
231 Alta Noroeste de Aracatuba 90 10 0,004 0,032 0,0068 0,360 0,904 



232 Médio São José dos Dourados 69 31 0,006 0,032 0,0141 0,888 2,214 
233 Divisor São José dos Dourados - Tietê 66 34 0,010 0,032 0,0175 1,085 2,695 
234 São José do Rio Preto 71 29 0,010 0,032 0,0164 1,033 2,591 
235 Média Araraquarense 80 20 0,016 0,036 0,0200 1,160 2,900 
236 Serra de Jaboticabal 68 32 0,016 0,036 0,0224 2,554 6,406 
237 Ribeirão Preto (16,5%)) 80 20 0,006 0,032 0,0096 1,190 2,986 
239 Nova Alta Paulista 85 15 0,010 0,036 0,0139 0,764 1,904 
240 Alta Noroeste de Penápolis 75 25 0,010 0,032 0,0155 0,945 2,371 
241 Bauru 87 13 0,006 0,032 0,0094 0,508 1,260 
242 Araraquara (75,3%)) 84 16 0,010 0,036 0,0142 0,838 2,102 
245 Alta Paulista 88 12 0,006 0,032 0,0091 0,482 1,21 o 
246 Jaú 80 20 0,014 0,036 0,0184 1,233 3,054 
247 Rio Claro (34, 1 º/o) 74 26 0,006 0,032 0,0128 0,627 1,562 
250 Alta Sorocabana de Presidente Prudente 90 10 0,004 0,032 0,0068 0,354 0,891 
251 Alta Sorocabana de Assis 82 18 0,006 0,032 0,0107 0,610 1,541 
252 Ourinhos 82 18 0,010 0,036 0,0147 0,764 1,911 
253 Serra de Botucatu (98,0%)) 82 18 0,010 0,032 0,0140 0,700 1,750 
255 Tatuí (22,2%)) 71 29 0,014 0,036 0,0204 1,632 4,080 
260 Campos de ltapetininga (75,1%)) 79 21 0,010 0,036 0,0155 0,899 2,247 
261 Paranapiacaba (14,3%)) 74 26 0,016 0,036 0,0212 1,060 2,671 

Paraná 86 14 - - - - -
278 Norte Velho de Venceslau Braz (90,8%)) 86 14 0,014 0,036 0,0171 1,009 2,514 
279 Norte Velho de Jacarezinho 84 16 0,010 0,036 0,0142 0,988 2,457 
280 Algodoeira de Assaí 85 15 0,014 0,036 0,0173 1,090 2,716 
281 Norte Novo de Londrina 80 20 0,010 0,032 0,0144 1,109 2,779 
282 Norte Novo de Maringá 78 22 0,016 0,036 0,0204 1,754 4,366 
283 Norte Novíssimo de Paranavaí 91 9 0,004 0,032 0,0065 0,468 1, 176 
284 Norte Novo de Apucarana (54,2%)) 80 20 0,016 0,036 0,0200 1,480 3,700 
285 Norte Novíssimo de Umuarama (88,9%)) 88 12 0,010 0,036 0,0131 1,022 2,554 
286 Campo Mourão (19,5%)) 87 13 0,010 0,036 0,0126 1,033 2,596 

Mato Grosso do Sul 97 3 - - - - -
340 Paranaíba (10,4%)) 93 7 0,004 0,032 0,0060 0,126 0,624 
342 Pastoril de Campo Grande (37,0%)) 98 2 0,004 0,032 0,0046 0,064 0,327 
343 Três Lagoas (68,1%)) 98 2 0,004 0,032 0,0046 0,074 0,368 
344 Campos de Vacaria e Mata de Dourados (34,7%)) 97 3 0,004 0,032 0,0048 0,110 0,557 

Minas Gerais 76 24 - - - - -
177 Pontal do Triângulo Mineiro (7,8%)) 77 23 0,006 0,032 0,0120 0,624 1,572 
178 Uberaba (9,9%)) 73 27 0,006 0,032 0,0130 0,689 1,716 

Total 85 15 - - - - -

(-) Dado não significante à proposição da tabela 
(11) O percentual ao lado da microrregião corresponde à área avaliada na Folha. Os resultados das microrregiões com mais de 90%) de área 

representam o total microrregional. 
(12) Soma de bovinos, bubalinos, eqüinos, asininos, muares (grande porte); ovinos e caprinos (médio porte - diluídos por 5 para cálculo de 

suporte) 
(13) DPN = RC onde 

(RMS x PP)+ PN 
DPN = Densidade em pastagens naturais 
RC =Rebanho de campo considerado 
RMS =Relação média de suporte entre pastagens naturais e plantadas: 

São Paulo, Paraná, Minas Gerais 1 :2,5 
Mato Grosso do Sul 1 :5,0 

PP =Área de pastagens plantadas 
PN =Área de pastagens naturais 

(14) DPP = RMS x DPN, onde DPP =Densidade em pastagens plantadas 
(15) Rebanho de campo sem diluição de ovinos e caprinos 
(16) Conforme parâmetros da Tabela 5.XLIX. EqH/cab =homem/ano/cabeça 
(17) Ponderado aos grupos de rebanho A e B 
(18) EqH/cab X DPN X 100 e EqH/cab X DPP X 100 
(19) Referente somente à mão-de-obra do campeiro (boiadeiro e/ou ordenhador). Dados arredondados na Tabela 5.LVlll 
(20) O dado na Tabela 5.LVlll foi acrescido de 0,3 homem/ano/km2

, referente ao plantio das pastagens (renovação a cada 10 anos) 
IBGE. Censos agropecuários de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, 1980. 

Fonte: 

5.2.2.2.3 - Criatório 

Compreende a suinocultura e a avicultura, atividades pouco 
vinculadas às áreas de uso especificadas no Censo Agropecuário. 
O requerimento de mão de obra dessas atividades, por 
conseguinte, foi obtido diretamente da sua produção (Tab. 5.LIX) 

Para a suinocultura, utilizou-se a exigência de 0,019 
homem/ano/terminado (SÍNTESE ... , 1980), considerando-se como 
terminado o número de suínos vendidos e abatidos nos anos-base 
(dados do Censo Agropecuário). 

Para a avaliação da avicultura, foi feita a separação em corte e 
postura. O cálculo da mão de obra baseou-se nos sistemas de 
produção constantes na bibliografia. A produção de 250 ovos/ano 

foi utilizada para o cálculo do número médio de poedeiras, 
chegando-se, assim, ao coeficiente técnico de 0,000347 
homem/ano/poedeira, isto é, um homem cuidando de 2.886 
poedeiras/ano. Os animais de corte considerados foram os frangos 
vendidos e abatidos, infonnação constante no Censo 
Agropecuário, sendo o coeficiente de 0,0002, isto é, 1 homem para 
5.000 frangos/ano. 

Segundo os parâmetros adotados, a suinocultura representou 
em 1980 somente 2,1%) do requerimento de mão de obra das 
atividades agrárias, tendo um crescimento bastante reduzido no 
quinquênio, enquanto a avicultura teve seu requerimento de mão 
de obra duplicado de 1975 a 1980, porém, como a suinocultura, 



absorveu apenas 2,2%) da exigência de mão de obra agrária da 
folha em 1980. 

5.2.2.2.4 - Silvicultura 

As matas plantadas são constituídas basicamente por duas 
espécies vegetais - o eucalipto e o Pinus. Nos anos de 1975 e 
1980, essas duas espécies representaram 98 e 93%), 
respectivamente, do efetivo total das matas plantadas na Folha, 
com predomínio do eucalipto, cuja participação foi de 76 e 74%). 

Das demais espécies consideradas no censo, apenas a 
araucária (pinheiro brasileiro) tem alguma expressão. Pela ordem, 
as outras são a grevílea, a acácia negra, o quiri e a bracatinga. A 
grevílea plantada no Estado do Paraná consta apenas no censo de 
1980 e vem sendo utilizada como quebra-vento para proteção do 
cafezal. 

A tabela 5.XXXVll permite aferir a reduzida área de 
participação da silvicultura em relação aos outros segmentos. 
Quanto ao valor da produção (Tab. 5.XXXVlll), somente nas 
microrregiões 260 - Campos de ltapetininga e 261 
Paranapiacaba essa atividade superou a ordem de 10%) do valor 
da produção agrária microrregional. A parte analisada de Mato 
Grosso do Sul possuía, em 1975 e 1980, respectivamente, 32 e 
41%) das matas plantadas existentes na área da folha. 

O número total de árvores de eucalipto e de Pinus nos anos de 
1970, 1975 e 1980 é apresentado na tabela 5.Lll. Esses dados têm 
o intuito de mostrar a evolução da silvicultura nesse decênio, 
principalmente em Mato Grosso do Sul, e situar, de modo geral, as 
fases da vida comercial dessas duas espécies florestais para o 
cálculo do requerimento de mão de obra. 

TABELA 5.Lll 
Efetivo de eucalipto e pinus 1970 1975 e 1980-Total das espécies plantadas 1975 e 1980 

Microrregiões homogêneas (1) Eucalipto Pi nus Total das espécies 
(1.000 árvores) (1.000) plantadas 

(1.000 árvores) 

1970 1975 1980 1970 1975 1980 1975 1980 

São Paulo 208.016 413.429 492.264 148.718 194.513 203.508 617.426 738.469 
225 Alta Araraquarense de Fernandópolis 1.228 1.907 1.775 - o 3 1.913 1.811 

(87,2%) 
226 Alta Araraquarense de Votuporanga 812 1.262 858 - - - 1.277 877 

(96,0%) 
227 Divisor Turvo-Grande (91,2%)) 757 448 449 - o 1 454 455 
228 Barretos 1.083 377 682 - - - 383 682 
229 Alta Mogiana (44,4%)) 44 54 97 - - - 54 97 
231 Alta Noroeste de Araçatuba 769 1.092 1.152 8 196 45 1.297 1.225 
232 Médio São José dos Dourados 102 258 326 - 3 o 263 326 
233 Divisor São José dos Dourados - Tietê 985 1.720 1.646 - o 22 1.754 1.714 
234 São José do Rio Preto 3.119 4.562 2.714 11 26 11 4.628 2.788 
235 Média Araraquarense 5.485 5.741 4.203 - 1 10 5.776 4.248 
236 Serra de Jaboticabal 5.171 3.901 1.910 42 37 178 4.041 2.106 
237 Ribeirão Preto (16,5%)) 2.128 1.573 1.766 1 54 o 1.629 1.767 
239 Nova Alta Paulista 441 1.640 1.450 19 98 92 1.766 1.621 
240 Alta Noroeste de Penápolis 3.098 2.192 2.493 - 23 75 2.232 2.586 
241 Bauru 25.052 77.056 72.199 34.617 47.364 26.856 126.024 123.384 
242 Araraauara (75,3%J) 22.341 30.234 38.319 288 932 816 31.179 39.447 
245 Alta Paulista 5.441 9.481 8.502 97 91 89 9.612 8.677 
246 Jaú 15.929 19.523 19.677 3.016 3.534 2.053 23.137 22.478 
247 Rio Claro (34,1%)) 9.739 24.313 31.066 4 123 106 24.464 31.302 
250 Alta Sorocabana de Presidente Pruden- 1.679 5.078 6.028 969 4.552 12.685 9.638 19.052 

te 
251 Alta Sorocabana de Assis 4.366 11.283 4.024 5.377 1.798 4.709 13.318 8.776 
252 Ourinhos 7.157 9.732 13.605 2.413 4.449 1.464 14.269 15.213 
253 Serra de Botucatu (98,0%)) 46.855 94.381 144.605 30.181 38.767 42.154 135.700 200.292 
255 Tatuí (22,2%)) 260 388 311 36 10 5 404 339 
260 Campos de ltapetininga (75, 1%)) 37.672 79.244 109.415 71.312 84.035 102.658 167.233 214.239 
261 Paranapiacaba (14,3%J) 6.303 25.989 22.994 285 8.420 9.476 34.981 32.967 

Paraná 17.946 28.602 45.576 4.553 12.775 15.594 55.597 81.014 
278 Norte Velho de Venceslau Braz (90,8%)) 2.226 5.353 11.455 1.651 5.788 8.840 16.146 25.364 
279 Norte Velho de Jacarezinho 5.475 8.564 9.079 22 94 70 12.665 15.972 
280 Alqodoeira de Assaí 487 1.834 1.270 3 5.004 9 7.052 1.480 
281 Norte Novo de Londrina 6.264 6.083 9.375 227 688 875 9.763 13.965 
282 Norte Novo de Maringá 1.205 1.058 2.561 21 44 66 1.259 3.022 
283 Norte Novíssimo de Paranavaí 831 2.168 3.563 37 166 281 2.718 4.713 
284 Norte Novo de Apucarana (54,2%)) 787 1.412 2.825 2.406 617 3.686 2.517 7.211 
285 Norte Novíssimo de Umuarama (88,9%)) 539 1.869 4.616 184 366 1.733 3.080 7.974 
286 Campo Mourão (19,5%)) 132 261 832 2 8 34 397 1.313 

Mato Grosso do Sul 38 312.277 508.582 170 9.977 50.014 322.266 587.384 
340 Paranaíba (10,4%)) 4 21 163 - o o 23 163 
342 Pastoril de Campo Grande (37,0%)) 4 163.496 333.358 - 1.761 32.417 165.259 394.551 
343 Três Lagoas (68,1%)) o 144.898 170.840 1 3.840 13.402 148.738 184.242 
344 Campos de Vacaria e Mata de Dourados 30 3.862 4.221 169 4.376 4.195 8.246 8.428 

(34,7%) 
Minas Gerais 4 20 15 - o 1 20 19 

177 Pontal do Triângulo Mineiro (7,8%)) - 1 8 - o - 1 8 
178 Uberaba (9,9%)) 4 19 7 - - 1 19 11 

Total 226.004 754.328 1.046.439 153.441 217.265 269.117 995.309 1.406.886 

(1) O percentual ao lado da microrregião corresponde à área avaliada na Folha. Os resultados das microrregiões com mais de 90%) de área 
representam o total microrregional. 

Fonte: IBGE. Censos agropecuários de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, 1970,1975 e 1980. 



A exigência de mão de obra para a silvicultura refere-se às 
fases de formação, manutenção e cortes parciais. Em razão de as 
áreas de utilização com matas plantadas constantes no Censo 
Agropecuário vincularem-se às áreas efetivamente existentes e, 
também àquelas em que o proprietário tem intenção de formar, a 
curto prazo, com silvicultura, a exigência mão de obra para o corte 
final não foi considerada, embora pudesse também ser 
contabilizada com base na produção anual do segmento. 

Para a contabilização da evolução de cada uma dessas 
espécies no período 1970-75 e 1975-80, foram estabelecidos 
percentuais distintos para árvores com até 5 anos de idade (fase 

de formação) e para aquelas acima dessa idade (fase de 
produção), aplicando-se, então, o coeficiente técnico 
correspondente a cada grupo (Tab. 5.Llll). Os dados expressos 
nesses coeficientes foram diluídos pelos anos considerados para a 
formação - 4 anos - e pela vida útil comercial - 16 anos para o 
eucalipto e 20 para o Pinus. De acordo com essas ponderações, 
quanto maior o índice tecnológico, maior o percentual de matas em 
formação em relação às matas em produção. Os índices 
tecnológicos da silvicultura estão expressos na tabela 5.LVlll (vide 
item 5.2.2.3) e correspondem à participação das duas espécies 
florestais, segundo as fases em que se encontram. 

TABELA 5.Llll 
Coeficientes técnicos da silvicultura (h/dia/ha) 

Espécies Fase de formação Fase de produção (1) 
Eucalipto 22,3 15,4 

Pinus 21,8 8,5 

(1) Considerado somente os cortes e desbastes do período de produção sem incluir o corte final. 
Fonte: Rio Grande do sul, 1975. 
Dados obtidos: Tupy Agroenergética, Joinville - SC 

Companhia Agroflorestal Monte Alegre, Agudos - SP. 

5.2.2.2.5 - Extrativismo vegetal 

O extrativismo vegetal constituiu o menor segmento em geração de 
oferta de trabalho, como poderá ser observado adiante na tabela 
5.LIX. Em 1980, para um requerimento de mão de obra superior a 
um milhão de pessoas para o conjunto das atividades agrárias, 
pouco mais de 3.000 pessoas dedicaram-se à extração de lenha e 
madeira, reduzindo-se ainda mais em relação a 1975. 

Pela tabela 5.LIV, verifica-se o predomínio da extração de 
lenha sobre a de madeira, cuja produção reduziu-se 

consideravelmente em 1980, passando, no norte do Paraná, de 
898.000 m3 para 69.000 m3

, sinal evidente da diminuição das 
matas naturais. Em 1975, na parte analisada desse Estado, essas 
já estavam reduzidas a cerca de 4,6%) da área recenseada, caindo 
para 4,4%) em 1980. Em algumas microrregiões, como na 282 -
Norte Novo de Maringá, as matas naturais ocupavam cerca de 2%) 
da área microrregional, fator ponderável de desequilíbrio ecológico. 

TABELA 5. LIV 
Produção de lenha e madeira de origem nativa, 1975 e 1980 

Microrregiões homogêneas (1) Lenha (2) Madeira 
(1.000m') (1.000m') 

1975 1980 1975 1980 
São Paulo 1.149,4 671 91 106 

225 Alta Araraquarense de Fernandópolis (87,2%)) 26,4 21 o 1 
226 Alta Araraquarense de Votuporanga (96,0%)) 15,0 5 1 o 
227 Divisor Turvo-Grande (91,2%)) 12, 1 5 5 5 
228 Barretos 48,0 3 - o 
229 Alta Mogiana (44,4%)) 1,0 2 - o 
231 Alta Noroeste de Araçatuba 23,5 10 14 1 
232 Médio São José dos Dourados 19,0 4 1 o 
233 Divisor São José dos Dourados - Tietê 18,0 21 o 2 
234 São José do Rio Preto 24,2 11 o o 
235 Média Araraauarense 26,0 15 1 o 
236 Serra de Jaboticabal 14,0 3 o o 
237 Ribeirão Preto (16,5%J) 7,0 1 o o 
239 Nova Alta Paulista 2,1 69 o o 
240 Alta Noroeste de Penáoolis 40,0 19 - o 
241 Bauru 59,0 46 o 49 
242 Araraquara (75,3%)) 112,4 115 o 2 
245 Alta Paulista 10,0 18 o 2 
246 Jaú 56,0 44 - 4 
247 Rio Claro (34, 1 º/o) 12,4 8 o 6 
250 Alta Sorocabana de Presidente Prudente 126,8 69 29 11 
251 Alta Sorocabana de Assis 54,0 70 o o 
252 Ourinhos 113,0 11 o 13 
253 Serra de Botucatu (98,0%) 76, 1 78 - 1 
255 Tatuí (22,2%) 5,0 o - -
260 Campos de ltapetininga (75,1%) 241,4 23 o 9 
261 Paranaoiacaba (14,3%) 7,0 o 40 o 

Paraná 431,0 386 898 69 
278 Norte Velho de Venceslau Braz (90,8%) 118,0 164 o 8 
279 Norte Velho de Jacarezinho 21,0 37 1 4 
280 Alaodoeira de Assaí 11,0 1 o o 
281 Norte Novo de Londrina 77,0 39 37 7 
282 Norte Novo de Marinqá 22,0 3 o 1 
283 Norte Novíssimo de Paranavaí 25,0 66 15 13 



284 Norte Novo de Apucarana (54,2%)) 26,0 23 4 5 
285 Norte Novíssimo de Umuarama (88,9%)) 124,0 46 837 31 
286 Campo Mourão (19,5%)) 7,0 7 4 o 

Mato Grosso do Sul 256,5 454 11 o 95 
340 Paranaíba (10,4%)) 13,0 45 o 4 
342 Pastoril de Campo Grande (37,0%)) 23, 1 31 19 o 
343 Três Lagoas (68,1%)) 58,4 227 o 13 
344 Campos de Vacaria e Mata de Dourados (34,7%)) 162,0 151 91 78 

Minas Gerais 79,1 334 o 5 
177 Pontal do Triângulo Mineiro (7,8%)) 59,3 304 o 5 
178 Uberaba (9,9%)) 19,8 30 - o 

Total 1.916,0 1.845 1.099 275 

(O) O dado existe, mas não atinge a escala adotada na tabela. 
(1) O percentual ao lado da microrregião corresponde à área avaliada na Folha. Os resultados das microrregiões 

com mais de 90%) de área representam o total microrregional. 
(2) Acrescido de matéria-prima para carvão. Para o ano de 1975 o dado de carvão (t) foi transformado em m3 de 

lenha a partir da relação 1t:10m3
. 

Fonte: IBGE. Censos Agropecuários de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, 1975 e 1980. 

Foram consideradas como matas naturais aquelas contidas 
nos estabelecimentos recenseados, não abrangendo as áreas de 
conservação da natureza pertencentes ao poder público. De 
acordo com a consulta bibliográfica efetuada, essas últimas são 
bastante restritas, limitando-se às apresentadas na tabela 5.LV, 
pouco alterando os reduzidos percentuais citados. Na porção 

analisada do Estado de São Paulo, dos 6.115 km2 recenseados 
com matas naturais, apenas 475 km2 estão registrados nessa 
tabela. O norte do Paraná, de ocupação muito mais intensa que a 
parte analisada de São Paulo, necessita de áreas de preservação 
efetiva dos ecossistemas florestais, pois, oficialmente, não há 
nenhuma área de conservação catalogada. 

TABELA 5.LV 
Áreas de conservação da natureza 

Denominação Localização Are a 
(municípios e microrregiões) (ha) 

Reserva Estadual de Bauru Bauru (241) 287,28 
Reserva Estadual de São Carlos SãoCarlos (242) 75,26 
Reserva Estadual dos Caetetus Gália e Alvinlândia (245) 2.178,84 
Reserva Estadual do Morro do Diabo Teodoro Samoaio (250) 37.156,68 
Reserva Estadual Lagoa São Paulo (1) Presidente Epitácio (250) 7.850,00 
Total 47.548,06 

(1) Área a ser inundada pelo reservatório da usina hidrelétrica de Porto Primavera 
Dados obtidos: Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo- Instituto Florestal -
Coordenadoria da Pesquisa de Recursos Naturais. 

Tendo em vista a situação existente na folha com relação à 
preservação da natureza, deduziram-se, em nível potencial, 20%) 
das áreas de capacidade de uso, a fim de atender às 
determinações do Código Florestal (Lei 4.771/65, Artigos 2°, letras 
a, b, c, d, e, g e 16°, letra a). A essas áreas foram acrescentadas, 
eventualmente, manchas de baixo potencial de uso. 

O cálculo de mão de obra, tal como no criatório, foi obtido 
diretamente da produção e refere-se à exploração da lenha (para 

queima in natura e para produção de carvão) e ao corte de 
espécies vegetais nativas para produção de madeira. 

Os coeficientes técnicos utilizados para a extração de lenha e 
madeira estão na tabela 5.LVI. O requerimento de mão de obra é o 
resultado da produção de cada grupo considerado pelo respectivo 
coeficiente, e encontra-se na tabela 5.LIX, adiante. 

TABELA 5.LVI 
Coeficientes técnicos de retirada de lenha e madeira em matas naturais 

Produtos m3/dia 

Lenha 2,58 
Madeira 3,08 

(2) 250 jornadas de trabalho/ano - 8 horas/dia 
Dados obtidos: Tupy Agroenergética, Joinville - SC 

5.2.2.3 - Estrutura e requerimento de mão de obra atuais 

Esse item finaliza a análise referente ao uso atual. Nas tabelas 
5.LVll, 5.LVlll e 5.LIX constam as áreas de uso atual, os índices 
tecnológicos e respectivos requerimentos de mão de obra dos 
segmentos avaliados. Somando-se esses requerimentos, obtém-se 

m3 /ano (1) 

645 
770 

o requerimento total de mão de obra das atividades agrárias, dado 
utilizado adiante para o cálculo da relação entre oferta e 
requerimento atuais de mão de obra - o coeficiente de excesso. 



TABELA 5.LVll 
Áreas de uso atual, 1975 e 1980 (km2

) 

Microrregiões homogêneas (1) Culturas temporárias Culturas permanentes Pastagens plantadas 

1975 1980 1975 1980 1975 1980 
São Paulo 23.136 26.007 10.299 12.548 57.212 60.579 

225 Alta Araraquarense de Fernandópolis (87,2%)) 743 616 546 707 3.252 3.199 
226 Alta Araraquarense de Votuporanga (96,0%)) 297 236 196 255 1.491 1.460 
227 Divisor Turvo-Grande (91,2%)) 344 551 180 296 1.958 1.585 
228 Barretos 1.158 1.382 218 356 1.861 1.631 
229 Alta Mogiana (44,4%)) 1.125 1.346 3 4 470 470 
231 Alta Noroeste de Araçatuba 933 1.494 206 259 8.506 7.892 
232 Médio São José dos Dourados 271 252 97 140 1.408 1.571 
233 Divisor São José dos Dourados - Tietê 495 452 274 423 2.263 2.183 
234 São José do Rio Preto 643 581 530 890 2.426 2.508 
235 Média Araraquarense 892 947 988 1.382 984 1.370 
236 Serra de Jaboticabal 1.585 1.913 1.273 1.442 365 191 
237 Ribeirão Preto (16,5%)) 708 689 8 6 43 21 
239 Nova Alta Paulista 575 621 1.103 1.222 3.569 3.415 
240 Alta Noroeste de Penáoolis 670 777 255 324 2.477 2.439 
241 Bauru 1.113 1.191 961 1.088 3.773 4.665 
242 Araraquara (75,3%)) 1.419 1.705 823 1.173 1.067 1.643 
245 Alta Paulista 757 707 987 962 2.962 2.911 
246 Jaú 1.318 1.517 336 383 572 506 
247 Rio Claro (34, 1 º/o) 162 190 36 51 348 452 
250 Alta Sorocabana de Presidente Prudente 1.693 1.911 133 199 11.345 11.622 
251 Alta Sorocabana de Assis 1.975 2.219 226 188 1.732 2.201 
252 Ourinhos 1.164 1.264 484 413 1.352 1.985 
253 Serra de Botucatu (98,0%)) 1.490 1.711 387 325 1.644 2.954 
255 Tatuí (22,2%)) 84 98 3 4 117 111 
260 Campos de ltapetininga (75, 1 º/o) 1.423 1.522 40 51 1.167 1.497 
261 Paranapiacaba (14,3%) 99 115 6 5 60 97 

Paraná 12.142 13.379 9.038 7.004 22.771 25.606 
278 Norte Velho de Venceslau Braz (90,8%) 1.353 1.402 346 376 1.217 1.603 
279 Norte Velho de Jacarezinho 2.380 2.566 768 596 2.023 2.079 
280 Algodoeira de Assaí 801 874 132 102 386 558 
281 Norte Novo de Londrina 2.341 2.870 2.219 1.525 3.648 3.832 
282 Norte Novo de Marinaá 1.485 1.664 794 488 748 872 
283 Norte Novíssimo de Paranavaí 473 606 1.465 1.209 7.033 7.139 
284 Norte Novo de Apucarana (54,2%) 1.113 1.311 705 413 973 1.319 
285 Norte Novíssimo de Umuarama (88,9%) 1.358 1.137 2.308 2.048 6.369 7.565 
286 Camoo Mourão (19,5%) 838 949 301 247 374 639 

Mato Grosso do Sul 1.256 1.452 181 155 11.012 22.032 
340 Paranaíba (10,4%) 11 o 95 2 1 710 1.472 
342 Pastoril de Campo Grande (37,0%) 248 440 6 2 1.007 2.784 
343 Três Lagoas (68,1%) 274 359 17 19 2.895 8.145 
344 Campos de Vacaria e Mata de Dourados (34,7%) 624 558 156 133 6.400 9.631 

Minas Gerais 289 538 16 23 833 1.067 
177 Pontal do Triângulo Mineiro (7,8%) 185 369 13 18 786 851 
178 Uberaba (9,9%) 104 169 3 5 47 216 

Total 36.823 41.376 19.534 19.730 91.828 109.284 

TABELA 5.LVll 
Áreas de uso atual, 1975 e 1980 (km2

) 

Microrregiões homogêneas (1) Pastagens naturais Matas plantadas Matas naturais 

1975 1980 1975 1980 1975 1980 
São Paulo 24.017 15.088 3.561 3.899 5.966 6.115 

225 Alta Araraauarense de Fernandóoolis (87,2%) 255 218 22 18 191 158 
226 Alta Araraauarense de Votuooranaa (96,0%) 166 103 12 10 104 81 
227 Divisor Turvo-Grande (91,2%) 334 349 6 6 150 121 
228 Barretos 386 156 4 6 215 185 
229 Alta Moaiana (44,4%) 146 96 1 2 34 56 
231 Alta Noroeste de Aracatuba 1.099 1.038 18 18 279 355 
232 Médio São José dos Dourados 266 101 4 3 97 91 
233 Divisor São José dos Dourados - Tietê 534 334 23 20 121 157 
234 São José do Rio Preto 748 475 46 41 187 192 
235 Média Araraquarense 866 86 55 36 219 207 
236 Serra de Jaboticabal 684 542 51 40 76 64 
237 Ribeirão Preto (16,5%) 43 36 15 50 20 12 
239 Nova Alta Paulista 428 545 17 17 130 127 
240 Alta Noroeste de Penápolis 486 319 14 21 116 126 



241 Bauru 2.977 1.793 726 698 565 533 
242 Araraquara (75,3%)) 1.876 761 198 227 390 299 
245 Alta Paulista 953 907 63 61 224 236 
246 Jaú 770 517 91 89 153 140 
247 Rio Claro (34, 1 º/o) 436 251 107 132 49 65 
250 Alta Sorocabana de Presidente Prudente 2.178 1.443 81 114 739 1.098 
251 Alta Sorocabana de Assis 1.640 876 72 59 459 286 
252 Ourinhos 1.246 524 83 78 289 287 
253 Serra de Botucatu (98,0%)) 3.453 2.124 748 970 582 590 
255 Tatuí (22,2%)) 223 181 2 2 21 23 
260 Campos de ltapetininga (75, 1 º/o) 1.700 1.234 942 1.043 429 555 
261 Paranapiacaba (14,3%J) 124 79 160 138 127 71 

Paraná 3.096 3.021 316 463 2.491 2.399 
278 Norte Velho de Venceslau Braz (90,8%)) 704 741 68 92 300 339 
279 Norte Velho de Jacarezinho 651 816 60 93 222 299 
280 Algodoeira de Assaí 188 108 20 21 60 76 
281 Norte Novo de Londrina 600 506 83 95 411 384 
282 Norte Novo de Maringá 122 117 11 23 51 67 
283 Norte Novíssimo de Paranavaí 217 337 21 37 459 380 
284 Norte Novo de Apucarana (54,2%)) 249 189 21 46 168 148 
285 Norte Novíssimo de Umuarama (88,9%)) 118 134 27 45 739 626 
286 Campo Mourão (19,5%)) 247 73 5 11 81 80 

Mato Grosso do Sul 28.540 15.865 1.551 3.240 7.11 o 9.809 
340 Paranaíba (10,4%)) 1.062 783 5 2 146 267 
342 Pastoril de Campo Grande (37,0%)) 8.613 3.688 1.102 2.443 2.404 2.225 
343 Três Lagoas (68,1%)) 13.494 8.235 271 755 1.983 4.366 
344 Campos de Vacaria e Mata de Dourados (34,7%)) 5.371 3.159 173 40 2.577 2.951 

Minas Gerais 815 355 - - 231 194 
177 Pontal do Triânaulo Mineiro (7,8%J) 454 210 - - 168 160 
178 Uberaba (9,9%)) 361 145 - - 63 34 

Total 56.468 34.329 5.248 7.602 15.798 18.517 

(1) -O percentual ao lado da microrregião corresponde à área avaliada na Folha. 

Fonte: IBGE. Censos Agropecuários de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, 1975 e 1980. 

TABELA 5.LVlll 
Índices tecnológicos, 1975 e 1980 (H/ano/km2

) 

Microrregiões homogêneas (1) Culturas temporárias Culturas permanentes Pastagens plantadas 

1975 1980 1975 1980 1975 1980 
São Paulo 10,6 10,0 26,4 22,1 1,9 2,0 

225 Alta Araraquarense de Fernandópolis (87,2%)) 11,4 9,0 32,4 23,6 3,0 3,5 
226 Alta Araraquarense de Votuporanga (96,0%)) 10,6 8,0 29,0 22,9 2,8 2,8 
227 Divisor Turvo-Grande (91,2%J) 7,0 8,8 22,1 22,6 1,3 1,8 
228 Barretos 4,7 4, 1 19,3 20,3 1,4 1,6 
229 Alta Moaiana (44,4º/o) 4,2 5,4 13,4 24,9 2,5 2,2 
231 Alta Noroeste de Aracatuba 10,8 7,9 28,9 21,8 1,2 1,2 
232 Médio São José dos Dourados 11,2 9,3 32,0 21,7 2,6 2,5 
233 Divisor São José dos Dourados - Tietê 7,9 7,4 28,3 22,0 2,6 3,0 
234 São José do Rio Preto 8,5 6,9 21,8 20,3 3,0 2,9 
235 Média Araraquarense 13,3 13, 1 21,5 22,8 3,4 3,2 
236 Serra de Jaboticabal 13,6 15,5 25,6 23,8 5,2 6,7 
237 Ribeirão Preto (16,5%) 20,3 17,5 21,7 21,4 2,8 3,3 
239 Nova Alta Paulista 11,8 11,4 34,0 22,9 2,1 2,2 
240 Alta Noroeste de Penápolis 12,0 12,5 30,6 21,7 2,5 2,7 
241 Bauru 9,7 9,6 25,9 21,5 1,5 1,6 
242 Araraquara (75,3%) 14,7 14,6 19,6 21,0 2,4 2,4 
245 Alta Paulista 11,0 8,2 30,2 23,9 1,9 1,5 
246 Jaú 16,8 17,3 25,5 21,2 2,9 3,4 
247 Rio Claro (34,1%) 12,3 10,0 23,2 17,8 2,1 1,9 
250 Alta Sorocabana de Presidente Prudente 13,4 12,8 31, 1 22,7 1,0 1,2 
251 Alta Sorocabana de Assis 5,6 4,0 27,3 19,4 2,3 1,8 
252 Ourinhos 7,7 8,0 23,4 18,5 2,3 2,2 
253 Serra de Botucatu (98,0%) 10,7 9,7 23,9 18,2 2,1 2, 1 
255 Tatuí (22,2%) 9,3 7,4 21,9 15,5 4,3 4,4 
260 Camoos de ltaoetininaa (75,1%) 8,0 6,8 16,5 21,5 2,5 2,5 
261 Paranaoiacaba (14,3%) 13,6 11,3 53,4 56,2 3,3 3,0 

Paraná 6,9 5,7 28,7 19, 1 2,7 2,6 
278 Norte Velho de Venceslau Braz (90,8%) 7,8 7,8 21,9 18,7 3,7 2,8 
279 Norte Velho de Jacarezinho 8,2 6,0 27,8 17,6 2,4 2,8 
280 Algodoeira de Assaí 9,6 7, 1 27,6 18,3 3,3 3,0 
281 Norte Novo de Londrina 6, 1 5,5 32, 1 18,9 3,0 3, 1 



282 Norte Novo de Maringá 2,9 2,8 31,7 19,9 4,4 4,7 
283 Norte Novíssimo de Paranavaí 9,0 7,9 32,2 20,5 1,4 1,5 
284 Norte Novo de Apucarana (54,2%)) 6,8 5,4 25,4 19,0 4,1 4,0 
285 Norte Novíssimo de Umuarama (88,9%)) 8,8 7,0 24,9 19,0 3,3 2,9 
286 Campo Mourão (19,5%)) 4,0 3,2 25,0 18,4 4,5 2,9 

Mato Grosso do Sul 6,5 4,9 21,0 16,9 0,7 0,8 
340 Paranaíba (10,4%)) 6,4 4, 1 28,9 21,5 0,9 0,9 
342 Pastoril de Campo Grande (37,0%)) 2,5 1,9 20,9 18,5 0,5 0,6 
343 Três Lagoas (68,1%)) 6,6 4,0 26,9 21,7 0,6 0,7 
344 Campos de Vacaria e Mata de Dourados (34,7%)) 8, 1 8,0 20,3 16, 1 0,8 0,9 

Minas Gerais 4,3 3,8 15,3 15,0 1,7 1,9 
177 Pontal do Triânqulo Mineiro (7,8%J) 5, 1 4,7 15,4 15,0 1,6 1,9 
178 Uberaba (9,9%)) 3,0 1,7 14,7 14,8 2,5 2,0 

Total 9,2 8,3 27,4 21,0 1,9 1,9 

TABELA 5.LVlll 
Índices tecnológicos, 1975 e 1980 (H/ano/km2

) 

Microrregiões homogêneas (1) Pastagens naturais Matas plantadas Matas naturais 

1975 1980 1975 1980 1975 1980 
São Paulo 0,8 0,8 6,5 5,9 0,318 0,174 

225 Alta Araraquarense de Fernandópolis (87,2%)) 1, 1 1,3 7,1 6,3 0,267 0,215 
226 Alta Araraquarense de Votuporanga (96,0%)) 1,0 1,0 7,2 6,3 0,298 0,258 
227 Divisor Turvo-Grande (91,2%)) 0,4 0,6 6,2 6,2 0,206 0,099 
228 Barretos 0,5 0,5 6,2 7,4 0,432 0,000 
229 Alta Mogiana (44,4%)) 0,9 0,8 6,7 7,4 0,058 0,054 
231 Alta Noroeste de Araçatuba 0,4 0,4 7,2 6,3 0,240 0,046 
232 Médio São José dos Dourados 0,9 0,9 7,8 6,7 0,402 0,066 
233 Divisor São José dos Dourados - Tietê 0,9 1, 1 7,4 6,2 0,289 0,229 
234 São José do Rio Preto 1, 1 1,0 7,0 6,3 0,251 0,089 
235 Média Araraquarense 1,2 1,2 6,3 6,3 0,237 O, 111 
236 Serra de Jaboticabal 2,0 2,6 6,1 6,5 0,355 0,078 
237 Ribeirão Preto (16,5%)) 1,0 1,2 6,2 6,5 0,700 0,017 
239 Nova Alta Paulista 0,7 0,8 8,2 6,2 0,030 0,843 
240 Alta Noroeste de Penápolis 0,9 0,9 6,2 6,6 0,663 0,230 
241 Bauru 0,5 0,5 6,4 5,1 0,201 0,253 
242 Araraquara 0,9 0,8 6,9 6,8 0,558 0,605 
245 Alta Paulista 0,6 0,5 7,3 6,2 0,084 0,131 
246 Jaú 1,0 1,2 6,3 5,9 0,712 0,521 
247 Rio Claro (34,1%J) 0,7 0,6 7,8 6,8 0,489 0,308 
250 Alta Sorocabana de Presidente Prudente 0,3 0,4 7,8 6,7 0,396 0,110 
251 Alta Sorocabana de Assis 0,8 0,6 7,2 6,5 0,226 0,378 
252 Ourinhos 0,8 0,8 6,6 6,6 0,757 0,118 
253 Serra de Botucatu (98,0%)) 0,7 0,7 6,6 6,2 0,252 0,002 
255 Tatuí (22,2%)) 1,6 1,6 7,0 6,1 0,476 0,000 
260 Campos de ltapetininga (75, 1 º/o) 0,9 0,9 5,8 5,7 1,090 0,119 
261 Paranapiacaba (14,3%) 1,2 1, 1 8,3 5,6 0,622 0,000 

Paraná 1, 1 1,0 7,1 7,2 0,737 0,286 
278 Norte Velho de Venceslau Braz (90,8%) 1,2 1,0 7,4 7,7 0,763 0,779 
279 Norte Velho de Jacarezinho 0,9 1,0 7,3 6,6 0,193 0,207 
280 Algodoeira de Assaí 1,2 1, 1 8,6 6,2 0,350 0,026 
281 Norte Novo de Londrina 1, 1 1, 1 6,4 7,2 0,508 0,180 
282 Norte Novo de Marinaá 1,7 1,8 6,2 7,8 0,843 0,090 
283 Norte Novíssimo de Paranavaí 0,4 0,5 7,8 7,3 0,156 0,313 
284 Norte Novo de Aoucarana (54,2%) 1,5 1,5 6,2 6,4 0,339 0,291 
285 Norte Novíssimo de Umuarama (88,9%) 1,2 1,0 7,6 7,9 2,165 0,177 
286 Camoo Mourão (19,5%) 1,7 1,0 7,5 8,1 0,246 0,138 

Mato Grosso do Sul 0,1 O, 1 9,0 7,5 0,076 0,084 
340 Paranaíba (10,4%) 0,1 O, 1 8,4 8,6 0,171 0,281 
342 Pastoril de Campo Grande (37,0%) O, 1 0,1 9,0 7,7 0,029 0,022 
343 Três Lagoas (68,1%) O, 1 O, 1 9,0 6,7 0,056 0,085 
344 Campos de Vacaria e Mata de Dourados (34,7%) O, 1 O, 1 8,7 7,4 0,179 0,114 

Minas Gerais 0,7 0,6 - - 0,532 2,701 
177 Pontal do Triângulo Mineiro (7,8%) 0,5 0,6 9,0 - 0,684 2,988 
178 Uberaba (9,9%) 0,9 0,7 8,4 - 0,603 1,353 

Total 0,4 0,5 7,3 6,7 0,278 0,168 

(1) -O percentual ao lado da microrregião corresponde à área avaliada na Folha. 
Obs: Os índices tecnológicos estaduais e os referentes às matas naturais, inclusive os microrregionais, foram obtidos a partir da divisão do 

requerimento de mão-de-obra pela área recenseada 



TABELA 5. LIX 
Requerimento atual de mão-de-obra, 1975 e 1980 

Microrregiões homogêneas (1) Culturas temporárias Culturas permanentes Pastagens plantadas 

1975 1980 1975 1980 1975 1980 
São Paulo 245.579 260.313 271.432 276.777 108.087 120.186 

225 Alta Araraquarense de Fernandópolis (87,2%)) 8.470 5.544 17.690 16.685 9.756 11.197 
226 Alta Araraquarense de Votuporanga (96,0%)) 3.148 1.888 5.684 5.840 4.175 4.088 
227 Divisor Turvo-Grande (91,2%)) 2.408 4.849 3.978 6.690 2.545 2.853 
228 Barretos 5.443 5.666 4.207 7.227 2.605 2.610 
229 Alta Mogiana (44,4%)) 4.725 7.268 40 100 1.175 1.034 
231 Alta Noroeste de Araçatuba 10.076 11.803 5.953 5.646 10.207 9.470 
232 Médio São José dos Dourados 3.035 2.344 3.104 3.038 3.661 3.928 
233 Divisor São José dos Dourados - Tietê 3.911 3.345 7.754 9.306 5.884 6.549 
234 São José do Rio Preto 5.466 4.009 11.554 18.067 7.278 7.273 
235 Média Araraquarense 11.864 12.406 21.242 31.51 o 3.346 4.384 
236 Serra de Jaboticabal 21.556 29.652 32.589 34.320 1.898 1.280 
237 Ribeirão Preto (16,5%)) 14.372 12.058 174 128 120 69 
239 Nova Alta Paulista 6.785 7.079 37.502 27.984 7.495 7.513 
240 Alta Noroeste de Penápolis 8.040 9.713 7.803 7.031 6.193 6.585 
241 Bauru 10.796 11.434 24.890 23.392 5.660 7.464 
242 Araraquara (75,3%)) 20.859 24.893 16.131 24.633 2.561 3.943 
245 Alta Paulista 8.327 5.797 29.807 22.992 5.628 4.367 
246 Jaú 22.142 26.244 8.568 8.120 1.659 1.720 
247 Rio Claro (34, 1 º/o) 1.993 1.900 835 908 731 859 
250 Alta Sorocabana de Presidente Prudente 22.686 24.461 4.136 4.517 11.345 13.946 
251 Alta Sorocabana de Assis 11.060 8.876 6.170 3.647 3.984 3.962 
252 Ourinhos 8.963 10.112 11.326 7.641 3.11 o 4.367 
253 Serra de Botucatu (98,0%)) 15.943 16.597 9.249 5.915 3.452 6.203 
255 Tatuí (22,2%)) 781 725 66 62 503 488 
260 Campos de ltapetininga (75, 1 º/o) 11.384 10.350 660 1.097 2.918 3.743 
261 Paranapiacaba (14,3%) 1.346 1.300 320 281 198 291 

Paraná 83.473 75.843 259.044 134.011 61.403 67.737 
278 Norte Velho de Venceslau Braz (90,8%) 10.553 10.936 7.577 7.031 4.503 4.488 
279 Norte Velho de Jacarezinho 19.516 15.396 21.350 10.490 4.855 5.821 
280 Algodoeira de Assaí 7.690 6.205 3.643 1.867 1.274 1.674 
281 Norte Novo de Londrina 14.280 15.785 71.230 28.823 10.944 11.879 
282 Norte Novo de Maringá 4.307 4.659 25.170 9.711 3.291 4.098 
283 Norte Novíssimo de Paranavaí 4.257 4.787 47.173 24.785 9.846 10.709 
284 Norte Novo de Apucarana (54,2%) 7.568 7.079 17.907 7.847 3.989 5.276 
285 Norte Novíssimo de Umuarama (88,9%) 11.950 7.959 57.469 38.912 21.018 21.939 
286 Campo Mourão (19,5%) 3.352 3.037 7.525 4.545 1.683 1.853 

Mato Grosso do Sul 8.186 7.126 3.807 2.612 8.000 17.365 
340 Paranaíba (10,4%) 704 390 58 22 639 1.325 
342 Pastoril de Campo Grande (37,0%) 620 836 125 37 504 1.670 
343 Três Laqoas (68,1%) 1.808 1.436 457 412 1.737 5.702 
344 Camoos de Vacaria e Mata de Dourados (34,7%) 5.054 4.464 3.167 2.141 5.120 8.668 

Minas Gerais 1.256 2.021 244 344 1.376 2.049 
177 Pontal do Triânaulo Mineiro (7,8%) 944 1.734 200 270 1.258 1.617 
178 Uberaba (9,9%) 312 287 44 74 118 432 

Total 338.494 345.303 534.527 413.744 178.866 207.337 

TABELA 5. LIX 
Requerimento atual de mão-de-obra, 1975 e 1980 

Microrregiões homogêneas (1) Pastagens naturais Matas plantadas Matas naturais 
(2) (3) 

1975 1980 1975 1980 1975 1980 
São Paulo 18.314 11.604 23.262 23.155 1.897 1.064 

225 Alta Araraquarense de Fernandópolis (87,2%) 281 283 156 113 41 34 
226 Alta Araraquarense de Votuporanga (96,0%) 166 103 86 63 24 8 
227 Divisor Turvo-Grande (91,2%) 134 209 37 37 26 8 
228 Barretos 193 78 25 44 74 o 
229 Alta Mogiana (44,4%) 131 77 7 15 2 3 
231 Alta Noroeste de Araçatuba 440 415 130 113 54 16 
232 Médio São José dos Dourados 239 91 31 20 30 6 
233 Divisor São José dos Dourados - Tietê 481 367 170 124 28 36 
234 São José do Rio Preto 823 475 322 258 37 17 
235 Média Araraauarense 1.039 103 347 227 41 23 
236 Serra de Jaboticabal 1.368 1.409 311 260 22 5 
237 Ribeirão Preto (16,5%) 43 43 93 325 11 2 
239 Nova Alta Paulista 300 436 139 105 3 107 
240 Alta Noroeste de Penáoolis 437 287 87 139 62 29 
241 Bauru 1.489 897 4.646 3.560 91 135 
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Araraquara (75,3%)) 1.688 609 1.366 
Alta Paulista 572 454 460 
Jaú 770 620 573 
Rio Claro (34, 1 º/o) 305 151 835 
Alta Sorocabana de Presidente Prudente 653 577 632 
Alta Sorocabana de Assis 1.312 526 518 
Ourinhos 997 419 548 
Serra de Botucatu (98,0%)) 2.417 1.487 4.937 
Tatuí (22,2%)) 357 290 14 
Campos de ltapetininga (75, 1 º/o) 1.530 1.111 5.464 
Paranapiacaba (14,3%)) 149 87 1.328 
Paraná 3.547 3.104 2.249 
Norte Velho de Venceslau Braz (90,8%)) 845 741 503 
Norte Velho de Jacarezinho 586 816 438 
Algodoeira de Assaí 226 119 172 
Norte Novo de Londrina 660 557 531 
Norte Novo de Maringá 207 211 68 
Norte Novíssimo de Paranavaí 87 169 164 
Norte Novo de Apucarana (54,2%)) 374 284 130 
Norte Novíssimo de Umuarama (88,9%)) 142 134 205 
Campo Mourão (19,5%)) 420 73 38 
Mato Grosso do Sul 2.853 1.587 13.904 
Paranaíba (10,4%)) 106 78 42 
Pastoril de Campo Grande (37,0%)) 861 369 9.918 
Três Lagoas (68,1%)) 1.349 824 2.439 
Campos de Vacaria e Mata de Dourados (34,7%)) 537 316 1.505 
Minas Gerais 552 228 -
Pontal do Triângulo Mineiro (7,8%)) 227 126 -
Uberaba (9,9%J) 325 102 -
Total 25.266 16.523 39.415 

TABELA 5. LIX 
Requerimento atual de mão-de-obra, 1975 e 1980 

1.544 
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-
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50.662 

Microrregiões homogêneas (1) Avicultura Suinocultura 
(3) (3) 

1975 1980 1975 1980 
São Paulo 8.092 17.636 10.355 10.649 
Alta Araraauarense de Fernandóoolis {87,2%J) 106 190 1.047 947 
Alta Araraauarense de Votuooranaa (96,0%)) 30 65 322 261 
Divisor Turvo-Grande (91,2%J) 18 27 205 165 
Barretos 67 192 286 208 
Alta Mogiana (44,4%)) 27 172 68 79 
Alta Noroeste de Araçatuba 896 2.010 584 464 
Médio São José dos Dourados 18 20 216 155 
Divisor São José dos Dourados - Tietê 50 305 262 187 
São José do Rio Preto 294 964 416 480 
Média Araraquarense 302 306 368 284 
Serra de Jaboticabal 184 513 754 1.006 
Ribeirão Preto (16,5%)) 65 52 35 64 
Nova Alta Paulista 928 1.313 599 498 
Alta Noroeste de Penápolis 213 311 328 340 
Bauru 981 2.497 544 710 
Araraauara {75,3%J) 957 2.136 656 391 
Alta Paulista 1.258 1.697 184 237 
Jaú 483 1.288 272 298 
Rio Claro (34, 1 ºlo) 88 859 46 82 
Alta Sorocabana de Presidente Prudente 468 741 593 560 
Alta Sorocabana de Assis 165 385 538 585 
Ourinhos 155 318 552 931 
Serra de Botucatu (98,0%) 187 1.040 540 962 
Tatuí (22,2%) 21 58 95 78 
Campos de ltapetininga (75,1%) 120 121 795 635 
Paranapiacaba (14,3%) 11 56 50 42 
Paraná 2.694 5.289 9.443 11.433 
Norte Velho de Venceslau Braz (90,8%) 382 1.030 2.171 2.136 
Norte Velho de Jacarezinho 228 336 1.228 1.471 
Algodoeira de Assaí 144 130 445 518 
Norte Novo de Londrina 905 2.252 1.085 2.428 
Norte Novo de Marinaá 165 312 628 1.233 
Norte Novíssimo de Paranavaí 329 501 719 637 
Norte Novo de Apucarana (54,2%) 195 219 887 976 
Norte Novíssimo de Umuarama (88,9%) 301 461 1.933 1.696 
Camoo Mourão (19,5%) 45 48 347 338 

174 181 
15 31 
87 73 
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234 121 
84 108 
175 34 
118 1 
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374 66 
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1.835 687 
183 264 
34 62 
17 2 
167 69 
34 6 
59 119 
45 43 

1.280 111 
16 11 

537 827 
20 75 
58 48 
90 369 

369 335 
123 524 
92 478 
31 46 

4.392 3.102 

Continua .. 

Requerimento total de 
mão-de-obra 

1975 1980 
687.018 721.384 
37.547 34.993 
13.635 12.316 
9.351 14.838 
12.900 16.025 
6.175 8.748 

28.340 29.937 
10.334 9.602 
18.540 20.219 
26.190 31.543 
38.549 49.243 
58.682 68.445 
14.913 12.741 
53.751 45.035 
23.163 24.435 
49.097 50.089 
44.392 58.330 
46.251 35.953 
34.554 38.888 
4.852 5.677 

40.747 45.687 
23.831 18.4 73 
25.826 24.337 
36.843 38.219 
1.845 1.713 

23.245 23.068 
3.465 2.830 

423.688 301.428 
26.717 27.334 
48.235 35.006 
13.611 10.645 
99.802 62.477 
33.870 20.409 
62.634 41.977 
31.095 22.018 
94.298 71.568 
13.426 9.994 



Mato Grosso do Sul 67 356 494 349 37.848 54.405 
340 Paranaíba (10,4%)) 5 18 66 38 1.640 1.963 
342 Pastoril de Campo Grande (37,0%)) 12 221 35 53 12.133 22.045 
343 Três Lagoas (68,1%)) 11 82 89 61 7.980 13.945 
344 Campos de Vacaria e Mata de Dourados (34,7%)) 39 35 304 197 16.095 16.452 

Minas Gerais 28 70 113 118 3.692 5.354 
177 Pontal do Triângulo Mineiro (7,8%)) 25 36 90 92 2.836 4.353 
178 Uberaba (9,9%)) 3 34 23 26 856 1.001 

Total 10.881 23.351 20.405 22.549 1.152.246 1.082.571 
·-(1) O percentual ao lado da m1crorreg1ao corresponde a area avaliada na Folha. 

(2) - 250 jornadas de trabalho por ano 
(3) (3) - Obtido diretamente da produção 
Fonte: IBGE. Censos Agropecuários de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, 1975 e 1980. 

Entre as considerações possíveis pela comparação dos 
resultados da estrutura de uso atual, devem-se discriminar as 
diferentes ordens de transformações: as tecnológicas e as da 
estrutura de uso. Essas podem ser avaliadas com mais exatidão 
para a agricultura e, de forma indireta, para a pecuária, não sendo 
possível para a silvicultura e para o extrativismo, pois um mesmo 
sistema foi utilizado para os dois anos considerados devido à 
precariedade de informações sobre as formas de manejo. No caso 
da pecuária, a evolução tecnológica pôde ser aferida pelo aumento 
das pastagens plantadas e da densidade do rebanho, bem como 
pela participação da pecuária leiteira por meio da produtividade de 
leite. 

As culturas temporárias apresentaram, no quinquênio 
analisado, uma diminuição aproximada de 10%) no índice 
tecnológico, isto é, na mão de obra requerida por área. No caso 
das permanentes a redução foi ainda mais acentuada. Entretanto, 
em algumas microrregiões o índice acusou mais mão de obra por 
km 2 em 1980, em razão do aumento da participação da cana-de
açúcar. Essa cultura, embora apresentando coeficientes técnicos 
em 1980 mais desenvolvidos do que os de 1975 e exigindo, por 
conseguinte, menor número de mão de obra/ha, continuou a 
demandar, no mínimo, um número equivalente de trabalhadores 
em razão de apresentar melhor produtividade. No caso das 
permanentes, ao contrário, o índice tecnológico menor resultou da 
diminuição da produtividade do café. 

Inversamente ao que ocorre com a agricultura, a melhoria 
tecnológica na pecuária implica mais mão de obra pela 
intensificação do uso e pela ampliação da participação das 
pastagens plantadas. Essas ocuparam, na folha, 91.828 km 2 em 
1975, passando para 109.828 km2 em 1980, enquanto as naturais 
diminuíram de 56.468 para 34.329 km 2

. 

Quanto à silvicultura, a diminuição do índice tecnológico 
resultou do decréscimo do plantio de 1975 para 1980. Apenas o 
norte do Paraná apresentou ligeiro acréscimo nesse índice, em 
função do incremento acentuado do eucalipto no último período 
(Tab. 5.Lll). 

Como o requerimento de mão de obra do extrativismo vegetal 
vincula-se à produção dos anos-base, sem relacionar-se 
diretamente com as áreas de mata existentes, os índices 
tecnológicos desse segmento (Tab. 5.LVlll) foram obtidos por meio 
de operação inversa (requerimento de mão de obra sobre a área 
com matas naturais). Esses índices, de importância para o 
planejador ligado à conservação dos recursos naturais, mostraram 
queda na demanda de mão de obra, passando, no conjunto da 
folha, de 0,278 para 0,168 homem/ano/km2 de 1975 a 1980. O 
norte do Paraná, cujas matas eram ainda bastante exploradas em 
1975, teve seus índices reduzidos de 0,737 homem/ano/km2 para 
0,286 em 1980. Em Minas Gerais, ao contrário, registrou-se 
crescimento de 0,532 para 2,701 homem/ano/km2

, situação ímpar 
causada pela mudança na forma de utilização do Cerrado, 
passando da pecuária para a agricultura, sobrevindo daí aumento 
na produção de carvão vegetal. Em determinadas microrregiões 
quase sem matas naturais, essa atividade praticamente deixou de 
existir em 1980, como nas microrregiões 228 - Barretos e 255 -
Tatuí (SP), entre outras, sobretudo na Microrregião 285 - Norte 
Novíssimo de Umuarama (PR), onde ocorreu a diminuição mais 
expressiva - o índice baixou de 2, 165 para O, 177 homem/ano/km2

. 

Os censos agropecuários registraram aumento das áreas de 
matas naturais de 1975 para 1980 (Tab. 5JO<XVll), fato admissível 
pelo aumento da área recenseada de Mato Grosso do Sul em 
relação a 1975. Entretanto, essa situação é de difícil justificativa 
nos estados mais povoados, salvo se tiverem sido computadas, em 
1980, áreas de regeneração ou mesmo capoeiras. De qualquer 
forma, faz-se necessário a preservação total das matas naturais 
existentes na área mapeada e, também, a implementação de 
projetos de reflorestamento com espécies nativas para reposição 
dos níveis exigidos pelo Código Florestal. 

A Folha SF.22 Paranapanema, em termos de requerimento 
total de mão de obra agrária, apresentou em 1980 queda de cerca 
de 6%) em relação a 1975; porém, como houve, 
concomitantemente, aumento das áreas agrícolas, com pastagens 
plantadas e com silvicultura, a evolução tecnológica pode ser 
considerada como expressiva. Adiante, com a introdução do fator 
renda agrária, esse fato será transformado em resultado financeiro, 
fornecendo mais elementos para a análise das transformações 
ocorridas nesse curto período de cinco anos. 

5.2.3 - USO POTENCIAL 

A Folha SF.22 Paranapanema apresenta condições bastante 
favoráveis ao desenvolvimento agrícola, principalmente quanto aos 
fatores clima e relevo. 

No Estado de São Paulo, encontram-se extensas áreas com 
declividades inferiores a 15%), quase totalmente abrangidas por 
clima que atende a mais de 85%) das necessidades hídricas das 
plantas. Quanto aos solos, predominam os caracterizados por 
regular a excelente capacidade física e por limitações mais 
acentuadas no aspecto químico, exigindo, consequentemente, 
adubação. As áreas ocupadas por esses solos, enquadradas na 
Classe Agriter, correspondem a 47,3%) da área mapeada e 
possuem condições para uma agricultura de escala que, 
gradativamente, vem sendo implementada e, em alguns casos, de 
forma bastante rápida, principalmente com cana-de-açúcar, soja, 
laranja e também com trigo, nas áreas onde o clima lhe seja mais 
favorável 

No norte do Paraná, encontram-se as áreas de relevo menos 
propício à agricultura mecanizável, sobretudo na parte oriental, 
com declividades predominantes superiores a 15%). O relevo é 
compensado por solos de fertilidade alta, derivados de rochas 
basálticas e com restrições físico-químicas apenas moderadas. 

Mato Grosso do Sul possui áreas potencialmente agrícolas na 
porção leste, apresentando, porém, maiores restrições que as 
existentes no Estado de São Paulo, tais como solos com limitações 
químicas mais acentuadas (capacidade de troca e soma de bases) 
e com estrutura e/ou textura mais propensas à erosão. A noroeste, 
os solos se tornam ainda mais friáveis devido ao aumento da 
participação da fração areia, por isso essas áreas foram 
destinadas, quanto ao uso potencial, para pecuária em pastagens 
nativas ou, em outras palavras, a manutenção do ecossistema 
original. Atualmente, parte considerável dessas áreas está sendo 
utilizada com silvicultura, como já salientado, e mesmo assim os 
aceiros encontram-se erodidos. 

A tabela 5.LX apresenta a distribuição microrregional das 
subclasses de capacidade de uso, resultante do levantamento 
efetuado no item 5.1.3. 



TABELA5.LX 
Áreas das classes e subclasses de capacidade de uso (km 2

) 

Microrregiões homogêneas (1) Lavoter Agriter 
Subclasses Total Subclasses Total 

Solo Cli- Rele- Cli- Relevo Solo Rele-
ma/S vo/So ma/re vo/Solo 
olo lo le-

vo/sol 
o 

São Paulo 7.046 - 2.328 - 9.374 1.832 118.235 6.999 127.066 
225 Alta Araraquarense de Fernandópolis (87,2%)) - - - - - - 5.337 85 5.422 
226 Alta Araraquarense de Votuporanga (96,0%)) - - - - - - 2.353 - 2.353 
227 Divisor Turvo-Grande (91,2%)) - - - - - - 3.127 - 3.127 
228 Barretos - - - - - - 4.059 - 4.059 
229 Alta Mogiana (44,4%)) - - - - - - 2.286 - 2.286 
231 Alta Noroeste de Aracatuba 326 - - - 326 - 11.141 - 11.141 
232 Médio São José dos Dourados - - - - - - 2.558 - 2.558 
233 Divisor São José dos Dourados - Tietê - - - - - - 4.114 - 4.114 
234 São José do Rio Preto - - - - - - 5.644 - 5.644 
235 Média Araraquarense - - - - - - 4.598 - 4.598 
236 Serra de Jaboticabal - - - - - - 4.526 - 4.526 
237 Ribeirão Preto (16,5%)) - - - - - - 999 - 999 
239 Nova Alta Paulista - - - - - - 5.937 154 6.091 
240 Alta Noroeste de Penápolis 32 - - - 32 - 4.275 - 4.275 
241 Bauru 220 - 122 - 342 - 9.594 1.186 10.780 
242 Araraquara (75,3%)) 334 - 12 - 346 - 5.802 329 6.131 
245 Alta Paulista - - - - - - 4.534 1.491 6.025 
246 Jaú 725 - 501 - 1.226 351 2.242 - 2.593 
247 Rio Claro (34, 1 º/o) - - - - - - 1.015 89 1.104 

250 Alta Sorocabana de Presidente Prudente 533 - - - 533 - 16.994 21 17.015 
251 Alta Sorocabana de Assis 2.767 - 166 - 2.933 - 3.565 272 3.837 
252 Ourinhos 1.369 - 640 - 2.009 - 1.992 506 2.498 
253 Serra de Botucatu (98,0%)) 740 - 866 - 1.606 9 5.911 1.491 7.411 
255 Tatuí (22,2%)) - - - - - - 383 14 397 
260 Campos de ltapetininga (75,1%)) - - 21 - 21 1.472 4.559 992 7.023 
261 Paranapiacaba (14,3%)) - - - - - - 690 369 1.059 

Paraná 5.277 606 6.028 5.563 17.474 8.552 22.230 4.119 34.901 
278 Norte Velho de Venceslau Braz (90,8%)) 141 - 1.164 - 1.305 1.138 320 956 2.414 
279 Norte Velho de Jacarezinho 414 - 1.289 - 1.703 2.839 219 1.388 4.446 
280 Alaodoeira de Assaí 75 - 44 - 119 1.258 - 256 1.514 
281 Norte Novo de Londrina 2.846 - 1.229 579 4.654 1.567 3.295 540 5.402 
282 Norte Novo de Marinaá 850 56 26 1.729 2.661 - 520 253 773 
283 Norte Novíssimo de Paranavaí 516 - 692 - 1.208 - 8.959 26 8.985 
284 Norte Novo de Aoucarana (54,2%J) - - 16 1.918 1.934 344 289 622 1.255 
285 Norte Novíssimo de Umuarama (88,9%)) 435 240 1.568 315 2.558 1.088 8.384 9 9.481 
286 Campo Mourão (19,5%)) - 310 - 1.022 1.332 318 244 69 631 

Mato Grosso do Sul 13 266 - - 279 - 40.744 23 40.767 
340 Paranaíba (10,4%)) - 64 - - 64 - 1.798 23 1.821 
342 Pastoril de Campo Grande (37,0%)) - - - - - - 5.987 - 5.987 
343 Três Lagoas (68,1%)) - 202 - - 202 - 20.821 - 20.821 
344 Campos de Vacaria e Mata de Dourados (34,7%)) 13 - - - 13 - 12.138 - 12.138 

Minas Gerais - - - 12 12 - 2.403 - 2.403 
177 Pontal do Triângulo Mineiro (7,8%)) - - - 12 12 - 1.781 - 1.781 
178 Uberaba (9,9%)) - - - - - - 622 - 622 

Microrregiões não consideradas - - 34 - 34 135 98 132 365 
Total 12.336 872 8.390 5.575 27.173 10.519 183.710 11.273 205.502 
Percentual 4,6 0,3 3,1 2,1 1O,1 3,9 68,4 4,2 76,5 

Continua .. 

TABELA5.LX 
Áreas das classes e subclasses de capacidade de uso (km 2

) 

Microrregiões homogêneas (1) Mesater Agroster Silvater 
Subclasses Total Subclasses Total Subclasses Total Total 

Rele- Solo Rele- Relevo Solo Rele- Solo micror-
vo vo/Solo vo regional 

São Paulo 1.862 2.088 524 4.474 1.442 81 1.523 417 - 417 142.854 
225 Alta Araraquarense de Fernan- - - - - - - - - - - 5.422 

dópolis (87,2º/o) 
226 Alta Araraquarense de Votupo- - - - - - - - - - - 2.353 

ranga (96,0%) 



227 Divisor Turvo-Grande (91,2%)) - 55 - 55 - - - - - - 3.182 
228 Barretos - 113 - 113 - - - - - - 4.172 
229 Alta Mogiana (44,4%)) - 82 - 82 - - - - - - 2.368 
231 Alta Noroeste de Araçatuba - 402 - 402 - 19 19 - - - 11.888 
232 Médio São José dos Dourados - - - - - - - - - - 2.558 
233 Divisor São José dos Dourados - - - - - - - - - - - 4.114 

Tietê 
234 São José do Rio Preto - 44 - 44 - - - - - - 5.688 
235 Média Araraquarense - - - - - - - - - - 4.598 
236 Serra de Jaboticabal - 38 71 109 - - - - - - 4.635 
237 Ribeirão Preto (16,5%)) - 10 - 10 - - - - - - 1.009 
239 Nova Alta Paulista - 227 - 227 - - - - - - 6.318 
240 Alta Noroeste de Penápolis - 17 - 17 - - - - - - 4.324 
241 Bauru 225 - - 225 - - - - - - 11.347 
242 Araraquara (75,3%)) - 174 - 174 155 - 155 - - - 6.806 
245 Alta Paulista 134 - 218 352 572 - 572 - - - 6.949 
246 Jaú - 33 - 33 108 - 108 100 - 100 4.060 
247 Rio Claro (34, 1 º/o) - 187 - 187 91 - 91 50 - 50 1.432 
250 Alta Sorocabana de Presidente - 112 - 112 - 62 62 9 - 9 17.731 

Prudente 
251 Alta Sorocabana de Assis 130 - - 130 28 - 28 - - - 6.928 
252 Ourinhos 319 17 - 336 292 - 292 131 - 131 5.266 
253 Serra de Botucatu (98,0%)) 666 316 - 982 184 - 184 127 - 127 10.310 
255 Tatuí (22,2%)) 73 134 - 207 - - - - - - 604 
260 Campos de ltapetininga (75,1%)) 315 127 235 677 12 - 12 - - - 7.733 
261 Paranapiacaba (14,3%)) - - - - - - - - - - 1.059 

Paraná 3.498 288 333 4.119 971 - 971 5 100 105 57.570 
278 Norte Velho de Venceslau Braz 1.464 - 221 1.685 198 - 198 - - - 5.602 

(90,8%) -
279 Norte Velho de Jacarezinho 759 - 50 809 220 - 220 - - - 7.178 
280 Algodoeira de Assaí 264 - 29 293 364 - 364 - - - 2.290 
281 Norte Novo de Londrina 393 - 18 411 22 - 22 - - - 10.489 
282 Norte Novo de Maringá - - - - - - - - - - 3.434 
283 Norte Novíssimo de Paranavaí - 78 - 78 - - - 5 - 5 10.276 
284 Norte Novo de Apucarana (54,2%)) 618 - 15 633 - - - - - - 3.822 
285 Norte Novíssimo de Umuarama - 210 - 210 - - - - 100 100 12.349 

(88,9%) 
286 Camoo Mourão {19,5%J) - - - - 167 - 167 - - - 2.130 

Mato Grosso do Sul - 9.302 - 9.302 - 14.525 14.525 - 18 18 64.891 
340 Paranaíba (10,4%J) - 28 - 28 - 72 72 - - - 1.985 
342 Pastoril de Campo Grande - 2.080 - 2.080 - 9.504 9.504 - - - 17.571 

(37,0%) 
343 Três Lagoas (68,1%)) - 1.030 - 1.030 - 3.819 3.819 - - - 25.872 
344 Campos de Vacaria e Mata de - 6.164 - 6.164 - 1.130 1.130 - 18 18 19.463 

Dourados (34,7%J) 
Minas Gerais - - - - - - - - - - 2.415 

177 Pontal do Triânaulo Mineiro {7,8%J - - - - - - - - - - 1.793 
178 Uberaba (9,9%)) - - - - - - - - - - 622 

Microrregiões não consideradas 498 - 35 533 88 - 88 - - - 1.020 
Total 5.858 11.678 892 18.428 2.501 14.606 17.107 422 118 540 268.750 
Percentual 2,2 4,3 0,3 6,8 1,0 5,4 6,4 0,2 0,0 0,2 100,0 

(1) O percentual ao lado da microrregião corresponde à área avaliada na Folha. 
Fonte: Projeto RADAMBRASIL- Mapa de Capacidade de Uso dos Recursos Naturais Renováveis 

5.2.3.1 - Determinação do uso potencial 

A contabilização das áreas potenciais teve por base o uso modal, 
conforme está representado na figura 5.1 e na tabela 5.XXJ0.!. A 
análise desceu até o último nível que este levantamento permite, o 
das unidades de capacidade de uso. Além disso, para a escolha do 
uso mais adequado, essas foram checadas com os perfis de solo 
constantes das tabelas de caracterização das unidades de 
capacidade de uso (vide 5.1.3) e com as unidades de mapeamento 
de solos para a avaliação dos solos subdominantes (vide 3 -
Pedologia). 

As unidades e suas atribuições de uso estão contidas na 
tabela 5.LXI. As áreas com uso fora do modal, aquém ou além do 
uso genérico preconizado, estão acompanhadas do respectivo 
solo. fts restrições ou potencialidades de uso dos solos podem ser 
verificadas com mais detalhe nas tabelas de caracterização 
referidas e através da legenda de solos efetuada pela Divisão de 
Pedologia. A Classe Lavoter ocupa 3,5%) da folha. Com 4.669 km 2

, 

a Subclasse Lavoter-por-solo (unidades 112et, 112e e 112db) 
constitui-se na área de maior potencialidade agrícola da folha. 
Essa subclasse acha-se distribuída de forma contínua pelas 

microrregiões 251 - Alta Sorocabana de Assis, 252 - Ourinhos e 
250 - Alta Sorocabana de Presidente Prudente (SP). 

Em geral, as unidades da Classe Lavoter não têm restrições ao 
uso com culturas temporárias. Entretanto, conforme 
recomendações constantes nos itens 5.1.3.1.3 - Subclasse 
Lavoter-por-relevo/solo e 5.1.3.1.4 - Subclasse Lavoter-por
clima/relevo/solo, as unidades 122cb, 122eb, 122ep, 222bt e 
222eb foram destinadas para culturas permanentes em razão de 
acusar textura areia no horizonte A dos perfis representativos. 

A Classe Agriter, predominante na folha (76,5%) da área 
mapeada), tem uso genérico para a agricultura. Nas subclasses 
Agriter-por-relevo e Agriter-por-relevo/solo, o uso mais adequado é 
através de culturas permanentes, pois apresentam declividades 
superiores a 15%), que as tornam mais propensas à erosão, 
principalmente nos solos de textura leve e estrutura frágil ou pouco 
coesa. Por outro lado, as unidades com solos de textura acima de 
moderadamente pesada foram destinadas às culturas temporárias, 
desde que sob manejo menos desgastante. 

Na Subclasse Agriter-por-solo, separaram-se, conforme as 
declividades, as unidades com horizonte A de textura areia e areia 
franca que foram preservadas do uso com culturas temporárias da 



seguinte forma: as unidades com solos de textura areia, mesmo 
em relevo com declividades inferiores a 5%), e as com areia franca, 
nas declividades entre 5 e 15%). Dessa forma, parcelas 
consideráveis da Subclasse Agriter-por-solo, que cobrem 
extensões do noroeste do Estado de São Paulo, foram destinadas 
para uso com culturas permanentes, correspondendo, grosso 
modo, às áreas de expansão da laranja e do café. 

aparente situação de subutilização. Entretanto, essas apresentam 
solos dominantes de baixa fertilidade e textura leve, tendo como 
subdominantes solos de ainda menor capacidade. Também 
excluiu-se do uso modal com culturas permanentes as áreas de 
solos litólicos, cuja pequena profundidade limita esse tipo de uso. 
Em outros casos, a textura média e/ou pedregosidade do solo 
inviabilizam o uso duradouro e a economicidade de culturas 
temporárias. Na Subclasse Agriter-por-relevo/solo, determinaram-se 

algumas áreas para uso potencial can pastagens plantadas em 

TABELA 5.LXI 
Uso preferencial das unidades de capacidade de uso 

Uso preferencial Subclasse Unidade 

Lavoter-por-solo 112db, 112el,112cb,112eb, 112dc 
Lavoter-por-clima/sd o 212db, 2'12eb, 2'12db 
Lavoter-por-relevo/solo 122el, 122cb, 122e, 122db, 122dc, 122ep 

Agriter-por-relevo 132de(LR3), 132el(TRe112/7), 132eb(LRe1 ), 132db(LRd2) 
Culturas 2'32eb(TRe3, TRd), 2'32de(LRe3), 2"32el(TRe1) 

Agriter-por-solo 113cb, 113eb, 113b, 113cl, 113db, 113bl, 113de, 113bm 
temporárias 123eb, 123b, 123bl, 123cb, 123db, 123ºep, 123cl 

213eb, 213cb,213db 
223eb, 223cb,2'23b 

Agriter-por-relevo/solo 133b(LRa2), 133db(LEa5/17) 
2'33db(LEa5) 

Lavoter-por-relevo/solo 122cb(PEe1/2), 122eb(PEa3), 122ep(PBa) 
Lavoter-por-clima/relevo/solo 222bl(PEe3),2'22eb(PEa3), 2'22cb(PEe5) 

Agriter-por-relevo 132e,132b,132cb, 132el, 132bp, 132dc, 132eb 
2'32eb,2"32cb 

Culturas Agriter-por-solo 113cb(PVe5/18), 1131(PVe3/5/14)113bl(PEa1) 

permanentes 
123bm(PVe3/5, LEa20),123cb(PVe5/6/8/12, PEa1), 123eb(LEa7/8/19/28, LVa7, LRd10) 
123b(PVe6, PVA5/12/18, LEa8), 123cl(PVe7/8), 1231(PVe3/5/9), 123bl(PVe6/8, 
LVa3/14, PEd1/3);123db(LEa18) 
223eb(LEa7 /8), 223cb(PVa14/16), 2231(PVe4), 2'23bl(PEd3/4), 2"23cb(LEa3), 

Agriter-por-relevo/solo 133cl, 133b, 133cb, 133el, 133eb, 1331, 133bl, 133bm, 133db 
233cb, 2'33b, 2'33bl 

Mesater-por-relevo 142e, 142el, 142eb, 142bp, 142dc, 1431, 2'43b 
Agriter-por-relevo/solo 133eb(l Va8, PEd1/2),133ep(Re4)1331(PVe3/1 O), 133cb(PVa5/7/15), 133bl(LEa14, 

PEd1/2, PEe7), 133°ep(Re10/11) 
233cl(PEe6), 2'33ep(Re3), 2'33ºep(Re11 ), 2'33bp(PVa6), 2'33ºp(Re11) 

Pastagens Mesater-por-relevo 142cb, 142bp, 143cb, 143b, 143db, 143p, 143ep, 143ºep 

plantadas Mesater-por-solo 
2*43cb, 2*43p, 2*43ep, 2*43ºep 
114de, 114db, 114dp, 124db, 124dp, 134ep 
214de, 214cb,214db 

Mesa ter -por-rei evo/sol o 144ep, 2'44ep 
Agroster-por-relevo 152ep(TRe ), 152eb(PEa4), 152el(TRe1 /8/9), 153ep(Re1/2/3), 153b(PVa19), 

153cbiPVa15/271, 153ºeo1Re101, 154eo1Re71, 2'53eo1Re1/31, 2'53ºeo1Re121, 
2'53ºnrRe11), 2'54ep(Re8) 

Pastagens natu- Mesater-oor-solo 114etlAQa1, HGPa1/2, HGPe11, 114delAQd21, 124delAQd21, 134etlAQa11 
rais Aaroster-oor-relevo 153cblPVa271 

Agroster-por-solo 115de(AQa5), 215de(AQa2), 225de(AQa2) 

Silvicultura Silvater-oor-relevo 162elTRe41 
Mesater-oor-solo 114ellAQa11, HGPa1/2, HGHdi, 124ellAQa11, 134ellAQa11 

Agroster-por-relevo 153cb(PVa1) 
Conservação Agroster-por-solo 115de(AQa5) 

Silvater-por-relevo 163bl(PEd2), 163cb(PVa27), 163ºep(Re1 O), 164ep(Rd1) 
Silvater-por-solo 116de(HOd) 

Obs.: As unidades acompanhadas da respectiva unidade de mapeamento de solos correspondem àquelas cujo uso potencial atribuído não coin
cide com as especificações de uso, ao nível de classe, constantes da Tabela 5.XXJ0.!. (Vide 5.2.3.1 - Determinação do uso potencial). 

A Classe Mesater comporta uso com culturas permanentes ou 
com pastagens plantadas, optando-se preferencialmente para uso 
com pecuária em razão da pouca profundidade e baixa fertilidade 
de seus solos - grau de restrição 003 e 004 - enquanto os 
melhores - grau de restrição 002 - foram reservados para as 
culturas permanentes. 

As unidades da Subclasse Mesater-por-solo foram destinadas 
para uso com pastagens plantadas, desde que possuam solos de 
alta fertilidade em que as limitações mais acentuadas restrinjam-se 
às características físicas, tais como drenagem ou profundidade. 
Parte dessas unidades está situada em várzeas que comportam, 
se drenadas, o uso de culturas temporárias, sobretudo com arroz 
irrigado. Entretanto essas unidades não puderam ser destinadas à 
agricultura por ser esse levantamento restrito à capacidade natural. 

Essa subclasse, mesmo para uso com pastagens plantadas, 
depende das circunstâncias de drenagem e da potencialidade dos 
solos, implicando utilização de gramíneas adaptadas às condições 
específicas. As unidades com solos de textura areia foram 
atribuídas a pastagens naturais, devido a restrições físicas 
acentuadas que, certamente, não responderão aos investimentos 
exigidos no plantio e na manutenção das pastagens. 

Em particular, as unidades 114et, 124et e 134et com solos na 
unidade de mapeamento AQd1 (Areias Quartzosas distróficas), 
situadas às margens da represa Armando Laydner (alto curso do 
rio Paranapanema), foram recomendadas para preservação da 
natureza ou reflorestamento com o intuito de conter seu 
assoreamento. 



A Classe Agroster prevalece em Mato Grosso do Sul, 
destacando-se a Subclasse Agroster-por-solo. A manutenção do 
ecossistema original - savana - e o uso com pecuária extensiva foi 
o recomendado, coincidindo com o uso atual, embora partes 
consideráveis das unidades dessa subclasse estejam sendo 
utilizadas com silvicultura. Nessas subclasses, reservou-se para 
preservação a Unidade de Capacidade 115de (unidade de 
mapeamento de solos AQa5), constituída por depósitos fluviais 
sujeitos a inundações. 

Em função da fertilidade do solo e/ou textura, a Subclasse 
Agroster-por-relevo teve uso atribuído a pastagens plantadas, 
pastagens naturais ou preservação da natureza, como se verifica 
na tabela 5.LXI. 

Através da única subclasse identificada - Silvater-por-relevo -
a Classe Silvater foi destinada preferencialmente para preservação 
da natureza em razão da pouca profundidade dos seus solos. 

Somente a Unidade 162e, com 127 km 2
, foi atribuída à silvicultura, 

visto ter sido o único perfil representativo com profundidade 
compatível a essa atividade em caráter comercial, dentro da classe 
modal. 

Apesar de pequena, a área identificada com potencial para a 
silvicultura, em 1980, ocupou 7 .620 km 2

. Essa defasagem entre o 
uso atual e o potencial não impede, contudo, que essa atividade 
possa ocupar áreas em outras classes de maior capacidade de uso 
em função de alternativas do mercado. 

O conceito de preservação da natureza não significa, 
necessariamente, conservação total. As matas naturais primitivas 
ou secundárias poderão, eventualmente, ser exploradas, desde 
que dirigidas de forma racional e duradoura. fts áreas de uso, 
índices tecnológicos e requerimentos potenciais em nível 
microrregional expressam-se na tabela 5.LXll. 

TABELA 5.LXll 
Áreas, índices tecnológicos e requerimentos de mão-de-obra potenciais 

Microrregiões homogêneas (1) Culturas temporárias Culturas permanentes 

Area(km 2
) ln dice tec- Requeri- Area(km 2

) lndice tec- Requeri-
nológico mento de nológico mento de 

(H/ano/km2
) mão-de- ( H/an o/km2

) mão-de-
obra obra 

São Paulo 65.360 9,8 639.074 42.978 22,1 949.864 
225 Alta Araraquarense de Fernandópolis (87,2%)) 2.966 9,0 26.694 1.303 23,6 30.751 
226 Alta Araraquarense de Votuporanga (96,0%)) 1.219 8,0 9.752 663 22,9 15.183 
227 Divisor Turvo-Grande (91,2%)) 2.290 8,8 20.152 211 22,6 4.769 
228 Barretos 3.088 4, 1 12.661 159 20,3 3.228 
229 Alta Moqiana (44,4%J) 1.829 5,4 9.877 - - -
231 Alta Noroeste de Araçatuba 5.253 7,9 41.499 3.921 21,8 85.478 
232 Médio São José dos Dourados 231 9,3 2.148 1.815 21,7 39.386 
233 Divisor São José dos Dourados - Tietê 1.254 7,4 9.280 2.038 22,0 44.836 
234 São José do Rio Preto 3.387 6,9 23.370 1.128 20,3 22.898 
235 Média Araraquarense 1.653 13, 1 21.654 2.026 22,8 46.193 
236 Serra de Jaboticabal 2.243 15,5 34.767 1.378 23,8 32.796 
237 Ribeirão Preto (16,5%)) 799 17,5 13.983 - - -
239 Nova Alta Paulista 1.626 11,4 18.536 3.246 22,9 74.333 
240 Alta Noroeste de Penápolis 2.038 12,5 25.475 1.408 21,7 30.554 
241 Bauru 3.721 9,6 35.722 4.910 21,5 105.565 
242 Araraquara (75,3%)) 4.560 14,6 66.576 575 21,0 12.075 
245 Alta Paulista 2.264 8,2 18.565 2.397 23,9 57.288 
246 Jaú 2.720 17,3 47.056 335 21,2 7.102 
247 Rio Claro (34, 1 º/o) 501 10,0 5.010 311 17,8 5.536 
250 Alta Sorocabana de Presidente Prudente 6.402 12,8 81.946 7.637 22,7 173.360 
251 Alta Sorocabana de ftssis 3.841 4,0 15.364 1.679 19,4 32.573 
252 Ourinhos 1.945 8,0 15.560 1.724 18,5 31.894 
253 Serra de Botucatu (98,0%) 5.502 9,7 53.369 1.386 18,2 25.225 
255 Tatuí (22,2%) 306 7,4 2.264 8 15,5 124 
260 Camoos de ltaoetininaa (75,1%) 3.170 6,8 21.556 2.425 21,5 52.138 
261 Paranaoiacaba (14,3%) 552 11,3 6.238 295 56,2 16.579 

Paraná 25.636 5,9 152.263 13.909 19,3 268.235 
278 Norte Velho de Venceslau Braz (90,8%) 476 7,8 3.713 2.084 18,7 38.971 
279 Norte Velho de Jacarezinho 3.871 6,0 23.226 121 17,6 2.130 
280 Algodoeira de Assaí 1.247 7, 1 8.854 41 18,3 750 
281 Norte Novo de Londrina 6.909 5,5 38.000 873 18,9 16.500 
282 Norte Novo de Maringá 2.461 2,8 6.891 84 19,9 1.672 
283 Norte Novíssimo de Paranavaí 4.757 7,9 37.580 3.377 20,5 69.229 
284 Norte Novo de Apucarana (54,2%) 2.090 5,4 11.286 15 19,0 285 
285 Norte Novíssimo de Umuarama (88,9%) 2.756 7,0 19.292 6.868 19,0 130.492 
286 Campo Mourão (19,5%) 1.069 3,2 3.421 446 18,4 8.206 

Mato Grosso do Sul 31.210 4,9 153.747 1.627 21,6 35.168 
340 Paranaíba (10,4%) 817 4,1 3.350 691 21,5 14.857 
342 Pastoril de Campo Grande (37,0%) 4.790 1,9 9.101 - - -
343 Três Laaoas (68,1%) 15.882 4,0 63.528 936 21,7 20.311 
344 Camoos de Vacaria e Mata de Dourados (34,7%) 9.721 8,0 77.768 - - -

Minas Gerais 1.053 3,3 3.456 879 15,0 13.185 
177 Pontal do Triânqulo Mineiro (7,8%) 555 4,7 2.609 879 15,0 13.185 
178 Uberaba (9,9%) 498 1,7 847 - - -

Total 123.259 7,7 948.540 59.393 21,3 1.266.452 
Ccont1nua .. 



TABELA 5.LXll 
Áreas, índices tecnológicos e requerimentos de mão-de-obra potenciais 

Microrregiões homogêneas (1) Pastagens plantadas Pastagens naturais 

Area(km 2
) ln dice tec- Requeri- Area(km 2

) lndice tec- Requeri-
nológico mento de nológico mento de 

(H/ano/km2
) mão-de- ( H/an o/km 2

) mão-de-
obra obra 

São Paulo 5.001 2,1 10.71 o 360 0,7 258 
225 Alta Araraquarense de Fernandópolis (87,2%)) 68 3,5 238 - - -
226 Alta Araraquarense de Votuporanga (96,0%)) - - - - - -
227 Divisor Turvo-Grande (91,2%)) - - - 44 0,6 26 
228 Barretos 90 1,6 144 - - -
229 Alta Mogiana (44,4%)) 66 2,2 145 - - -
231 Alta Noroeste de Araçatuba 322 1,2 386 - - -
232 Médio São José dos Dourados - - - - - -
233 Divisor São José dos Dourados - Tietê - - - - - -
234 São José do Rio Preto - - - 35 1,0 35 
235 Média Araraquarense - - - - - -
236 Serra de Jaboticabal 87 6,7 583 - - -
237 Ribeirão Preto (16,5%)) 8 3,3 26 - - -
239 Nova Alta Paulista 182 2,2 400 - - -
240 Alta Noroeste de Penápolis - - - 14 0,9 13 
241 Bauru 446 1,6 714 - - -
242 Araraauara (75,3%)) 278 2,4 667 31 0,8 25 
245 Alta Paulista 898 1,5 1.347 - - -
246 Jaú 113 3,4 384 - - -
247 Rio Claro (34, 1 º/o) 144 1,9 274 150 0,6 90 
250 Alta Sorocabana de Presidente Prudente 90 1,2 108 - - -
251 Alta Sorocabana de Assis 22 1,8 40 - - -
252 Ourinhos 353 2,2 777 86 0,8 69 
253 Serra de Botucatu (98,0%) 1.074 2, 1 2.255 - - -
255 Tatuí (22,2%) 169 4,4 744 - - -
260 Campos de ltapetininga (75,1%) 591 2,5 1.478 - - -
261 Paranapiacaba (14,3%) - - - - - -

Paraná 6.206 3, 1 19.172 50 0,5 25 
278 Norte Velho de Venceslau Braz (90,8%) 1.914 2,8 5.359 - - -
279 Norte Velho de Jacarezinho 1.750 2,8 4.900 - - -
280 Algodoeira de Assaí 544 3,0 1.632 - - -
281 Norte Novo de Londrina 610 3,1 1.891 - - -
282 Norte Novo de Maringá 202 4,7 949 - - -
283 Norte Novíssimo de Paranavaí 33 1,5 50 50 0,5 25 
284 Norte Novo de Aoucarana (54,2%) 952 4,0 3.808 - - -
285 Norte Novíssimo de Umuarama (88,9%) 12 2,9 35 - - -
286 Campo Mourão (19,5%) 189 2,9 548 - - -

Mato Grosso do Sul 7.410 0,8 6.005 11.651 0,1 1.166 
340 Paranaíba (10,4%) 22 0,9 20 58 0,1 6 
342 Pastoril de Camoo Grande (37,0%) 1.664 0,6 998 7.603 0,1 760 
343 Três Lagoas (68,1%) 824 0,7 577 3.055 0,1 306 
344 Campos de Vacaria e Mata de Dourados (34,7%) 4.900 0,9 4.410 935 0,1 94 

Minas Gerais - - - - - -
177 Pontal do Triângulo Mineiro (7,8%) - - - - - -
178 Uberaba (9,9%) - - - - -

Total 18.617 1,9 35.887 12.061 0,1 1.449 

Continua .. 
TABELA 5.LXll 

Áreas, índices tecnológicos e requerimentos de mão-de-obra potenciais 

Microrregiões homogêneas (1) Silvicultura Preserva- Total 
ção da 

Are a ln dice tec- Requeri- natureza Are a Requeri-
(km') nológico mento de (km') (km') mento de 

(H/ano/km2
) mão-de- mão-de-

obra obra 
São Paulo 102 6,2 632 29.053 142.854 1.600.538 

225 Alta Araraauarense de Fernandóoolis (87,2%) - - - 1.085 5.422 57.683 
226 Alta Araraauarense de Votuooranaa (96,0%) - - - 471 2.353 24.935 
227 Divisor Turvo-Grande (91,2%) - - - 637 3.182 24.947 
228 Barretos - - - 835 4.172 16.033 
229 Alta Mogiana (44,4%) - - - 473 2.368 10.022 
231 Alta Noroeste de Araçatuba - - - 2.392 11.888 127.363 
232 Médio São José dos Dourados - - - 512 2.558 41.534 
233 Divisor São José dos Dourados - Tietê - - - 822 4.114 54.116 
234 São José do Rio Preto - - - 1.138 5.688 46.303 



235 Média Araraquarense - - - 919 4.598 67.847 
236 Serra de Jaboticabal - - - 927 4.635 68.146 
237 Ribeirão Preto (16,5%)) - - - 202 1.009 14.009 
239 Nova Alta Paulista - - - 1.264 6.318 93.269 
240 Alta Noroeste de Penápolis - - - 864 4.324 56.042 
241 Bauru - - - 2.270 11.34 7 142.001 
242 Araraquara (75,3%)) - - - 1.362 6.806 79.343 
245 Alta Paulista - - - 1.390 6.949 77.200 
246 Jaú - - - 892 4.060 54.542 
247 Rio Claro (34, 1 º/o) - - - 326 1.432 10.910 
250 Alta Sorocabana de Presidente Prudente - - - 3.602 17.731 255.414 
251 Alta Sorocabana de Assis - - - 1.386 6.928 47.977 
252 Ourinhos - - - 1.158 5.266 48.300 
253 Serra de Botucatu (98,0%)) 102 6,2 632 2.246 10.310 81.481 
255 Tatuí (22,2%)) - - - 121 604 3.132 
260 Campos de ltapetininga (75, 1 º/o) - - - 1.547 7.733 75.172 
261 Paranapiacaba (14,3%)) - - - 212 1.059 22.817 

Paraná - - - 11.769 57.570 439.695 
278 Norte Velho de Venceslau Braz (90,8%)) - - - 1.128 5.602 48.043 
279 Norte Velho de Jacarezinho - - - 1.436 7.178 30.256 
280 Algodoeira de Assaí - - - 458 2.290 11.236 
281 Norte Novo de Londrina - - - 2.097 10.489 56.391 
282 Norte Novo de Maringá - - - 687 3.434 9.512 
283 Norte Novíssimo de Paranavaí - - - 2.059 10.276 106.884 
284 Norte Novo de Apucarana (54,2%)) - - - 765 3.822 15.379 
285 Norte Novíssimo de Umuarama (88,9%)) - - - 2.713 12.349 149.819 
286 Campo Mourão (19,5%)) - - - 426 2.130 12.175 

Mato Grosso do Sul - - - 12.993 64.891 196.086 
340 Paranaíba (10,4%)) - - - 397 1.985 18.233 
342 Pastoril de Campo Grande (37,0%)) - - - 3.514 17.571 10.859 
343 Três Lagoas (68,1%)) - - - 5.175 25.872 84.722 
344 Campos de Vacaria e Mata de Dourados (34,7%)) - - - 3.907 19.463 82.272 

Minas Gerais - - - 483 2.415 16.641 
177 Pontal do Triângulo Mineiro (7,8%)) - - - 359 1.793 15.794 
178 Uberaba (9,9%)) - - - 124 622 847 

Total 102 6,2 632 54.298 267.730 2.252.960 
·-(1) O percentual ao lado da m1crorreg1ao corresponde a area avaliada na Folha. 

Obs: Os índices tecnológicos estaduais foram obtidos a partir da divisão do requerimento de mão-de-obra pela área potencial 
Fonte: Tabelas 5.LVlll, 5.LX E 5.LXI 

Com referência aos índices tecnológicos utilizados para a 
determinação do requerimento potencial de mão de obra, devem 
ser feitas algumas considerações. No caso das culturas 
temporárias, no período entre 1975 e 1980, houve generalizada 
redução do índice, em decorrência da evolução tecnológica (Tab. 
5.LVlll). Entretanto, em alguns casos, o aumento da participação 
de culturas de maior exigência de mão de obra acarretou índices 
tecnológicos mais elevados. Assim, qual seria o índice mais 
representativo de uma realidade futura? Não cabe ao propósito 
desse trabalho caracterizar situações que podem se modificar em 
função de políticas governamentais, do mercado externo e até de 
outras situações imprevisíveis; assim, os índices tecnológicos 
potenciais refletem a situação estrutural existente em 1980. De 
qualquer modo, o requerimento potencial de mão de obra abre 
uma enorme perspectiva de trabalho em conseqüência do uso 
mais racional do espaço agrário. No futuro, esse requerimento será 
menor que o obtido se culturas mecanizadas ampliarem seu 
espaço; por outro lado, se culturas alimentares ou outras de maior 
exigência de mão de obra passarem a ter maior significação, o 
requerimento será maior que o apresentado. Por exemplo, a 
horticultura-floricultura, que representou em 1980 apenas 0,4%) do 
valor da produção agrária da folha (Tab. 5J<XXVlll), se tiver essa 
posição ampliada, mesmo que pouco significativamente, propiciará 
um incremento considerável de mão de obra. 

No caso das culturas permanentes, na maioria das 
microrregiões, os índices tecnológicos de 1980 são menores que 
os de 1975. Essa situação não resulta sanente de melhorias 
tecnológicas e da apropriação de terrenos mecanizáveis, fatos que 
vêm ocorrendo sistematicamente, mas também procede de 
modificações na estrutura de participação das culturas 
consideradas, além da queda na produtividade do café, 
principalmente no Paraná (Tab. 5.XLVlll). Dessa forma, são 
constatadas diferentes situações e, utilizando-se somente os 
dados de 1980, esses poderão não refletir a demanda futura de 
mão de obra se, por exemplo, surgirem novas culturas ou sobrevier 
o destaque de uma ou mais das existentes. Por outro lado, 

apreende-se a estruturação de uso mais recente e que será a 
utilizada. 

Se a agricultura caminhar para uma diminuição generalizada 
da mão de obra em função da tecnologia permissível nas áreas de 
relevo favorável que lhe foram destinadas no uso potencial, o 
mesmo não ocorrerá com a pecuária, pois certamente sua 
evolução tecnológica demandará maior número de hanens por 
km 2

. Com a valorização constante da terra, a eficiência da 
atividade deverá crescer e integrar-se de vez à agricultura, tendo 
como consequência o confinamento do rebanho. Também nesse 
caso, utilizando-se os índices tecnológicos atuais, certamente 
esses refletirão menor mão de obra do que a atividade comportará 
no futuro preconizado. 

Os índices tecnológicos obtidos para a silvicultura foram 
montados para áreas relativamente planas, onde se localiza a 
maior parte das matas plantadas da folha. Esses deveriam ser 
reformulados, dentro da faixa modal da capacidade de uso em 
relevo acentuado, para essas novas condições que impedem a 
mecanização. Por outro lado, os coeficientes atuais refletem a 
ponderação entre áreas em formação e em produção existentes, 
enquanto em nível potencial também deveriam estar adequados à 
integração dessas fases, nos novos espaços propostos. Como 
foram atribuídas à silvicultura áreas potenciais bastante reduzidas, 
a defasagem da avaliação da mão de obra é, consequentemente, 
pouco significativa. 

As áreas florestadas de preservação comportariam, sob o 
ponto de vista de sua utilização permanente, mão de obra 
potencial que, entretanto, não pôde ser considerada, assim como 
não o foi para o criatório (suinocultura, aves e pequenos animais). 
Se o criatório fosse avaliado em nível potencial com base no 
requerimento de mão de obra de 1980 (Tab. 5.LIX), esse 
corresponderia a 2%) do total do requerimento potencial de mão de 
obra, com tendência crescente em função da evolução 
apresentada de 1975 a 1980. 

Pelos fatos expostos, a escala de análise impede a obtenção 
de índices tecnológicos mais precisos; entretanto, esses apenas 
têm a finalidade de projetar um requerimento potencial de mão de 



obra genérico, que deve ser visto sob forma de modelo e com as 
limitações colocadas. 

O intuito básico compreende a relação entre requerimento 
potencial e o requerimento e a oferta atuais - os coeficientes de 
uso e de saturação. O primeiro enfatiza o enorme potencial do 
nosso País e o segundo a visualização das áreas prioritárias à 
organização do espaço onde haja excesso de população face aos 
recursos. 

5.2.3.2 - ESTRUTURA E REQUERIMENTO DE MÃO DE OBRA 
POTENCIAIS 

O requerimento potencial de mão de obra é obtido a partir da 
multiplicação da área das unidades de capacidade de uso, 
agrupados, segundo critérios estabelecidos, pelos índices 
tecnológicos do uso atual (Tab. 5.LXll). 

5.2.4 - COEFICIENTES DAS RELAÇÕES USO ATUAL USO 
POTENCIAL-ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Para os anos de 1975 e 1980, os coeficientes de excesso, uso e 
saturação constam da tabela 5.LXlll, enquanto o posicionamento 
das microrregiões, dos estados e da folha em estudo é 
apresentado nas figuras 5.3.1 e 5.32. 



TABELA 5.LXlll 
Coeficientes das relações uso atual-uso potencial, 1975 e 1980 

Microrregiões homogêneas (1) Oferta atual de mão de Requerimento atual de Requerimento Coeficiente de excesso Coeficiente de uso Coeficiente de saturação 
obra mão de obra potencial de 

mão de obra 

1975 1980 1975 1980 (e) 1975 1980 1975 1980 1975 1980 
(a) (b) (e) (d) (a/e) (b/d) (e/e) (d/e) (a/e) (b/e) 

São Paulo 688.372 739.792 687.018 721.384 600.538 1,00 1,03 0,43 0,45 0,43 0,46 
225 Alta Araraquarense de Fernandópolis (87,2%)) 39.205 43.265 37.547 34.993 57.683 1,04 1,24 0,65 0,61 0,68 0,75 
226 Alta Araraquarense de Votuporanga (96,0%)) 14.918 15.466 13.635 12.316 24.935 1,09 1,26 0,55 0,49 0,60 0,62 
227 Divisor Turvo-Grande (91,2%)) 8.067 12.162 9.351 14.838 24.947 0,86 0,82 0,37 0,59 0,32 0,49 
228 Barretos 15.702 13.151 12.900 16.025 16.033 1,22 0,82 0,80 1,00 0,98 0,82 
229 Alta Mogiana (44,4%)) 5.926 7.524 6.175 8.748 10.022 0,96 0,86 0,62 0,87 0,59 0,75 
231 Alta Noroeste de Araçatuba 32.492 36.582 28.340 29.937 127.363 1, 15 1,22 0,22 0,24 0,26 0,29 
232 Médio São José dos Dourados 10.298 12.074 10.334 9.602 41.534 1,00 1,26 0,25 0,23 0,25 0,29 
233 Divisor São José dos Dourados - Tietê 17.798 21.987 18.540 20.219 54.116 0,96 1,09 0,34 0,37 0,33 0,41 
234 São José do Rio Preto 26.479 33.885 26.190 31.543 46.303 1,01 1,07 0,57 0,68 0,57 0,73 
235 Média Araraquarense 34.713 41.110 38.549 49.243 67.847 0,90 0,83 0,57 0,73 0,51 0,61 
236 Serra de Jaboticabal 30.462 36.091 58.682 68.445 68.146 0,52 0,53 0,86 1,00 0,45 0,53 
237 Ribeirão Preto (16,5%)) 6.144 7.694 14.913 12.741 14.009 0,41 0,60 1,06 0,91 0,44 0,55 
239 Nova Alta Paulista 66.083 64.037 53.751 45.035 93.269 1,23 1,42 0,58 0,48 0,71 0,69 
240 Alta Noroeste de Penáoolis 21.959 30.071 23.163 24.435 56.042 0,95 1,23 0,41 0,44 0,39 0,54 
241 Bauru 43.943 51.275 49.097 50.089 142.001 0,90 1,02 0,35 0,35 0,31 0,36 
242 Araraquara (75,3%)) 31.325 33.058 44.392 58.330 79.343 0,71 0,57 0,56 0,74 0,39 0,42 
245 Alta Paulista 50.344 48.644 46.251 35.953 77.200 1,09 1,35 0,60 0,47 0,65 0,63 
246 Jaú 21.104 24.163 34.554 38.888 54.542 0,61 0,62 0,63 0,71 0,39 0,44 
247 Rio Claro (34,1%J) 4.237 4.979 4.852 5.677 10.910 0,87 0,88 0,44 0,52 0,39 0,46 
250 Alta Sorocabana de Presidente Prudente 69.887 59.690 40.747 45.687 255.414 1,72 1,31 0,16 0,18 0,27 0,23 
251 Alta Sorocabana de Assis 34.897 29.310 23.831 18.473 47.977 1,46 1,59 0,50 0,39 0,73 0,61 
252 Ourinhos 31.644 29.191 25.826 24.337 48.300 1,23 1,20 0,53 0,50 0,66 0,60 
253 Serra de Botucatu (98,0%)) 31.995 36.151 36.843 38.219 81.481 0,87 0,95 0,45 0,47 0,39 0,44 
255 Tatuí (22,2%)) 3.131 3.570 1.845 1.713 3.132 1,70 2,08 0,59 0,55 1,00 1, 14 
260 Campos de ltapetininga (75,1%)) 31.065 39.391 23.245 23.068 75.172 1,34 1,71 0,31 0,31 0,41 0,52 
261 Paranapiacaba (14,3%)) 4.554 5.271 3.465 2.830 22.817 1,31 1,86 0,15 0,12 0,20 0,23 

Paraná 605.548 521.898 423.688 301.428 439.695 1,43 1,73 0,96 0,69 1,38 1, 19 
278 Norte Velho de Venceslau Braz (90,8%)) 54.359 53.417 26.717 27.334 48.043 2,03 1,95 0,56 0,57 1, 13 1, 11 
279 Norte Velho de Jacarezinho 72.517 64.694 48.235 35.006 30.256 1,50 1,85 1,59 1, 16 2,40 2, 14 
280 Algodoeira de Assaí 24.983 22.235 13.611 10.645 11.236 1,84 2,09 1,21 0,95 2,22 1,98 
281 Norte Novo de Londrina 110.243 89.987 99.802 62.477 56.391 1, 1 o 1,44 1,77 1, 11 1,95 1,60 
282 Norte Novo de Marinaá 57.939 45.650 33.870 20.409 9.512 1,71 2,24 3,56 2,15 6,09 4,80 
283 Norte Novíssimo de Paranavaí 65.278 59.869 62.634 41.977 106.884 1,04 1,43 0,59 0,39 0,61 0,56 
284 Norte Novo de Apucarana (54,2%J) 55.439 45.680 31.095 22.018 15.379 1,78 2,07 2,02 1,43 3,60 2,97 
285 Norte Novíssimo de Umuarama (88,9%)) 140.600 119.113 94.298 71.568 149.819 1,49 1,66 0,63 0,48 0,94 0,80 
286 Camoo Mourão (19,5%)) 24.190 21.253 13.426 9.994 12.175 1,80 2,13 1, 1 o 0,82 1,99 1,75 

Mato Grosso do Sul 36.364 40.604 37.848 54.405 196.086 0,96 0,75 0,19 0,28 0,19 0,21 
340 Paranaíba (10,4%)) 2.470 2.545 1.640 1.963 18.233 1,51 1,30 0,09 O, 11 0,14 O, 14 
342 Pastoril de Campo Grande (37,0%)) 3.591 5.966 12.133 22.045 10.859 0,30 0,27 1, 12 2,03 0,33 0,55 
343 Três Lagoas (68,1%)) 9.144 9.866 7.980 13.945 84.722 1, 15 0,71 0,09 0,16 O, 11 O, 12 
344 Campos de Vacaria e Mata de Dourados (34,7%)) 21.159 22.227 16.095 16.452 82.272 1,31 1,35 0,20 0,20 0,26 0,27 

Minas Gerais 4.462 6.769 3.692 5.354 16.641 1,21 1,26 0,22 0,32 0,27 0,41 
177 Pontal do Triângulo Mineiro (7,8%)) 3.419 5.191 2.836 4.353 15.794 1,21 1, 19 O, 18 0,28 0,22 0,33 
178 Uberaba (9,9%)) 1.043 1.578 856 1.001 847 1,22 1,58 1,01 1, 18 1,23 1,86 



Total 1.334.746 1.309.063 

(1) O percentual ao lado da microrregião corresponde à área avaliada na Folha. 

Fonte: Tabs. 5.XL, 5.LIX e 5.LXll. 
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Em termos de uso atual, as relações são representadas pelo 
coeficiente de excesso que, na maioria dos casos, demonstra 
existirem excedentes de mão de obra, confirmando ser essa a 
situação mais comum encontrada na maioria das microrregiões 
brasileiras. Principalmente no Paraná, esses excedentes 
apresentam-se bastante variáveis, alcançando coeficientes ao 
redor de 2, significando que, em um requerimento máximo de mão 
de obra de uma pessoa trabalhando, existe outra em excesso 
dentro da atual estrutura de uso e da tecnologia mais usualmente 
aplicada. Tal situação pode ser atenuada nas microrregiões em 
que predominem as pequenas e médias propriedades 
caracterizadas pelo trabalho familiar, onde há condições de prover, 
no mínimo, a subsistência dos familiares em excesso. Esses se 
constituem em reserva de mão de obra, temporária ou mesmo 
permanente, para propriedades de maior porte que se utilizam 
basicamente do trabalho assalariado. Porém, a situação de alto 
excedente ocasiona desemprego ou diminui consideravelmente o 
tempo de trabalho para a mão de obra que não possui terra e o 
trabalhador agrário volante. 

A diminuição de área e a queda de produtividade dos cafezais 
no Estado do Paraná e sua consequente substituição por culturas 
temporárias motomecanizáveis e por pastagens, em 1980, 
acarretaram o aumento dos já elevados coeficientes de excesso de 
1975, mesmo com a acentuada redução de 605.548 para 521.898 
pessoas ocupadas nas atividades agrárias no quinquênio. 

A situação sem excedente de mão de obra coincide com as 
microrregiões onde há predomínio do trabalho assalariado. 
Naquelas cujo coeficiente de excesso está muito abaixo da 
unidade, destaca-se a participação do assalariado temporário, a 
exemplo das microrregiões 236 - Serra de Jaboticabal, 237 -
Ribeirão Preto, 242 - Araraquara e 246 - Jaú (SP), entre outras, 
onde as culturas de cana-de-açúcar e/ou de laranja, grandes 
absorvedoras do trabalhador volante, têm significativa participação. 

Representada pelo pessoal ocupado, a oferta de mão de obra 
subestima a mão de obra volante que possui domicílio urbano. No 
caso das microrregiões paulistas citadas, cotejando-se os dados 
do pessoal ocupado obtidos do Censo Agropecuário com os da 
população economicamente ativa, retirados do Censo Demográfico 
de 1980, verifica-se um maior número de pessoas nessa última 
fonte. Se esses dados fossem utilizados para determinar a oferta 
de mão de obra, ofereceriam coeficientes mais elevados, porém 
ainda sem excedentes. 

Em Mato Grosso do Sul, também ocorreram situações sem 
excedentes, nesse caso particular, resultantes do plantio e 
manutenção de extensas áreas florestais que exigiram grande 
número de mão de obra, inexistente nessas áreas tradicionalmente 
pecuaristas, e que, portanto, foi recrutada fora. 

Dessa forma, o coeficiente de excesso pode se constituir em 
um índice demonstrativo de situações particularizadas: no caso 
das microrregiões paulistas sem excedente, a alta probabilidade de 
a mão de obra recenseada ser inferior à realmente existente; e, no 
caso mato-grossense, o coeficiente extremamente baixo destaca a 
radical mudança estrutural ocorrida com a implantação de mais de 
1,1 bilhão de árvores em menos de 10 anos. 

As relações uso atual-uso potencial são quantificadas pelos 
coeficientes de uso e de saturação. O coeficiente de uso mostra o 
grau de utilização da terra e a quantidade de mão de obra que 
determinada área pode comportar, segundo o uso mais adequado 
e também duradouro. Já a situação de saturação, cujo coeficiente 
relaciona-se à oferta de mão de obra, resulta do seu excesso 
frente à capacidade potencial dos recursos. Entretanto, deve-se 
ressaltar que o sobreuso e a saturação não decorrem somente de 
uso inadequado, de excessiva oferta de mão de obra, mas, 
principalmente, do requerimento potencial extremamente baixo em 
função da mecanização, como será salientado nos casos 
específicos. 

Em 1980, as porções analisadas de Mato Grosso do Sul e de 
Minas Gerais apresentaram os mais baixos coeficientes de uso, 
respectivamente, 0,28 e 0,32. No primeiro caso, houve situação 
sem excedente, e, em Minas Gerais, excedente pouco 
pronunciado, o que acarretou, no caso da Microrregião 178 -
Uberaba, saturação de 1,86, decorrente não do excesso de mão 
de obra, mas em razão de o potencial, preferencialmente com 
culturas temporárias, ter apresentado índice tecnológico de 
pequena exigência de mão de obra. 

Cumpre ressaltar que em Mato Grosso do Sul, o coeficiente de 
uso poderia ser ainda menor, em razão do requerimento atual de 
mão de obra da Microrregião 342 - Pastoril de Campo Grande, 
com população recrutada fora da área. Esse fato indica distorção 

do coeficiente dessa microrregião, acarretando uma situação de 
sobreuso que está longe de existir. Comparando-se os dados das 
tabelas 5.LVll e 5.LXll, verifica-se, pelo contrário, acentuada 
subutilização. Dessa fonna, os coeficientes de excesso e de uso 
devem ser desprezados, não havendo, contudo, interferência no 
coeficiente de saturação. A situação anômala dessa microrregião 
com sobreuso, sem excedente e sem saturação, como pode ser 
observado no diagrama estrelar (Figs. 31 e 32), embora possa 
ocorrer na prática, é inadmissível em um sistema fechado. 

Em oposição, o norte do Paraná apresenta algumas 
microrregiões em sobreuso e saturação, embora em 1980 tenha 
havido regressão em seus coeficientes de uso e saturação em 
relação a 1975, pela diminuição no requerimento e, sobretudo, na 
oferta de mão de obra. As microrregiões 279 - Norte Velho de 
Jacarezinho, 281- Norte Novo de Londrina, 282 - Norte Novo de 
Maringá e 284 - Norte Novo de Apucarana, que apresentaram, em 
1980, coeficiente de uso acima da unidade, também, em tese, se 
encontram saturadas. Além dessas, outras estão bastante 
próximas ou já se encontravam nesse nível em 1975. 

Contudo, a análise do sobreuso pode ser verificada com mais 
propriedade comparando-se as áreas de uso atual (Tab. 5.LVll) e 
de capacidade potencial (Tab. 5. LXll) das culturas temporárias. 
Como a maior parte dos pequenos e médios agricultores ocupa 
terras de relevo mais íngreme e pratica esse tipo de agricultura 
mais frequentemente, essa comparação é bastante significativa. A 
microrregião 278 - Norte Velho de Venceslau Braz (PR), embora 
registre coeficiente de uso de 0,57 (subuso), em 1980, teve 1.402 
km 2 utilizados com culturas temporárias, para um potencial de 476 
km 2

, caracterizando sobreuso no tocante a esse segmento. Nas 
demais microrregiões do Paraná que têm coeficientes de uso 
acima da unidade, essa situação na verdade, não significa uso 
indevido (com prejuízos ao meio ambiente), mas decorre do fato de 
registrar maior área potencial para culturas temporárias frente ao 
uso atual. Como o índice tecnológico dessas culturas é baixo em 
função da mecanização, o requerimento potencial reduz-se 
consideravelmente. Em face do uso potencial proposto e da 
estrutura mecanizada que vem se impondo, o excesso de mão de 
obra resulta em coeficientes saturados. Portanto, no Estado do 
Paraná, o sobreuso e a saturação têm de ser vistos à luz das 
modificações estruturais bruscas que implicaram crescente 
excedente de mão de obra. O requerimento potencial decorre 
dessa mudança e reflete a tecnologia motomecanizada com 
culturas temporárias, como pode ser observado nas tabelas 5.LVll, 
5.LVlll e 5.LXll. 

No Estado de São Paulo, a grande maioria das microrregiões 
registrou situação de subuso pelo predomínio da pecuária em 
terras de potencial agrícola. Em 1980, sanente nas microrregiões 
228 - Barretos e 236 - Serra de Jaboticabal, o coeficiente de uso 
alcançou a unidade, ao passo que na 237 - Ribeirão Preto houve 
pequena reversão no coeficiente de uso de 1,06 em 1975 para 
0,91 em 1980, em decorrência da diminuição no requerimento de 
mão de obra no período. De qualquer forma, essa microrregião 
apresentou um dos mais elevados índices de ocupação agrícola da 
folha. 

Na Microrregião 232 - Médio São José dos Dourados, em 
1980, ocorreu uma situação de pequeno sobreuso com culturas 
temporárias, não acusada pelo coeficiente, pois foram utilizados 
252 km 2 enquanto o potencial comporta 231 km 2 (Tabs. 5.LVll e 
5.LXll). Embora seja uma área pecuarista, há, contudo, predomínio 
do trabalho familiar, e 52%) dos estabelecimentos rurais têm menos 
de 20 ha, depreendendo-se que o intenso uso agrícola verifica-se, 
em grande parte, nas pequenas propriedades, sob tração animal, 
causando o sobreuso específico. Como atenuante, o uso da tração 
animal em solos de textura leve implica menores prejuízos do que 
a agricultura mecanizada de grande escala. De qualquer forma, o 
uso agrícola mais adequado às características texturais de grande 
parcela dos solos dessa microrregião é com culturas permanentes. 

A Microrregião 255 -Tatuí é a única que se encontra saturada 
na parte avaliada do Estado de São Paulo, e essa saturação 
decorre do crescimento da oferta de mão de obra de 1975 a 1980, 
sem o correspondente crescimento do uso da terra. A saturação, 
portanto, pode ser atenuada pela mudança estrutural, pelo 
aprimoramento da pecuária e, principalmente, pela expansão 
agrícola que o potencial determina. 

Os coeficientes traduzem diferentes situações estruturais -
potenciais das partes estaduais avaliadas. Mato Grosso do Sul, a 
par das limitações físicas referidas, apresentou-se com elevado 
potencial para sua ocupação racional. A pequena porção de Minas 
Gerais, embora com excedente de população rural, oferece 



perspectivas de reversão em função de sua capacidade potencial, 
o mesmo ocorrendo com as micra-regiões paulistas que 
apresentaram coeficiente de excesso acima da unidade. 

Em razão dos fatos expostos ao longo desse relatório e 
consubstanciados pelos coeficientes, o norte do Paraná merece 
estudos que viabilizem formas de utilização e ofereçam 
oportunidades aos excedentes de mão de obra e que, ao mesmo 
tempo, ampliem a produção e a produtividade e conservem o meio 
ambiente, mantendo a durabilidade do processo produtivo. 

Além das situações expressas pelo coeficiente de excesso, é 
conveniente reforçar os resultados obtidos por meio de outra 
variável - a renda agrária dos anos-base considerados, expressa 
em ORTN (Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional) e 
apresentada na Tabela 5.LXIV, onde também constam os 
percentuais de investimentos, financiamentos e despesas desses 
anos, em relação ao total da produção agrária. 

TABELA 5.LXIV 
Investimentos, financiamentos e despesas na produção agrária - Renda técnica anual, 1975 e 1980 

Microrregiões homogêneas (1) Investimentos (2) Financiamentos(2) 
% 

1975 1980 1975 

São Paulo 17 30 29 
225 Alta Araraquarense de Fernandópolis (87,2%)) 13 35 15 
226 Alta Araraauarense de Votuporanaa (96,0%J) 15 34 17 
227 Divisor Turvo-Grande (91,2%)) 17 44 23 
228 Barretos 13 33 28 
229 Alta Mogiana (44,4%)) 12 25 42 
231 Alta Noroeste de Araçatuba 10 43 17 
232 Médio São José dos Dourados 16 33 20 
233 Divisor São José dos Dourados - Tietê 11 34 15 
234 São José do Rio Preto 17 40 18 
235 Média Araraquarense 16 16 30 
236 Serra de Jaboticabal 19 13 31 
237 Ribeirão Preto (16,5%)) 17 11 34 
239 Nova Alta Paulista 11 26 21 
240 Alta Noroeste de Penápolis 17 37 23 
241 Bauru 21 33 36 
242 Araraquara (75,3%)) 21 22 34 
245 Alta Paulista 12 22 36 
246 Jaú 16 18 57 
247 Rio Claro (34,1%)) 41 37 29 
250 Alta Sorocabana de Presidente Prudente 19 50 24 
251 Alta Sorocabana de Assis 29 24 44 
252 Ourinhos 19 34 38 
253 Serra de Botucatu (98,0%)) 30 35 42 
255 Tatuí (22,2%)) 17 34 21 
260 Campos de ltapetininaa (75,1%J) 17 24 23 
261 Paranapiacaba (14,3%)) 16 21 18 

Paraná 16 29 22 
278 Norte Velho de Venceslau Braz (90,8%)) 20 25 20 
279 Norte Velho de Jacarezinho 17 18 29 
280 Algodoeira de Assaí 18 22 37 
281 Norte Novo de Londrina 16 29 25 
282 Norte Novo de Maringá 16 28 25 
283 Norte Novíssimo de Paranavaí 16 44 19 
284 Norte Novo de Apucarana (54,2%)) 15 29 19 
285 Norte Novíssimo de Umuarama (88,9%)) 13 33 14 
286 Campo Mourão (19,5%J) 18 23 26 

Mato Grosso do Sul 92 140 39 
340 Paranaíba (10,4º/o) 71 118 49 
342 Pastoril de Campo Grande (37,0%) 141 747 54 
343 Três Laaoas (68,1%) 135 108 65 
344 Campos de Vacaria e Mata de Dourados (34,7%) 70 59 28 

Minas Gerais 26 44 43 
177 Pontal do Triângulo Mineiro (7,8%) 27 47 43 
178 Uberaba (9,9%) 23 35 44 

Total 18 34 27 
·-(1) O percentual ao lado da m1crorreg1ao corresponde a area avaliada na Folha. 

(2) Em relação ao total da produção agrária (Tab. 5.XXXVll I) 
(3) Renda técnica atual= renda líquida anual/requerimento de mão-de-obra (Tab.5.LIX) 

Renda líquida anual= total da produção agrária menos despesas 

% 

1980 

24 
17 
14 
32 
29 
27 
20 
13 
21 
19 
23 
25 
35 
24 
21 
28 
22 
32 
30 
23 
20 
36 
29 
25 
18 
16 
17 
25 
14 
30 
34 
28 
32 
20 
25 
20 
29 
21 
15 
40 
30 
15 
37 
35 
43 
24 

Despesas (2) 
% 

1975 1980 

57 62 
41 46 
46 44 
42 56 
55 66 
68 64 
38 52 
41 42 
41 46 
52 54 
68 59 
69 63 
66 102 
54 62 
48 58 
66 69 
79 74 
62 76 
68 74 
82 77 
46 47 
70 63 
64 70 
73 74 
44 63 
56 46 
52 50 
51 54 
42 38 
54 59 
63 65 
65 65 
50 57 
43 50 
44 54 
40 45 
50 52 
82 64 
77 74 
126 149 
158 94 
50 40 
55 62 
56 59 
53 72 
55 59 

Renda técnica 
anual (3) 
(ORTN) 

1975 1980 

73 127 
91 149 
79 165 
153 149 
147 167 
118 206 
208 281 
97 179 
91 157 
64 115 
38 106 
36 102 
50 -7(4) 
83 114 
87 129 
58 100 
26 68 
73 86 
44 75 
22 65 
124 219 
78 237 
57 88 
32 70 

115 181 
68 224 
59 175 
96 166 
80 214 
93 177 
69 161 
69 125 

128 204 
118 179 
103 155 
102 151 
127 245 
21 87 
34 100 

-14(5) -29(5) 
-56(5) 12 

84 304 
107 186 
104 192 
117 158 
80 136 

Obs: A renda anual pode ser obtida da renda técnica sobre o coeficiente de excesso (Tab.5.LXlll); no caso deste estar abaixo da unidade, 
isto é, com oferta subestimada, a renda técnica aproxima-se mais da realidade. 
Renda real anual= renda líquida anual/pessoal ocupado maior de 14 anos. 

ORTN dezembro 1975 = Cr$ 130,93, dezembro 1980- Cr$ 706,70 
(4) Município de Pradópolis com renda negativa, provavelmente em função de investimentos na cultura da cana-de-açúcar (Proálcool) 
(5) Renda negativa em função de investimentos em silvicultura 
Fonte: IBGE. Censos Agropecuários de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, 1975 e 1980. 



A melhor forma encontrada para expressar a renda anual foi 
relacioná-la ao requerimento de mão de obra. Assim, a 
denominada renda técnica, ou renda no ponto de máxima 
produtividade de cada sistema microrregional, traduz a 
rentabilidade do arranjo estrutural, da produção e da tecnologia e, 
portanto, constitui um índice expurgado do excedente ou da falta 
de mão de obra. 

A renda real anual, isto é, a renda líquida anual sobre a oferta 
de mão de obra, não consta da tabela 5.LXll, porém poderá ser 
obtida diretamente, dividindo-se a renda técnica anual pelo 
coeficiente de excesso. Quando esse estiver abaixo da unidade, 
situação de ocorrência pouco provável, como já salientado, a renda 
técnica deve ser utilizada como mais próxima da real. 

Entre as informações contidas na tabela 5. LXIV, destaca-se a 
significativa evolução da renda de 1975 a 1980. Essa se deve, em 
grande parte, à diminuição dos índices de subutilização pelo 
crescimento das áreas agrícolas e pastagens plantadas, ao valor 
da produção e da produtividade agrárias, sendo esse crescimento 
genérico ainda mais expressivo tendo em vista a queda da lavoura 
cafeeira no período. A evolução da renda liga-se, também, ao 
aumento do percentual referente ao item despesas e, 
consequentemente, aos investimentos em insumos modernos. 

Não se pode afirmar que determinadas estruturas de uso são 
as que apresentaram as rendas agrárias mais altas. Essas 
ocorreram tanto em áreas agrícolas como pecuaristas. 

Evidentemente, no norte do Paraná, o uso mais intensivo da 
terra, devido ao tipo de colonização agrícola nas "terras roxas", 
traz como resultante renda técnica bem posicionada, embora a 
renda real não se encontre na mesma situação em função dos 
excedentes de mão de obra. O predomínio do trabalho familiar 
(baseado na pequena e média propriedade) e a tração animal 
configuram uma estrutura que exige menores índices de 
investimento, assim como de despesas, em parte pela fertilidade 
natural de parcela considerável dos seus solos. Como exemplo de 
uma estruturação tradicional de uso da terra, encontra-se a 
Microrregião 278 - Norte Velho de Venceslau Braz, que alcançou 
excelente resultado financeiro em 1980, devido à ampliação das 
suas áreas de produção em relação a 1975. Essa microrregião 
também se caracteriza por baixos índices de investimentos e 
financiamentos, reduzidíssimas despesas (38%) do total de 
produção agrária), principalmente em função do baixo consumo de 
fertilizantes e defensivos agrícolas. Como já referido, o sobreuso 
com culturas temporárias constitui um ponto negativo, visto estar 
desgastando seus recursos naturais. 

As rendas técnicas das microrregiões 282 - Norte Novo de 
Maringá e 286 - Campo Mourão são também comparáveis à da 
Microrregião 278. No caso da 282, verifica-se o mais elevado 
coeficiente de uso da Folha (2,15 em 1980), embora esse não 
corresponda a um uso inadequado e sim a um requerimento 
potencial de mão de obra extremamente baixo, visto que vinculado 
à mecanização, em relação à alta densidade demográfica rural da 
área. 

A Microrregião 260 - Campos de ltapetininga (SP) também 
apresentou elevada renda agrária, diferenciando-se das 
microrregiões paranaenses por apresentar amplo espaço potencial 
e excedentes de mão de obra pouco pronunciados em razão de 
suas baixas densidades populacionais. Como particularidade 
estrutural, além da agricultura e da pecuária, situa-se entre as de 
maior produção em silvicultura da Folha. 

Altas rendas também são encontradas em áreas de 
predomínio da grande propriedade. As microrregiões 231 - Alta 
Noroeste de Araçatuba, 250 - Alta Sorocabana de Presidente 
Prudente (SP) e 344 - Campos de Vacaria e Mata de Dourados 
(MS), centros pecuaristas e invernistas, conseguiram excelentes 
rendas em 1980 em função da mobilização rápida do capital, 
característica das áreas invernistas. Também microrregiões de 
agricultura empresarial encontravam-se nesse patamar, 
sobressaindo a 229 - Alta Mogiana e a 251 - Alta Sorocabana de 
Assis (SP). 

Em termos de baixos insumos, e levando em consideração a 
reserva potencial de terra, os melhores resultados se encontram 
nas microrregiões pecuaristas/invernistas que dispõem para o 
futuro de áreas agrícolas bastante extensas. Além disso, grande 
parte dos investimentos refere-se à compra de animais, que 
reverte na produção dos anos subsequentes. 

Entre as rendas consideradas satisfatórias (acima da média da 
Folha), encontram-se casos que abrangem estruturas de uso 
diferenciadas. Canpreendem microrregiões predominantemente 
agrícolas, baseadas no trabalho familiar e com elevado grau de 

tração animal, assim como outras de grau de motomecanização 
acentuada, a maior parte concentrada no norte do Paraná. Da 
mesma forma, as rendas agrárias baixas (inferiores à média da 
Folha) ocorrem em estruturas de uso diferenciadas. Em alguns 
casos, as rendas são menores em função dos investimentos e/ou 
financiamentos efetuados no ano, além de despesas mais 
elevadas devido a uma carga maior com adubação e defensivos 
agrícolas. Nesse caso encontram-se microrregiões que, em 1975 e 
também em 1980, ampliaram consideravelmente sua área plantada 
com café e/ou laranja, implicando investimentos de renda futura e, 
portanto, reduzindo a atual. Enquadram-se nessa situação as 
microrregiões 234 - São José do Rio Preto, 235 - Média 
Araraquarense, 236 - Serra de Jaboticabal e 242 - Araraquara 
(SP). 

Na Folha, foram encontrados casos de rendas extremamente 
baixas, cano a Microrregião 343 - Três Lagoas (MS), e mesmo 
negativas, cano a 342 - Pastoril de Campo Grande (MS) e 237 -
Ribeirão Preto (SP). No caso das duas primeiras, tais fatos foram 
atribuídos aos elevados investimentos para a implantação das 
extensas áreas can silvicultura e que ainda não apresentaram 
retorno e, para o caso paulista, registrado somente em 1980 no 
município de Pradópolis com reflexos no conjunto microrregional, 
deve-se, possivelmente, à acentuada participação da lavoura 
canavieira no conjunto da produção agrária. Como esse município 
apresentou reduzidas áreas com culturas permanentes, a 
responsabilidade pela renda negativa recaiu no cultivo da cana-de
açúcar, visto que esse mostra rendimento por hectare bastante 
reduzido em comparação com os municípios vizinhos. 

Em resumo, de 1975 a 1980, ocorreram sensíveis 
transformações na estrutura agrária da Folha SF.22 
Paranapanema. Embora a agricultura não tenha registrado 
sensível evolução em termos de área, houve crescimento da 
produção pela melhoria generalizada da produtividade, salvo no 
caso da lavoura cafeeira. 

Por meio do aprimoramento e do aumento das pastagens 
plantadas em 1980, a pecuária exigiu mais mão de obra em 
relação a 1975. Embora o rebanho leiteiro tenha se mantido 
praticamente nos mesmos níveis de 1975, o valor da produção da 
pecuária por área ocupada apresentou crescimento acentuado. 

Quase duplicada, a renda técnica agrária entre 1975 e 1980 
não apresentou, em termos reais, o mesmo desempenho, em 
razão do aumento dos excedentes de mão de obra, 
independentemente da diminuição de cerca de 11 %) da força de 
trabalho existente em 1975. 

A diminuição acentuada da participação do trabalho familiar 
constituiu um dos fatos marcantes do período, sendo substituída 
principalmente pelo assalariado temporário. Assim, e de forma 
ainda mais acentuada em determinadas microrregiões, constatou
se o gradativo aumento da participação do capital empresarial no 
campo. 

A estruturação fundiária sofreu pequenas modificações, e a 
mais sensível delas vinculou-se ao remembramento de pequenas 
propriedades, havendo certamente a incorporação desses 
estabelecimentos pelos médios e grandes, fato decorrente da 
queda do trabalho familiar. 

O uso potencial preconizado envolve mudanças estruturais 
bastante acentuadas no uso da terra. Os 41.376 km 2 utilizados 
com culturas temporárias em 1980 ampliam-se potencialmente 
para 123.259 km 2

. Para as culturas permanentes esse é 
percentualmente maior, passando de 19.730 km 2 para 59.393 km 2

. 

A ampliação do potencial agrícola implicou a redução das áreas 
atuais da pecuária. Essa, para manter e mesmo ampliar sua 
participação em número de cabeças, deve tornar-se intensiva e, 
para tanto, integrar-se efetivamente à agricultura para a 
suplementação alimentar do rebanho. 

As áreas potenciais de cada segmento foram reduzidas em 
20%) para preservação dos ecossistemas e dos mananciais, 
incluindo-se também margens dos cursos d'água, lagoas, açudes e 
represas, em atendimento às determinações da Lei 4.771 (Código 
Florestal). Em certos casos também se acrescentaram, para 
conservação total, áreas de baixíssima capacidade. Atendidas 
essas recanendações, reduzir-se-ão os problemas decorrentes do 
desequilíbrio ecológico que cada vez se tornam mais visíveis. 
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A - Cultura da laranja em escala comercial na Unidade 113eb. Área tradicionalmente pecuarista, 
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obtém-se óleo comestível. Município de Cruzália, Microrregião 251 - Alta Sorocabana de Assis 
(SP). Julho/1983. 
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situação. Município de Nova América da Colina, Microrregião 279 - Norte Velho de Jacarezinho 
(PR). Agosto/1982 

B - Cafezal com feijão intercalado. Uso intensivo da Unidade 112e seguindo recomendações 
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Bela Vista do Paraíso, Microrregião 281 - Norte Novo de Londrina (PR). Julho/1983. 
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A - Utilização modal da Subclasse Lavoter-por-relevo/solo. O cultivo do rami, comum nessa 
área, destina-se à industrialização da fibra, embora também possa ser empregada como 
forrageira. Município de Uraí. Microrregião 280 - Algodoeira de Assaí (PR). Agosto/1982. 

B - Cultivo de crotalária na Unidade 113bt. Utilizada como adubação verde, é uma importante 
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Município de Mirante do Paranapanema, Microrregião 250 - Alta Sorocabana de Presidente 
Prudente (SP). Março/1982. 

ESTAMPA 5.111 



• 

A - Unidade 112et cultivada com trigo. Área característica da sucessão trigo-soja, o seu uso 
intensivo deve-se ao solo fértil, relevo plano e clima satisfatório quanto às necessidades hídricas 
das plantas. Município de Cândido Mata, Microrregião 251 - Alta Sorocabana de Assis (SP). 
Julho/1983. 

B - Silvicultura com eucalipto em Classe Agriter. A facilidade em se obter incentivos fiscais para 
reflorestamento propiciou implantação de projetos, sem comercialização prevista para a 
produção, prejudicando, assim, as receitas municipais. Município de Três Lagoas, Microrregião 
343 - Três Lagoas (MS). Maio/1982. 

ESTAMPA 5.IV 



A - Pecuária extensiva na Unidade 213eb. O gado zebu está perfeitamente adaptado às 
condições climáticas tropicais, sofrendo apenas com o ressecamento do pasto durante a estação 
seca. Município de Selvíria, Microrregião 343 - Três Lagoas (MS). Julho/1983. 
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plantio de colonião, que é mais exigente em solos. Município de Nova Andradina, Microrregião 
344 - Campos de Vacaria e Mata de Dourados ( MS). Março/1982. 
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Agosto/1982. 
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A - Transporte de gado de corte por meio de boiadas. É uma prática muito comum em Mato 
Grosso do Sul. Essa boiada, que se destina à engorda nas invernadas do Paraná, ainda irá 
percorrer um trecho de balsa sobre o rio Paraná. Município de Selvíria, Microrregião 343 - Três 
Lagoas (MS). Maio/1982. 

B - Erosão em Classe Agriter utilizada com pastagens. Mesmo onde não há um sobreúso que 
provoque o aparecimento de uma voçoroca, deve-se atentar para os pontos de maior potencial 
de erosão. Município de Marabá Paulista, Microrregião 250 - Alta Sorocabana de Presidente 
Prudente (SP). Março/1982. 
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A - Voçoroca na Unidade 213eb. Embora o relevo seja plano, o solo pouco espesso, com 
diferença textura! abrupta entre o horizonte superficial e o subjacente, facilita a atuação dos 
processos erosivos. Ponto Recreio, Município de Inocência, Microrregião 340 - Paranaíba (MS). 
Maio/1982. 

B - Voçoroca na Unidade 123bt. Dependendo das condições naturais, as voçorocas podem 
tornar-se muito ativas e atingir grandes proporções, causando prejuízos incalculáveis. Município 
de Anhembi, Microrregião 253 - Serra de Botucatu (SP). Agosto/1982. 
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A - Colheita do algodão. É uma cultura que emprega mão de obra sazonal por ocasião da 
colheita, sendo por isso comum nas zonas algodoeiras a existência das chamadas cidades de 
"boias-frias". Município de Londrina, Microrregião 281 - Norte Novo de Londrina (PR). 
Março/1982. 

B - Colheita mecanizada do café. O plantio do café em terrenos planos permite que até sua 
colheita seja mecanizada. Essa máquina colhe e ensaca em cinco segundos a produção de um 
cafeeiro. Município de Promissão, Microrregião 241 - Bauru (SP). Julho/1983. 
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A - Colheita da soja. A Subclasse Lavoter-por-solo encontra-se aqui utilizada de forma modal 
com lavouras temporárias mecanizadas. A cultura da soja vem se disseminando pelas melhores 
terras agrícolas. Município de Sertanópolis, Microrregião 281 - Norte Novo de Londrina (PR). 
Março/1982. 

B - Pulverização de inseticida no trigal. O combate às pragas e doenças é um importante trato 
cultural para garantir a boa produtividade do trigo, alertando-se, porém, para os perigos de 
contaminação e poluição ambientais. Município de Cruzália, Microrregião 251 - Alta Sorocabana 
de Assis (SP). Julho/1983. 
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A - 1 rrigação do trigo na Unidade 113eb. O aumento dos custos de produção, com o seu cultivo 
na estação seca de inverno, é compensado à medida que diminui o risco climático do excesso 
de umidade durante a granação do trigo. Município de Colômbia, Microrregião 228 - Barretos 
(SP). Julho/1983. 

B - Cultura irrigada de milho na Unidade 113cb. O preço atingido pelo milho verde nos mercados 
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A - Cultivo irrigado do mamão na Unidade 113b. Através da 
irrigação e outros tratos culturais, há produção o ano inteiro. Os 
frutos são especialmente embalados em caixas, no próprio local, 
para sua comercialização. Município de Andradina, Microrregião 
231 -Alta Noroeste de Araçatuba (SP). Maio/1982. 

B - Cultura irrigada da batata. O recurso da irrigação, oneroso na sua implantação, faculta ao 
produtor cultivar o ano todo, aumentando o seu rendimento. Município de ltaí, Microrregião 253 -
Serra de Botucatu (SP). Agosto/1982. 
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Vivian, Pedro Francisco Teixeira Kaul. 

DIVISÃO DE GEOMORFOLOGIA (DIMOR) 

SEDE - Geógrafos: Trento Natali Filho (Diretor), Tereza 
Cardoso da Silva (Assessora), Edla Augusta Valença 
Nou, Geraldo Cesar Vieira Costa Pinto, landara Alves 
Mendes, Ligia Maria de Melo Bezerra, Luiz Carlos 
Soares Gatto, Margarete Prates Rivas, Maria das 
Graças Corrêa da Fonseca Lima, Maria lranice Passos 
Costa, Maria do Socorro Moreira Franco, Marli Dantas, 
Silvia Maria Alvarenga, Vera Lúcia de Souza Ramos. 

BAGOI - Geógrafos: Diana Melo Del'Arco, Levi Market 
dos Santos, Lindinalva Mamede, Maria Amélia Leite 
Soares do Nascimento. 

BASCA - Geógrafos: Antonio Eloisa Brasil, Jarbas de 
Oliveira Justus, Maria Dolores Buss, Maria Lúcia de 
Paula Hermann. Rogério de Oliveira Rosa; 

DIVISÃO DE PEDOLOGIA (DIPED) 

SEDE - Engenheiro Agrônano Ari Délcio Cavedon 
(Diretor); Bióloga Rute Macedo Veras; Engenheiros 
Agrônomos: Arnaldo Maiiz Ribeiro da Costa, Carlos 
Duval Bacelar Viana, Celso Gutemberg Souza, Eduardo 
Inácio Vieira, Eduardo Leandro da Rosa Macedo, 
Glailson Barreto Silva, Jaime Antonio Almeida, José 
Maria Ferraz Luz, Luis Carlos Krejci, Nelson Lara da 
Costa, Paulo Renato Soeiro Santos, Paulo Roberto 
Soares Corrêa, Reynaldo Antonio Quintino, Ricardo 
Marques Coelho, Sergio Hideiti Shimizu, Sergio 
Sanmer, Vilmar de Oliveira, \/ilson Marcos Testa, 
Walmcr Pasqualloto, Warley Pinto de Azevedo; 
Geógrafa Ana Maria Menezes Santos; Geólogo 
Francisco Ferreira Fortunato. 

BARJA - Engenheiros Agrônomos: José Silva Rosatelli 
(Assessor), Jaime de Souza Pires Neves Filho, RdJerto 
Nandes Peres. 

BAGOI - Engenheiros Agrônanos: Ademir Benedito de 
Oliveira, Álvaro Luiz Orioli, Antonio Gladstone Carvalho 
Fraga, Antaiio José Wilman Rios, Antonio Santos Silva 
Novaes, Ayrton Luiz de Carvalho, lsaias Oenning, João 
Viana Araújo, José Augusto Laus Neto, José Marcos 
Moser, José Renato Souza Costa, Leonam Furtado 
Pereira de Souza, Paulo César Vieira, Roberto das 
Chagas Silva, Virlei Álvaro de Oliveira, Zebino Pacheco 
do Amaral Filho. 

BASCA- Engenheiro Agrônomo Dirceu Rioji Yamazaki. 

DIVISÃO DE VEGETAÇÃO (DIVEG) 

SEDE - Engenheiro Florestal Luiz Góes-Filho (Diretor); 
Engenheiros Agrônomos: Geraldo Carlos Pereira Pinto 



(Assessor), Alberto Coêlho Sarmento; Engenheiros 
Florestais: Adonias Pereira de Araújo, Carlos Alberto 
Miranda, Cláudio Belmonte de Athayde Bdlrer, Edson 
de Faria Almeida, Joana D'Arc Carmo Arouck Ferreira, 
Jorge Carlos Alves Lima, José Cláudio Cardoso Ururahy, 
José Eduardo Mathias Brazão, José Enílcio Rocha 
Collares, Luiz Carlos de Oliveira Filho, Manoel Messias 
Santos, Odilon Albino Salgado, RdJerto Paulo Orlandi, 
Salin Jordy Filho, Sérgio Barros da Silva, Walmor 
Nogueira da Fonseca; Geógrafos: Francisco Carlos 
Ferreira da Silva, José Santino de Assis, Lúcia Maria 
Cardoso Gonçalves; Naturalista Hortênsia Pousada 
Bautista. 

BARJA - Engenheiro Agrônomo Henrique Pimenta 
Veloso (Assessor); Bióloga Marli Pires Morim de Lima; 
Naturalista Ângela Maria studart da Fonseca Vaz. 

BAGOI - Biólogo Antonio Lourenço Rosa Rangel Filho; 
Engenheiros Florestais: Alfeu de Araújo Dias, Augusto 
Barbosa Coura Neto, Edison Mileski, Heliomar Magnago, 
João Paulo de Souza Lima, Luiz Alberto Dambrós, 
Petronio Pires Furtado, Rui Lopes de Loureiro, Shigeo 
Doi. 

BASCA- Naturalista Roberto Miguel Klein (Assessor). 

DIVISÃO DE USO POTENCIAL DA TERRA (DUPOT) 

SEDE - Engenheiros Agrônomos: Mario Pestana de 
Araujo (Diretor), Eduardo Mendoza Ta-rico (Assessor), 
Helge Henriette Sd<olonski, José Maria Verdugo 
Sabugo, Manoel Faustino Neto, Maria da Conceição de 
Fátima Charchar Fróes, Mauro Sileno Saraiva Leão, 
Valter Alencar Benevides Filho; Geógrafos: Ailton 
Antonio Baptista de Oliveira, Alcina do Rocio Medeiros 
Justus, Ângela Maria Gama Cooto, Antonio Lúcio Sentes 
da Fonseca, Carlos Eugenio Mottana, Eliete Maria de 
Freitas, Elizeu Canuto Bezerra, Eloísa Domingues Paiva, 
Elvira Nóbrega Pitaluga, José Henrique Vilas Boas, 
Lílian de Aguiar Caitente, Lorisa Maria Pinto Azevedo, 
Maria Luiza Minelli, Mario Luiz Pereira da Silva, Nádia 
Regina do Nascimento, Regina Francisca Pereira, Rita 
de Cássia Moreira, Ronaldo do Nascimento Gonçalves, 
Tânia Regina dos Santos Ribeiro. 

BAGOI - Engenheiros Agrônomos: Acindino Vieira de 
Campos, Eliane de Lima Bezerra, Hugo Müller Roessing, 
José Alberto Celestino de Novais; Geógrafo Rui 
Pinheiro; Naturalista Nilza Silva Barbosa. 

DIVISÃO DE CARTOGRAFIA (DICAR) 

SEDE - Engenheiros Cartógrafos: Jaime Pitaluga Neto 
(Diretor), Carlos Alberto Lopes Ferreira, César Luis 
Soares Monteiro, Hildeberto Biserra Lins, Luiz Antonio 
Paulino, Paulo Roberto Guimarães Leal; Geógrafos: 
Antonio Cláudio Lima Ferreira da Silva, Ariowaldo 
Banhos Cabral, Jorge Sangali Ferreira, José Edvaldo de 
Sá Azevedo, Luzinaldo Manoel Rodrigues Viana, Neide 
Carreiro Malizia, Regina Maria Pereira Coutinho Guedes, 
Valmira Lisbôa Aragão, Vânia Márcia Viana de Almeida. 

BAGOI - Engenheiros Cartógrafos: Archimedes Viana, 
Célia Regina Fernandes Viana, Luis Alberto dos Reis 
Gonçalves, Ubiratan Ramos Pereira, Victor Manoel da 
Matta; Geógrafas: Áurea Maria dos Santos, Bernadete 
Maria Braga Lobato, Vera Lúcia Aparecida do 
Nascimento Cunha. 

DIVISÃO DE PUBLICAÇÃO (DIPUB) 

BARJA - Engenheiros Cartógrafos: Francisco Nunes 
Ferreira (Diretor), Alberto Luiz de Azevedo Delou, 
Antonio Carlos Vieira Brazil, Edisai Pereira Ribeiro, 
Lucia Maria Teixeira, Paulo Trezena Christino; 
Geógrafos: Edison Carvalho Nogueira, Leila Barbosa 
Safadi, Maria Fernanda Carvalho Velloso Mariath, 
Ricardo Forin Lisboa Braga, Sueli Sirena Caldeiron, 
Tereza Regina Piedras Lopes, Vilma Sirimarco Monteiro 
da Silva, Naturalista Sergio Pereira dos Santos; 
Técnicos em Comunicação Social: Antonio Carvalho da 
Silva, Carlos Alberto Passos Cabral, João Octávio 
Facundo Bezerra, Onaldo Pedro Merísio, Paulo Tavares 
da Silva, Wilton de Almeida Tavares. 

DIVISÃO DE INFORMÁTICA (DINFO) 

SEDE - Engenheiro Cartógrafo Lício Pereira de 
Medeiros (Diretor); Analistas de Sistema: Antonio Luiz 
Braga Serrão, Luiz Carlos Ribeiro Brandão, Romel Reis 
dos Santos, Washington Santos Alves; Engenheiros 
Agrônomos: Joel Hamilton Gomes dos Santos, Minoru 
Wake; Engenheiros Cartógrafos: Mauro Jorge Lomba 
Mirândola, Nhyro Gonçalves Laranja Filho; Engenheiros 
Florestais: Pedro Furtado Leite, Ulisses Pastore; 
Geógrafos: Bernardo Thadeu de Almeida Nunes, Maria 
Inês Barbosa de Castro, Regina Coeli Ribeiro da Costa, 
Rosângela Ruas Vieira; Geólogos: Eduardo Ruy 
Cardoso Braz, Fernando Luiz Lobão de Oliveira, Luciano 
Leite da Silva, Newton Monteiro. 

SEDE BIBLIOTECA TÉCNICA (BITEC) 
Bibliotecárias: Maria lvany Cardoso de Lima, Carmelidia 
Curvelo da Conceição. Nanci Ribeiro Correia Santos. 

ARQUIVO TÉCNICO (ARTEC) 

BARJA - Bibliotecárias: Sonia Regina Allevato, Maria de 
Nazaré Ferreira Pingarilho. 

BAGOI - Bibliotecária Heloisa Maria Martins Meira 
Roessing. 

BASCA - Bibliotecárias: Maria Virgínia Fischel, Liana 
Scheidemantel Soares. 

DIVISÃO DE OPERAÇÕES (DIOPE) 

Helion França Moreira (Diretor) 

DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DICOF) 

Gileno Moysés Santos (Diretor) 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO (DIVAD) 

Humberto de Oliveira Vasconcelos (Diretor) 

BASE DE APOIO DO RIO DE JANEIRO (SARJA), RJ 

Francisco Nunes Ferreira (Chefe) 

BASE DE APOIO DE GOIÃNIA (BAGOI), GO 

João Batista de Magalhães (Chefe) 

BASE DE APOIO DE FLORANÓPOLIS (BASCA), se 

Dirceu Rioji Yamazaki (Chefe) 



ESCRITÓRIO DE APOIO DE NATAL, RN 

Fernando Sérgio Benevenuto (Responsável); 
Bibliotecária Carmem Marinho Almeida. 

RADAMBRASIL/INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS DA 
USP 

Geólogos: Colombo Celso Gaeta Tassinari, Osvaldo 
Siga Junior, Raimundo Montenegro Garcia de 
Montalvão, Wilson Teixeira 
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Mapas 
Participantes 

Márcia Fernandes de Souza Hack 
Maria Lúcia Vieira 
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Solange Winter 
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Colaboradores 
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Samuel Peters 
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Suporte de informática 
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Paulo César Faria 
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Rogério de Oliveira Rosa 
Sérgio Hideiti Shimizu 

Colaboradores 
Nelly Lamarão Câmara 
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Sueli Sirena Caldeiron 
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Ana Maria Goulart Bustamante 
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Eliane de Lima 
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Pericies Siqueira Nunes 
Ricart Normandie Ribeiro Junior 
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Rosane Soares Gomes 
Rosimar Cunha Pereira 
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Gerência de Documentação e Informação 
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Nelson Nunes Marques 
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r.J /ibgecomunica 

Se o assunto é Brasil, 
procure o IBGE. 

~ /ibgeoficial a /ibgeoficial (a) /ibgeoficial 

www.ibge.gov.br 0800-721-8181 



FOLHA SF.22 PARANAPANEMA 



PARANAPANEMA MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

LEVANTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS 
FOLHA SF.22 VOLUME37 

-22° 

' 
-"-' •, .. FIZ Barrãc'lh"':- . 

~ ,-... • <>: ' \ Fa~. 

,,· (. \ "" 
/ 

! . \ ~. 

·- ·· ··• - ·· -~R1beiria Clarc 

Jli.Sq : 

i 
. / 
· ~ ReUro 

Slo 'º~u im 

\, 
~ -

: ~· .. .... ~-- " -"" ' /. Ant~n10 •· Uorj:a 
' -

/ / ; "" 
' . -· 

l 1 Faz.lauru ' · 

' ', \ 

' 
'·' \ 
\ : \ . 

~ .:' .""faz Pontol 

~-~ \ 

\ 

' ' 

\ 

-53" 

·· .. 

-\ f., Berra 
· Uama 

; 
' 

--- \ / •\ ' \ ~ --\'.'- \ \ : -~ 
·~ -- "\}. :_\---~ 

'" 

" TERRA "'-• -"'-',_----,· 4------'--.""" 

,. 
~Nov1Aurcr1 

• 

,./ ,. 
'. Jooub 

-52" 

Ksa ·. 
' 

_,,/' ' 

Fa<. l.t imOIB 

\.i'li ' 
: e 

Al'lpua 

DIRETORIA DE GEOCIÊNCIAS - DGC 

SALr.tO.~ RÃO 

{ Ka 

ç
j 

. RINÔP~O~CIB,_~ 

"'\; 
RANCHA~ JOÃO 

./ ·, RA LHO 

VITÔRIA Ka 

""'" 

' 

'ª 
BILA 

;, ÃLVARES 
~ 'FLORENCE 

J' 
'1 Ka ,----/ - r , 
. ·'S&nla Maria _ ),,' 

do Gurup -

lbiporans '.% 

Ka 

MIRASSOLÃNOIA 

Ond1 
~111n>1 

""" ·., VERDE 

.-.LTo\IR 

\ 

_-- 1~ 
\B1gu1çu : 

'ª 

\ 

Ka 

OLIMPIA • 

-21" 

-22º 

,Jb 

-23° 

Kc 

--·~---

(l RSNCIA 
,,' ·ao NORTE 

:;[_, 

At.IAPORÃ 
' 
r ~-«"" 
\ 

C\?'K J ,_3,.c._estine() J· _: 
a ~IRAooli 

Base geográfica organizada a partir de folhes planimétricas, na escala 1 :250 DOO, 
elaboradas pela Divisão de Cartografia do Projeto RADAMBRASIL, mediante inter
pretação de mosaicos semicontrolados de imagem de radar e trabalho de campo 
realizado no período de outubro de 1979 a abril de 1982. 

FOLHAS NA ESCALA 1 :250.000 

A base geográfica foram incorporadas atualizações referentes à classificação do 
sistema viário e das cidades. 

Projeção: Cônica Conforme de Lambert 
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Trópico de Capricórnio 
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Qa - Depósitos de areias, argilas e cascalhos inconsolidados rela
cionados às calhas dos principais rios. 

TO i- Arenitos finos, médios e conalomerados com cimento argilo
so. Depósitos cenozóicos de cimeira situados em cotas supe
riores a 500 m, constituindo zonas de interflúvios, de origem 
colúvio-aluviomar. 

Km - Arenitos ~rosseiros a conglomeráticos, em bancos que po
dem atingir alguns metros de espessura, com acamadamento 
plano-paralelo incipiente, ricos em feldspatos e minerais pe
sados, via de regra contendo cimento e nódulos carbonáticos. 
De um modo geral, apresentam um aumento da granulação 
no sentido da base para o topo. 

Ki - Basalto alcalino (tinguafto) - rocha de cor cinza escura a ne
gra, fanerítica, aflorante em blocos e matações. 

Ka - Arenitos de granulação fina, cor rosa-castanha, podendo a
presentar estratificação cruzada, cujas espessuras podem va
riar entre 2 a 20 metros. Estão alternados com bancos de la
mitos e siltitos maciços ou com acamamento plano-paralelo, 
frequentemente com marcas de ondas, micro-estratificação 
cruzada e bolas de argila. Podem conter fósseis e cimento e 
nôdulos calcíticos. 

Ks a - Arenitos de cor castanho-avermelhada, de granulação fina a 
média, homogêneos, pobres em estruturas sedimentares, o
correndo, via de regra, em bancos maciços que podem atingir 
mais de dez metros de espessura, constituídos por quartzo, 
opala e feldspato, cobertos por uma película limonítica, po
dendo, localmente, apresentar cimento calcífero. 

Kc - Sedimentos de origem predominantemente flúvio-deltáica, 
com estratificação paralela, horizontal e cruzada, correspon
dentes a arenitos, siltitos, siltitos argilosos, arenitos conglo
meráticos e conglomerados contendo seixos centimétricos de 
quartzo e calcedõnia. A sequência grada para o topo para a
renitos de granulaçao fina a média, homogêneos, com estrati
ficaçao cruzada de grande porte, apresentando uma pellcula 
limonítica envolvendo os grãos de quartzo. 

JKsg- Derrames de basalto com ou sem vidro na matriz, diques e 
sills de diabásios (w), juro-cretácicos. Ocorrências restritas de 
efusivas ácidas (:t. ). Presença de lentes e/ou cunhas de are
nito cólico inter-derrame. 

Jb -Arenitos finos a médios, avermelhados, com estratificações 
cruzadas de médio a grande porte, mostrando caracterfsticas 
de ambiente eólico-desértico. Idade Jurássica. 
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O IBGE agradece a gentileza da comunicação eventuais falhas verificadas neste mapa 
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- Arenitos finos a médios, vermelho-claros, amarelados e bran
cos, com estratificações plano-paralelas horizontais e cruza
das de médio porte. Raros níveis argilosos. Ambiente de de
posição fluvial. Idade Triássica. 

- Siltitos e argilitos, com intercalações de camadas ou lentes 
de arenitos finos e arenitos sílticos, de cores rosa a averme
lhada com partes esbranquiçadas.Presença de laminação pa
ralela, ondulada a flaser, estratificação cruzada acanalada, 
laminação cruzada, marcas de ondas. Idade correspondente 
ao Permiano Superior. 

- Argilitos e folhelhos, alternância de camadas interestratifica
das de argilitos, siltitos e folhelhos, cinza claro, esverdeado 
claro com arenitos muito finos, siltitos e argilitos, rosa ou ar
roxados, e calcário e arenito oolftico. Estratificação plano-pa
ralela a cruzada, laminação flaser. Idade correspondente ao 
Permiano Superior. 

- Sequência de pelitos composta por argilitos, folhelhos e silti
tos, cinza chumbo ou pretos, localmente carbonosos, com es
tratificação plano-paralela e acamadamento muito fino. Idade 
correspondente ao Permiano Superior. 

- Siltitos, folhelhos e siltitos argilosos, cinza escura a cinza ela-
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ro, com intercalações sub-milimétricas de argilitos; no topo, 
argilitos, folhelhos e siltitos arroxeados, avermelhados ou es
verdeados, bancos calcíferos e arenitos muito finos, com es
tratificaçêo plano-paralela ou cruzada, marcas onduladas e 
gretas de contração. Idade correspondente ao Permiano Su
perior. 

Pi - Argilitos, folhelhos cinza escuros e cinza claros e siltitos cin
za, no topo constituído por folhelhos cinza escuro ou preto, 
pirobetuminosos, geralmente interestratificados com lentes 
de dolomitos e calcários.Acamadamento centimêtrico e estra
tificação plano-paralela. Idade correspondente ao Permiano 
Superior. 

Pp - Siltitos arenosos cinza a amarelo esverdeado, em estratos fi
nos plano-paralelos, algumas vezes lenticulares. Idade cor
respondente ao Permiano Médio a Superior. 

Prb- Arenitos finos com raras camadas de argilitos. Presença de 
camadas de carvão economicamente exploráveis. Cor amare
la a cinza escuro e preto. Estratos cruzados de pequeno por
te. Idade correspondente ao Permiano Médio a Superior. 

Pg - Siltitos cinza esverdeados com intercalações de níveis areno
sos e, algumas vezes, de carvão e folhelhos carbonosos. Ida-
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de correspondente ao Permiana Médio a Superior. 
Pta - Siltitos e arenitos finos com finas camadas de calcário ou 

sflex,cor castanho arroxeado na base e cinza a esverdeado no 
topo. Idade correspondente ao Permiana Médio a Superior. 

CP i - Arenitos de granulação variada, diamictitas e siltitos, de colo
ração predominantemente vermelho-clara a amarela.Secunda
riamente, ritmitos e falhelhos amareladas e cinzentos.Ambien
te de sedimentação variada, de planlcies de mares, marinhos, 
continental fluvial e lacustre com forte influência glacial. Idade 
permo-carbonffera. 

SDf - Arenitos grosseiros brancos a amarelados,cam matriz feldspá
tica, exibindo estratificações cruzadas e plano-paralelas alter
nadas. Idade siluro-devoniana, anterior ao Ensiano. 

Psytc- Granitos, quartzo monzonitos,granodiaritos, quartzo-diaritos e 
raros alcali-feldspato-granitos:rochas de caracterfsticas oroge
néticas, cores variadas, com estrutura dos tipos maciça, leve
mente orientada, gnáissica ou cataclástica, com enclaves de 
xistos e de rochas meta-ígneas, textura geralmente porfiro
blástica e quimismo dominantemente calco-alcalino. 

Peaç -Associação petrotectõnica de rachas metamórficas preponde
rantemente do tipo metassedimentar,de composição marcada-

mente pelftico-arenosa, como quartzitos, xistos e filitos. 

Mapa elaborado com base em interpretação de mosaicos se
micontrolados de imagem de radar, imagens de Landsat em 
preto e branco e de composição colorida, fotos aéreas con
vencionais e falsa cor e trabalhos de campo, pela Divisão de 
Geologia (RADAMBRASIL), de maio de 1979 a maio de 1982 

Colaboração recebida: 

Órgãos federais - Departamento Nacional da Produção Mine
ral (DNPM/MME); Departamento Nacional de Estradas de Ro
dagem (DNER/MT); Universidade Federal de Santa Catarina 
{UFSC); Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS/ 
MECJ 

Órgãos estaduais - Centro de Pesquisas e Desenvolvimen
to (CEPED/BA); Departamento de Estradas de Rodagem 
(Di=RIPR); Programa de Desenvolvimento de Recursos Mine
rais {PRÓ-MINERIO); Universidade de São Paulo (Centro de 
Pesquisas Geocronolõgicas - CPGeo/SP); Fundação de Am
paro à Tecnologia e ao Meio Ambiente (FATMA); Secretaria de 
Educação; Departamento de Estradas de Rodagem (DER/SC) 

Outras Instituições - Petróleo Brasileiro S. A. (PETROBRAS); 
Companhia da Pesquisa de Recursos Minerais {CPRM); Mi
nerais do Paraná 5.A. {MINEROPAR); Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A. (IPT) 

Conversêo para meio digital pela Gerência de Recursos Na
turais da Unidade Estadual da IBGE de Santa Catarina 

o 
u 
-
o 
N 
o 
z 
w 
u 

o 
u 
-
o 
N 

o 
<n 

w 

::;; 

o 

u 

-

o 

N 

o 

w 

_J 

< 
a. 

= o: 

"' z 
o: 
w 
1-
<( 

°' o 
o 
ii'. 
< 
u o:: 
w 
1-

o 
w 

u 

·< 
1-

L1J 

o:: 
u 

o u 
e;; 

~ 
::::> 
~ 

o 
u e;; 

"' 'S 
"' t-

o 

z 

< 
-

::;; 

o:: 

w 

a. 

ii: 
w 
"-z 
o 
"' o: 
<( 

" o 
oz 
o: ~ 
°' z ~o -> 
li) w 

e 

z 
'< O-o:u 
"'> :>o 
()~ 

o 

o 
z 
< -o:: 

"' ::;; 
< 
u 
' •W 

o:: 
a. 

65 

230 

570 

e 

o 
I" 
m 
D 

f'
g_ 
2 
e 
1l , 
li) 

Camada horizontal 

+ 
Domo 

Anomalia Morfo-Estrutural 

C' 

., 
" ~ 
"' o 
"-
2 

"' 

-@ 
.li 
.\l 
li) 

o 
"-
2 

"' 

•m 

~ 
"' o 
"-
2 
"' 

Depósitos Aluvionares Recentes 
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Ocorrência mineral 

ar.asf. - arenito asfáltico 

C - Calcário 

Cv- Carvão 
Di - Diamante 
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Base geográfica organizada a partir de folhas planimétricas, na escala 1 :250 000, 
elaboradas pela Divisao de Cartografia do Projeto RADAMBRASIL, mediante inter
pretação de mosaicos semioontrolados de imagem de radar e trabalho de campo 
realizado no perfodo de outubro de 1979 a abril de 1982. 

A base geogrãfica foram incorporadas atualizações referentes à classificação do 
sistema viário e das cidades. 

Projeção: Cônica Conforme de Lambert 
Datum: Córrego Alegre 
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MAPA DE CAPACIDADE DE USO DOS RECURSOS 
NATURAIS RENOVÁVEIS 

ESCALA 1: 1 000 000 
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Este mapa dá continuidade aos trabalhos da série Levantamento de Recursos Naturais, executados pela Comissão 

Executara do Projeto RADAMBRASIL, que fui absorvida pelo IBGE confonne dea-eto 91.295 de 31105/85 

O IBGE agradece a gentileza da comunicação eventuais falhes verificadas neste mapa, 

através do tel.: 0800-7218181ou por e-mail: ibge@ibge.gov.br 
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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. Consequentemen
te, em cada uma delas seus resultantes de interaçêo clima - relevo - solo respondem de forma similar, quando submeti
dos à mesma tecnologia. Esta conceituação corresponde à Unidade de Capacidade, que é o nlvel hierárquico mais es
pecifico do sistema aplicado para a classificação da capacidade agrfcola da área abrangida pela Folha. No mapa, estas 
unidades são indentificadas por um símbolo composto de três dígitos e duas letras. Os dígitos correspondem aos dife
rentes graus de restrição do clima, do relevo e do solo e as letras às caracteristicas físico-químicas ou morfológicas 
mais restritivas de seu solo, entre as oito seguintes: 

salinidade e alcalinidade ............................. s soma de bases trocáveis.. . ........ b 
drenagem................ . ............................ d profundidade efetiva .......... p 
estrutura e textura do horizonte B... . ........ e textura e estrutura do horizonte A ... t 
capacidade de troca de cãtions ..................... c matéria orgânica ........................................ m 

Slmbolo de ldentlflcaçlo cartogréflca 

clima relevo solo 

~t!iêb 
/ 

caracteristicas pedológicas mais restritivas 

O conjunto das unidades nomogêneas, no grau e tipo geral de condicionantes dominantes e subdominantes, forma 
a Série de Capacidade, que constitui o segundo nivel hierárQuico do sistema. Todas suas unidades têm, consequente
mente, a mesma influência sobre a produção agrlcola, embora, para atingir igual produtividade, sejam necessárias tec
nologias diferenciadas. No slmbolo de identificação cartográfica, as séries estão representadas pelo conjunto dos três 
dlgitos. 

O conjunto das séries homogêneas, no grau e tipo geral de condicionantes dominantes, constitui a Subclasse de 
Capacidade. Seus componentes apresentam diferenças no que diz respeito aos condicionantes subdominantes e, por 
isto, as recomendações baseadas neste nível de abstração devem ficar restritas ao planejamento não operacional. No 
símbolo de identificação cartográfica, as subclasses são representadas pela posição que ocupa o dígito de maior valor. 
Estão também representadas pela cor conforme a legenda abaixo. 

Finalmente, o conjunto das subclasses que apresenta o mesmo grau de restrição no condicionante dominante, inde
pendente da natureza do mesmo, constitui a Classe de Capacidade. Este nfvel de abstraçao inclui, assim, componentes 
heterogêneos no que diz respeito ês outras caracterlsticas. Consequentemente, as conclusões nele apoiadas só sao a
ceitavéis em um planejamento generalizado. No slmbolo de identificação cartogràfica, a classe é representada pelo va
lor do maior dígito, independente de sua posição. 

~ --" ~ 

2 

3 

4 

5 

6 

ÁREA 
SÉRIE SUBCLASSE (km~) 

SOLO fndices Agroclimático91l entre 85 e 115%. Declividades inferiores a 5 
' 

1 
áreas plenamente mecanizáveis, com práticas simples de conservação. fndi< ~- 112 12.336 Pedológico<2J 7,9, com terras que apresentam limitações fracas em suas c 
racterísticas ffsicas, segundo os elementos que caracterizam as unidades. 

indices Agroclimàticos superiores a 115%. Declividades inferiores a 5 
' CLIMAISOLO áreas plenamente mecanizáveis, com práticas simples de conservação. ind - 212 266 

CJ ces Pedológicos entre 7,0 e 7,5, com terras que apresentam limitações frac .s zs12 606 em suas caracterlsticas flsico-químicas, segundo os elementos que caracte ,_ 
zam as unidades . 

RELEVO/SOLO indicas Agroclimáticos entre 65 e 115%. Declividades entre 5 e 15%, m -

CJ 
canizéveis com práticas moderadas de conservação. Indicas Pedológicos e n-

122 8.390 tre 7,0 e 7,9, com terras que apresentam limitações fracas em suas caracter -
ticas tisico-químicas, segundo os elementos que caracterizam as unidades. 

indices Agroclimáticos superiores a 115%. Declividades entre 5% e 15º 
' 

CLl~AIRELEVOISOL 
mecanizàveis com práticas moderadas de conservação. indices Pedológico m 12 = entre 7,0 e 7,9, com terras que apresentam limitações fracas a moderadas e ln 2•22 5.563 suas características ffsico-qufmicas, segundo os elementos que caracteriza 
as unidades. Ocorrem ainda restrições nas unidades que apresentam excesi o 
de pedregosidade em seus solos. 

lndices Agroclimáticos superiores a 85%, com graus de restrição 100 e 

RELEVO 2•00. Declividades entre 15 e 25%, mecanizáveis, com práticas intensivas d 

CJ 
conservação. Indicas Pedológicos entre 7,0 e 7,9, com terras que apresenta '1 lJ1 9.710 
limitações fracas a moderadas em suas propriedades fisico-químicas, segu - 2'32 809 
do os elementos que caracterizam as unidades. Ocorrem ainda restrições nEIS 
unidades que apresentam excesso de pedregosidade em seus solos. 

indicas Agroclimàticos superiores a 85%, com graus de restrição 100 e 113 98.123 
SOLO 2•00. Declividades inferiores a 15%, mecanizáveis, com práticas simples e r o-123 55.387 

CJ 
deradas de conservação. lndices Pedológicos entre 5,8 e 7,0, com terras qL le 123' 63 
apresentam limitações moderadas em suas propriedades tisico-morfológicas • 21J 25.741 
moderadas a fortes nas quimices, segundo os elementos que caracterizam 22J 3.660 
unidades. Ocorrem ainda restrições nas unidades Que apresentam excesso e 2*13 21 
cascalho, pedregosidade e/ou rochosidade em seus solos. 2•23 695 

Indicas Agroclimáticos superiores a 85%, com graus de restrição 100 e 

RELEVO/SOLO 
2*00. Declividades entre 15 e 25%, mecanizáveis com práticas intensivas dle lJJ 9.217 

CJ 
conservação. indicas Pedológicos entre 5,6 e 7,0, com terras que apresenta 133' 364 
limitações moderadas em suas propriedades flsico-morfológicas e moderadi 23J 108 
a fortes nas quimices, segundo os elementos que caracterizam as unidade 2•33 474 
Ocorrem ainda restrições nas unidades que apresentam excesso de cascalh ' 2*33' 1.110 
pedregosidade e/ou rochosidade em seus solos. 

Índices Agrocliméticos superiores a 85%, com graus de restrição 100 e 
2*00. Declividades entre 25 e 40%, areas não mecanizáveis, suscetlveis e 112 1.526 RELEVO serem trabalhadas com implementas de traçAo animal. lndices Pedológicc ~ 14J 1.864 

CJ entre 5,6 e 8,3, com terras que apresentam limitações moderadas e fracas ".1143' 820 
suas propriedades físico-morfológicas e, fracas, moderadas e fortes nas qur l-2*43 1.122 
cas, segundo os elementos que caracterizam as unidades. Ocorrem ainda n - 2*43" 526 
trições nas unidades que apresentam excesso de cascalho, pedregosidade E 

ou rochosidade em seus solos. 

Indicas Agroclimáticos superiores a 85%, com graus de restrição 100 e 
2•00. Declividades inferiores a 25%, com áreas mecanizáveis que requere 

SOLO práticas conservacionistas simples, moderadas e intensivas, segundo os gra ~· 114 8.225 = de restrição 010, 020 e 030, respectivamente. Indicas Pedológicos entre 4,2 124 371 
5,5, com terras que apresentam !Imitações fortes em suas propriedades flslc ~- IJ4 406 
químicas e morfológicas, segundo os elementos que caracterizam as unidad s. 214 2.676 
Ocorrem ainda restrições nas unidades que apresentam excesso de pedreg -
sidade em seus solos. 

lndices Agroclimáticos superiores a 115%. Declividades entre 25 e 40 
' 

RELEVO/SOLO áreas não mecanizáveis, suscetíveis de serem trabalhadas com implemento 

= de tração animal. Indicas Pedológicos de 5,4 e 5,5, com terras que aprese - 144 524 
tam !Imitações fortes em suas propriedades físico-químicas e morfológica ' 2•44 366 
segundo os elementos que caracterizam as unidades. Ocorrem ainda restr 
ções nas unidades que apresentam excesso de pedregosidade em seus soleis. 

lndices Agroclimáticos superiores a 65%, com graus de restrição 100 e 152 392 

RELEVO 
2•00. Declividades entre 40 a 55%, éreas não mecanizáveis apresentando s - 153 298 
veras restrições ê utilização agrícola. lndices Pedológicos entre 5,4 e 7,5, c rrt53º 337 

CJ terras que apresentam limitações fracas, moderadas a fortes em suas propri - 154 600 
dades ffsico-qulmicas e morfológicas, segundo os elementos que caracteriz ntl*53 228 
as unidades. Ocorrem ainda restrições nas unidades que apresentam exces~ Q!•53• 575 
de cascalho, pedregosidade e/ou rochosidade em seus solos. 2*54 71 

indicas Agroclimáticos superiores a 85%, com graus de restrição 100 e 
SOLO 2"00. Declividades inferiores a 5%, áreas mecanizáveis. Índice Pedológico e e 115 2.485 

CJ 3,8, com terras que apresentam limitações severas em suas propriedades ff i- 215 11.982 
co-qulmicas e morfológicas, segundo os elementos que caracterizam as un - 225 139 
dades. 

Indicas Agroclimáticos superiores a 85%, com graus de restrição 100 e 

RELEVO 
2•00. Declividades superiores a 55%, portanto, áreas nao recomendadas pa • 162 127 

CJ 
o uso agrlcola. Índices Pedológicos entre 5,4 e 7,0, com terras que apresent mt63 90 limitações moderadas a fortes em suas características ffsico-químicas e m r- 163º 150 
fológicas, segundo os elementos que compõem as unidades. Ocorrem ain< ª 164 55 restrições nas unidades que apresentam excesso de cascalho, pedregosidac ~ 
e/ou rochosidade em seus solos. 

SOLO lndices Agroclimáticos superiores a 85%, com graus de restrição 100 e 

CJ 
2*00. Declividades inferiores a 5%, áreas mecanizáveis. indicas Pedológicos n- 116 118 feriares a 2,5, com terras que apresentam limitações severas em suas propr ~-
dades fisico-quimicas, segundo os elementos que caracterizam as unidades. 

*série definida por excesso de umidade 
0 série definida por excesso de concreções efou cascalhos efou pedregosidade 

(1) lndice calculado através da expressão: 
IA = lndice Agroclimático 

IA .'1PxER' 
EP 

X 100 
P = Precipitação pluviométrica média anual 
EP = Evapotranspiração Potencial média anual 
ER = Evapotranspiração Real média anual 

(2) Média geométrica dos valores atribuídos às oito características físico-químico-morfológicas consideradas, 
dos solos representativos. 

Mapa elaborado com base em interpretação de mosaicos semicontrolados da imagem da radar, dados das demais Divi
sões deste Projeto e trabalhos de campo efetuados pela Divisêo de Uso Potencial da Terra (RADAMBRASIL), de novem
bro de 1981 a novembro de 1962. 

Colaboração recebida: 
Associação de Crédito e Assistência Rural do Parana {AGARPAJ, Centro Nacional de Pesquisa de Gado e Corte {CNPGG
EMBRAPA), Coordenadoria de Assistência Técnica Integral do Estado de Sao Paulo (CATI), Cooperativa Agrlcola de Cotia, 
Empresa de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensao Rural de Mato Grosso do Sul (EMPAER), Empresa Paranaense de 
Assistência Técnica e Extensa.o Rural (EMATER- PARANÁ), Fundação Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR) e Superin
tendência dos Recursos Hldricos e Meio Ambiente do Paraná {SUREHMA). 

ConversAo para a forma digital executada pela Gerência de Recursos Naturais da Unidade Estadual do IBGE em 
Santa Catarina. 
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