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Nada maìs que a canção disto. Como se

só o canfo flvesse

nos trazido até este lugar.

ïernos esfado aqui, e nunca estivemos aqui.

Esfivemos a caminho até o lugar onde começamoq

e estivemos perdidos.

Não há fronteiras

naluz. Eaterra
não nos deixa palavra alguma

pra cantar. Pois o desmoronar da terra

sob os pés

é música em si, e caminhar entre esfas pedras

é ouvir a gente mesmo

apenas.

Canto, logo, nada,

como se rsso fosse o lugar

para onde não volto -

e se volfasse, descontava a minha vida

nessas pedras: esquecer

que um dia estive aqui. O mundo

me caminha

além do meu alcance.

Paul Auster, "Pedreira", em Fragments from the Cold (1976-1977),

Tradução de Rodrigo Garcia Lopes (Folha de Sâo paulo)



A minha esposa Alethéa

e aos meøs pars.
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RESUMO

A Serra da Bodoquena constitui um planalto carbonático desenvolvido nas rochas

do Grupo Corumbá (NeoproterozÓico llì - Faixa Paraguai), que se ressalta
topog raficamente das planícies do estado do Mato Grosso do Sul.

A análise morfológica em escala 1:60,000 permitiu compartìmentar o carste da

serra da Bodoquena em três unidades principais. A primeira corresponde a um carste
de recarga mista (predominantemente autogênica) com formas de carste labiríntico e

carste poligonal desenvolvidas em calcários, situada no Planalto da Bodoquena A
segunda corresponde a um carste de recarga essencialmente autogênica, com
morfologia de morros residuais e planícies cársticas com dolinas, composta
principâlmente de dolomitos, situada na Depressão do Rio Miranda. A última consiste
de um carste interestratal desenvolvido sob os arenitos da Formação Aquidauana da
Bacia do Paraná, no extremo sul da Serra da Bodoquena, situada na Depressão do Rio
Miranda, com a presença de dolinas em arenitos.

Apesar do sistema cársiico da Serra da Bodoquena possuir um aqüÍfero de
condutos bem desenvolvido, evidenciado pelas nascentes cársticas, vales cegos no
setor noroeste, dolinas e poços de abastecimento produtivos, as cavernas são pouco
freqüentes e com pequeno desenvolvimento. Observam-se quatro padrões principais de
cavernas, que ocorrem associados aos compartimentos de relevo: 1) saloes de
abatimento irregulares em planta e formando planos inclinados em seçäo longitud¡nal,
as vezes se estendendo por até 90 m abaixo do nível d'água, na unidade dos morros
residuais dolomÍticosi 2) cavernas em rede anastomosada em planta, com condutos
clrculares a elípticos e ramificaçöes anastomosadas em seçáo transversal em calcários,
na unidade do carste labirintico e carste poligonal e raramente em morros residuais e
planícies; 3) cavernas meandrantes em planta, as vezes associados a sumidouros
ativos ou inativos, com injeção alogênica na maioria dos casos em calcários na Unidade
do carste labiríntico e carste poligonal; 4) Nascentes do tipo vauclusiana nas planícies
de calcários, principalmente junto a escarpa leste do Planalto da Bodoquena.

A existência de tectônica recente na Serra da Bodoquena foi constatada a partlr de
feiçÕes como: espeleotemas subaéreos submersos pelo menos a 16 m de profundidade
abaixo do nível d'água minimo da var¡ação sazonal; planaìto escarpado sustentado por
calcários e planÍc¡es por dolomitos; porção norte do planalto com rios mais entalhados
que o sul; estrutura linear relacionada à borda do Pantanal, que cruza a Serra da
Bodoquena, observada em escala 1:250.000.
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ABSTRACT

The Bodoquena plateau, developed over the Corumbá Group (Neoproterozoic lll

- Paraguai Fold Belt), ¡s a carbonate rock highland relative to the non carbonate
lowlands of the Mato Grosso do Sul State, mtd-western Brazil.

Based on 1:60.000 scale morphological analysis of the karst topography, three
main compartments were defined. The first one is a mixed recharge karst system (mainly
autogenic), dominated by labyrinth and polygonal karst ìandforms, developed over
limestone of the Bodoquena plateau. The second unit is characterized by essentially
autogenic recharge, residual hills and karsttc plains with doìines, developed mainly over
dolomites of the Miranda river depression (lowlands). The third one, characterizes an
interestratal karst system in proterozoic limestones overlain by sandstones of the
Aquidauana Formation of the phanerozoic Paraná basin. This geomorphologtcal unit ìs
localized at the southern extrem¡ty of the Bodoquena plateau, exhibiting flat topography,
with frequent dolines in sandstone, of up to 700 m in dìameter.

Although the Bodoquena karst system is well developed, as can be inferred based
on the presence of several vauclusian springs, blind valleys in the northwest border,
dolines and a deep conduit aquifer evidenced through productive waier wells, the cave
incidence is ìow as are their dimensìons, considering the large carbonate rock exposure.
Four cave patterns were recognized, which are related to the above geomorhological
units: 1) large irregular breakdown halls in plan view and dipping planes in long¡tud¡nal
section (following bedding and joint surfaces), which frequently reach up to 90 m

beneath the water table, sometimes with large lakes, as for example, the Lago Azul cave
(Bonito municipality). This pattern is the most frequent cave type of the second unit,
occurring at the dolomitic residual hills with karst plains; 2) network caves with
anastomotic pattern in plan view and circular to elliptical conduits with lateral
anastomosis in cross sect¡on. They occur mostly associated with the labyrinth and
polygonal karst topography of the first morphological unit and rarely with the unit of
resÌdual hills and plains; 3) caves w¡th meandering conduits in plan view, sometimes
with active or ¡nactive allogenic stream sinks, associated with the polygonal and labyrinth
karst topography; 4) Steep dipping phreatic condutts, characterizing vauclusian sprtngs,
occurring at the limestone plain along the base of the eastern escarpment of the
Bodoquena plateau.

The recent tectonic activity along the Bodoquena plateau area was detected by
the following features. vadose speleothems submerged at least 16 m beneath the lowest
seasonal water level stage; limestone highland with escarpment beside dolomitic
lowlands; northern part of the carbonate plateau with deep entrenched river valleys in
contrast with the southern sector of open valleys and less entrenchment; l¡near structure
observed in 1:250.000 scale which marks the border of the Pantanal basin and crosses
the Bodoquena plateau.
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I. rNTRODUçÃO

A Serra da Bodoquena possui um importante sistema cárstico que chama a

atençåo devido as suas características distintas e peculiares, em comparação com as

outras áreas cársticas do Brasil. Apesar da importância dessa regiâo, até o momento

poucos estudos específicos em geologia do carste foram nela desenvolvidos.

A Serra da Bodoquena consiste de um planalto e de planícies predom¡naniemente

carbonáticas do Grupo Corumbá (Neoproterozóico lll) juntamenle com as planícies de

natureza terrígena e carbonática do Grupo Cuiabá, todos da Faixa Paraguai (Almeida ef

al., 1976). Ao norte as rochas carbonáticas são recobertas por sedimentos cenozóicos

da Formação Pantanal e ao sul apresentam continuidade até o Paraguai, onde são

descritas como Grupo ltapucumi.

No contexto geomorfológico da região oeste do Brasil, a Serra da Bodoquena é

uma feiçåo marcante, pois constitui um planalto carbonático que se destaca das

planíc¡es do Pantanal Matogrossense. A predominânc¡a de exposições carbonáticas do

Grupo Corumbá em área relativamente extensa, proporcionou o desenvolvimento de

relevo cárstico e intensa formação de tufas calcárias ao longo da drenagem atual,

reunidos por Karmann & Sánchez (1979, 1986) na Província Espeleológica da Serra da

Bodoquena. Situada na região sudoeste do Estado de Mato Grosso do Sul é
tradicionalmente conhecida pela pequena incidência de cavernas, na maioria com

dimensões reduzidas, apesar da grande área carbonática e condições básicas

favoráveis para o desenvolvimento da espeleogênese.

Após a primeira citação da presença de carste e cavernas na região por Mendes

(1957), Almeida (1965) fez a primeira (e única até o momento) caracterização mais

completa do carste em seu trabalho "Geologia da Serra da Bodoquena", onde ressalta a

necessidade de estudos geomorfológicos da regiåo no sentido de defìnir suas unidades

geomórficas, o que permitir¡a a interpretação da origem e evolução das grandes formas

de relevo que compõem o oeste do Mato Grosso do Sul, mas descreveu um sistema

cárstico pouco desenvolvido. A presente pesquisa vem de encontro à recomendaçäo de

Almeida ('1965) que até o momento foi muito pouco desenvolvida, preenchendo assim,

uma lacuna no conhecimento geológico e geomorfológico do carste da Serra da

Bodoquena. Neste estudo revelou-se a existência de um sistema cárstico bem

desenvolvido, porém com poucas cavernas.

Os poucos trabalhos que existem sobre do carste da Serra da Bodoquena (Lino ef

al., 1984; Auler, 1991;Auler, 1992; Auler & Boller, 1992; Gnasp¡ni et al., 1994; Ayub ef

a/., 1996), foram realizados com um intuito do seu manejo turístico, para exploraçäo e
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espeleo-mergulho. Estes trabalhos também incluem a topografia de algumas cavernas,

incluindo as que apresentam desenvolvimento submerso, realizados por diversas

entidades, Quanto aos aspectos da fauna das cavernas da regiäo alguns trabalhos já

foram realizados (Godoy, 1986) e ainda estão em andamento, coordenados por

pesquisadores do lnstituto de Biociências da USP. Porém a geologia do carste da Serra

da Bodoquena foi muito pouco discutida, apenas sendo ligeiramente abordada em Lino

et al. (1984) e em Ayub ef a/. (1996).

O carste no Brasil representa cerca de 2% do território brasileiro e por ser uma das

mais extensas áreas carbonáticas contínuas do Brasil, com cerca de 7000 km2 (Auler ef

al.,2OO1a) e com poucos estudos, um detalhamento era necessário. Além disso, os

aspectos pelos quais a Serra da Bodoquena se distingue das demais áreas cársticas no

Brasil, geraram interesse científico para o presente estudo, tais como: 1) Situa-se em

uma área com tectônica recente ativa comprovada, dentro do contexto da Plataforma

Brasileira (Riccomini & Assumpção, 1999); 2) Trata-se de uma área carbonática elevada

em relaçäo às rochas insolúveis adjacentes, apesar de condiçöes climáticas recentes

úmidas a sub-úmidas; 3) As rochas carbonáticas exibem compartimentos com elevação

contrária ao esperado, com áreas de calcários elevados em relaçäo a áreas dolomíticas

deprimidas; 4) Apesar da grande área carbonática (calcários e dolomitos), a região

possui poucas e pequenas cavernas, 5) É o único sÍtio conhecido com expressiva

deposição atual de tufas calcárias no Bras¡l; 6) A ocorrência de espeleotemas vadosos

abaixo do nível d'água, cuja submersão pode ser relacionada a fatores tectônicos e/ou

climáticos, representa uma das principais polêmicas científicas da área.

A importância do Patrimônio Espeleológico da Serra da Bodoquena foi reconhecida

em 1978, quando duas dentre suas dezenas de cavernas (grutas Lago Azul e Nossa

Senhora Aparecida) foram tombadas pelo lnslituto do Patrimônio Histórico e Artístico

Nacional - IPHAN (processo nq 79-T-1978). Mais recentemente foi reconhecida como

patrimônio natural, tanto a nível nacional quanto internacional, através de sua

declaração juntamente com o Pantanal, como Patrimônio da Humanidade e Reserva da

Biosfera, e a criaçáo do "Parque Nacional da Serra da Bodoquena" (Decreto

Presidencial de 21 de setembro de 2000). Além disso, integra a l¡sta de sít¡os geológicos

e paleobiológicos que compõem Patrimônio da Humanidade, através das tufas calcárias

(Boggiani et al., 2O0O) e da Gruta do Lago Azul.

Do ponto de vista econômico esta região apresenta um turismo crescente nos

últimos anos. Atualmente, o município de Bon¡to recebe por volta de 71.000 turistas por

ano, segundo dados da Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente, e possui



3

2.914 leitos distribuídos em 731 apartamentos de 57 estabelecimentos holeleiros

(pousadas e hotéis), segundo a Associaçäo Bonitense de Hotelaria (Lunas,2000). Além

desta estrutura formal, deve ser contabilizada a significativa estrutura informal de

aluguel de casas e quartos em residências, o que demonstra o aumento considerável da

atividade turística da região, onde as principais atividades econômicas sâo a pecuária e

a agricultura, seguidas da exploraçåo mineral e vegetal, As regiões cársticas

apresentam alta vulnerabilidade à contaminação do aqüífero cárstico, relacionada a

condicionantes geológicos e às formas de uso e ocupaçäo do solo, além da ocorrência

de risco geológico como colapsos (dolinamentos) descrito na Serra da Bodoquena.

Dessa forma, este estudo fornece um primeiro esboço de áreas menos favoráveis a

ocupaçåo do solo, frente à crescente exploração turística e instalação hoteleira, que em

sua maioria é abastecida por água subterrânea do aqüífero cárstico,

1.1. Objetivos

A presente tese tem como meta geral caracterizar e compreender o carste da

Serra da Bodoquena e inserir sua evolução no contexto geológico do Cenozóico. Neste

quadro, a pesquisa tem os segu¡ntes objetivos específicos:

. Compartimentar o relevo cárstico da regiåo da Serra da Bodoquena com base

nas formas de relevo e na morfometria;

r Estabelecer os padrões de cavernas existentes na região;

o Avaliar os condicionantes geológicos dos diferentes tipos de relevo e padröes de

cavernas analisados;

. Obter idades de espeleotemas submersos e subaquáticos, e relacionar a

variação do nível d'água com o processo de subsidência da região;

. Propor um modelo evolutivo preliminar para o carste na regiâo.

Deste modo, o objetivo deste estudo é atingir os meios técnico-científicos,

principalmente quanto à evolução cenozóica desta área, além de apresentar resultados

que sirvam de subsidio para um melhor planejamento ambiental tanto em aspectos do

uso e ocupação do solo quanto na orientação do aproveitamento do turístico na região,

inclusive do Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra da Bodoquena, que deverá

ser elaborado até o ano 2005, segundo decreto de criação do parque.



2. ÁREA DE ESTUDOS

2.1. Localizaçäo e aspectos fisiográficos
A serra da Bodoquena pertence a um conjunto de pranartos que circundam a bacia

do Pantanal Matogrossense. Estende-se por cerca de 22o km na direção norte_sur, com
até 40 km de largura e altitudes de até 900 m. Encontra-se inserida no estado do Mato
Grosso do sur, situada a sudeste da planície do pantanar, com cerca de 7000 km2,
abrangendo partes dos municípios de porto Murtinho, caracor, Bera vista, Jardim,
Bonito, Bodoquena, Miranda e corumbá. Está situada entre 1go 45' e 22o 1 s, de ratitude
sul e entre 57o 30'e s6o 1s'de rongitude oeste, conforme irustrado na Figura 2.1.

Alguns aspectos foram anarisados na serra como um todo, mas os estudos se
concentraram em uma área de detalhe na porçáo centrar da serra. os critérios para
delimitação desta área serâo discutidos no item 3.

A Serra da Bodoquena possui clima tropical sub_quente e úmido, com
temperaturas médias entre 1s e rg'c, com pluviosidade média de lzsomm anuais com
1 a 3 meses secos (Nimer, 1979) no período de junho a agosto. A cobertura vegetar é de
savanas e floresta estacional decidual.

A cidade de Bonito dista 320 km da capitaf do estado, campo Grande, e cerca de
1300 km da cidade de såo pauro. o acesso mais curto a partir de são pauro é por
Maracaju - Guia Lopes, através de estradas asfartadas. De Guia Lopes até Bonito
utiliza-se a MS-382, percorrendo um trecho de 64 km.
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Guia de estradas Quatro Rodas, Ed. Abril, lggg).



2.2. Geologia regional

O carste da Serra da Bodoquena desenvolve-se sobre as rochas do Grupo

corumbá, un¡dade neoproterozó¡ca pertencente a Faixa de Dobramentos paragua¡

(Figuras 2.2 e 2.3). o Grupo corumbá assenta-se discordantemente sobre rochas do

Complexo Rio Apa, que é composto de gnaisses, migmatitos, gran¡tos, xistos e
anfibolitos de mais de 1,7 Ba (Figura 2.3) (Araújo ef al., 19BZ).

Segundo Boggiani ef at (1993), a Faixa de Dobramentos paraguai que comporta
pr¡ncipalmente o Grupo corumbá e correlatos, é uma faixa que contorna o cráton
Amazonico de forma descontínua e curva, convexa para noroeste, que se estende por

2500 km, desde o Paraguai (Grupo ltapucumi) ao Brasil, por onde passa pela serra da

Bodoquena e corumbá, no estado do Mato Grosso do sul, flexionando-se para N-NE na

serra das Araras, no estado do Mato Grosso (Figura 2.2). Na regiäo ao norte de
corumbá dispöe-se uma faixa carbonática (Grupo Murciélago) de direção E-w, que
adentra na Bolívia, no Cráton Amazônico (Figura 2.2).

Na Faixa Paraguai é possivel distinguir três unidades principais aflorantes: uma

unidade inferior (Grupo cuiabá, MS e MT), caracter¡zada por metassedimentos
predominantemente pelíticos de caráter turbidítico; uma unidade intermediária
carbonáiica (Grupo corumbá, MS e Formaçåo Araras, MT), que localmente recobre

sedimentos glácio-marinhos (Formação puga); uma un¡dade superior, representada por

arenitos e folhelhos continentais (Grupo Alto paraguai, MT) (Boggiani, 1998). o Grupo
corumbá, de aproximadamente 700 m de espessura inicia-se com conglomerados,
aren¡tos e peì¡tos da Formação cadiuéus que gradam para arenitos, pelitos e

carbonatos da Formaçåo cerradinho- Estes, por sua vez, passam para dolom¡tos da
Formaçåo Bocaina, que é recoberta pelos calcários e folhelhos carbonosos da
Formaçåo Tamengo (Anexo 5a). o grupo term¡na com espesso pacote pelítico
(Formação Guaicurus) (Boggiani, 1 998).
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Alvarenga & Trompette (1993, 1994) estudaram a Faixa paraguai no estado de

Mato Grosso, e demonstram que a faixa apresenta três porções distintas, dispostas
paralelamente, com maiores níveis de deformação e metamorfismo conforme o
afastamento do cráton se adentra na faixa. são elas: Domínio cratônico - ondulações
suaves e tectônica rúptil (falhas normais); Zona externa - dobras abertas cortadas por
falhas inversas, localmente afetadas por um metamorfìsmo muito fraco; Zona interna -

dobras abertas, inversas e isoclinais, com metamorfismo de baixo grau (Figura 2.2).
segundo os autores acima, o contato entre o domínio cratônico e a zona externa näo é
observado, pois se encontra encoberto por sedimentos cenozóicos, enquanto o contato
entre as zonas externa e interna é feito por falhas inversas de alto ângulo.

Na região estudada por Alvarenga & Trompette ( 1 993, 1 994, serra das Araras, MT)
o domínio cratônico engloba rochas das formaçöes puga, Araras, Raizama e
Diamantino; a zona externa rochas das formações Bauxi, puga, Araras, Raizama e
Diamantino e na zona interna essencialmente as rochas do Grupo cuiabá. Já na serra
da Bodoquena, tanto o domínio cratônico quanto a zona e)derna englobam rochas do
Grupo corumbá, enquanto a zona interna está representada por rochas do Grupo
Cuiabá.

A estruturação do Grupo corumbá remete-se ao início do cambriano, quando foi
submetida a uma deformação associada a baixo grau metamórfico. As estruturas
principais (dobras e falhas) seguem uma tendência geral norte-sul, sendo divididas em
duas porções principais: uma a oeste menos deformada, que são as coberturas
cratônicas, e outra a leste, mais deformada, que corresponde à Faixa paraguai (Figura
2.2)' Na reg¡ão oeste ocorre dobras abertas com eixos norte-sul e a leste dobras mais
fechadas a isoclinais, com falhas de empurräo com vergência para oeste (Figura 2.2).

Na serra da Bodoquena Araújo et at. (1g92) reconhecem no Grupo cuiabá
direções de foliação NE-sw com mergulhos para sE. No Grupo corumbá os autores
descrevem camadas dobradas acentuadamente, mais próximo à faixa, com mergulhos
de até 50o para NE e SE, e dobras suaves, com mergurhos para NE e NW na porção
cratônica. Estas dobras possuem eixos de direção geral NNE-ssw (Araújo et at., 19g2).
As estruturas rúpteis também são mu¡to comuns, na forma de falhas inversas,
transcorrentes, normais e fraturas. o Grupo corumbá, segundo Ara(4o et at. (1gg2),
apresenta uma direção principal das falhas para NW e das fraturas para NE. Estas
estruturas rúpteis são bem evidenciadas nos carbonatos da Formação Bocaina, em
fotografìas aéreas (1 :60.000).
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o ambiente de sedimentação do Grupo corumbá é tipicamente de uma plataforma

continental, aberta para leste, onde foram depositados os sedimentos de águas mais
profundas (Boggiani efal., 1993).

A idade do Grupo corumbá é estimada, com base em diversas evidências
estratigráficas, geocronológicas e paleontológicas, como sendo do proterozóico

terminal, ou até alcançando o cambriano. A Formação puga, inferior ao Grupo
corumbá, evidencia, segundo Alvarenga & Trompette (1992), a última grande glaciação
do Proterozóico, a Glaciação Varangeriana, que teria terminado em torno de 600 Ma,
idade coerente com dados de isótopos estáveis obtidos por Zaine (1g91) nos carbonatos
do Grupo corumbá. A comparaçäo do conteúdo paleontológico e dos isótopos de c, o e
sr com os do Grupo Nama, na Namíbia, levou Boggiani (199g) a interpretar a idade da
sedimentaçâo da Formaçäo Tamengo em 548 a s44 Ma,justamente no limite inferior do
cambriano. A presença de cloudina lucianoi, Bavtinetta e Tyrasotaenia na Formaçäo
Tamengo (Zaine, 1991), é coerente com uma idade vendiana terminal. A única análise
radiométrica disponível para o Grupo Corumbá indicou uma idade de 4gg + 29 Ma para

eventos termodinâmicos tardios do Ciclo Brasiliano (Rb-Sr, rocha total em siltitos da
região de corumbá; cordani ef a/., 1985). A idade de sedimentação do Grupo cuiabá
deve ser muito próxima a do Grupo corumbá, só que formado em águas mais
profundas, e posteriormente mais deformado, por estar na zona central da faixa
(Boggiani ef a/., 1993). Estas duas unidades foram denominadas com nomes diferentes
por causa da variação na deformação, que era considerado por certos autores como
critério para estabelecer idades, e dentro deste contexto, o Grupo cuiabá era
considerado mais antigo, segundo alguns autores como Araújo et at. (1gg2).

sob o ponto de vista paleontológico, o Grupo corumbá é uma unidade muito
importante, pois possui um rico e diversificado conteúdo fossilífero, como descrito por
zaine & Fairchild (1987) e Zaine (1991) e mais recentemente por Fairchild ef a/. (1999),
observado principalmente na região de corumbá (MS), na serra da Bodoquena e na
Província Serrana.

A Faixa Paraguai na serra da Bodoquena encontra-se em sua porção sudeste
encoberta por rochas sedimentares paleozóicas e mesozóicas da Bacia do paraná,

especialmente por arenitos da Formação Aquidauana (Grupo Tubarão) (Figura 2.3).
Já na sua porção norte encontra-se encoberta por sedimentos cenozóicos Bacia do

Pantanal (Pantanal Matogrossense) (Figuras 2.2 e 2.3). Esta bacia é preenchida por
sedimentos oriundos da erosão dos planaltos circunvizinhos conduzidos pela rede de
rios da bacia hidrográfica do Alto paraguai (shiraiwa, 1994). A região do pantanal
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Matogrossense é composta segundo Araújo ef at. (1g92) por sedimentos ple¡stocênicos,
arenosos, argilosos e siltosos, inconsolidados. A partir de dados gravimétricos, shiraiwa
(1994) concluiu que a origem da Bacia do pantanal se deve a uma subsidência em
resposta à carga dos Andes centrais, que causaram a reativaçäo das falhas da Faixa
Paraguai, na trans¡ção do Plioceno/pleistoceno. Dentro do modelo de Shiraiwa (1994),
antes da subsidência houve um soerguimento regional, que elevou as altitudes até cerca
de 1000 m, o que explica a topografia elevada das regiões que circundam a bacia.
Dentro deste contexto a serra da Bodoquena representa um vestígio deste
soerguimento que circunda atualmente o Pantanal. A espessura de sedimentos na Bacia
do Pantanal foi determinada através de perfurações realizadas pela pETRoBRÁs e por
alguns poços de água subterrânea, alcançando uma profundidade máxima de 412,s m
sendo que a base do pacote sedimentar näo foi alcançada (weyler, 1962, lg64 apud
shiraiwa, 1994). A subsidência da Bacia do pantanal é um processo que ainda está
ocorrendo, com evidências de neotectônica como falhas e fraturas descritas por Gesicki
& Riccomini (1998).

Também ocorrem na regiäo da serra da Bodoquena calcários quaternár¡os,
descritos por Boggiani & coimbra (199b) em três grupos principais: calcário Xaraiés,
calcários do Pantanal do Miranda e tufas da serra da Bodoquena. Estes calcários
possuem ambientes de formação distintos entre s¡, mas com uma área fonte em comum,
os carbonatos da Serra da Bodoquena.

2.3. Geomorfologia regional

Almeida (1965) estabeleceu uma primeira compartimentaçäo geomorfológica da
área de estudo, onde se observam cinco compartimentos (Figura 2.4): pantanal, Zona
cristalina ocidental, serra da Bodoquena, Zona serrana oriental, Depressão periférica

do Miranda e Vale do Rio Apa. segundo Almeida (1965, p. g1) a sena da Bodoquena ,,é

a mais importante feição geomorfológica regional, não só pelas altitudes a que se eleva,
dentro do quadro de planícies do sul do Mato Grosso, como por sua extensão,'.
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Figura 2.4: Divisáo geomorfoJóg]ca regional segundo Almeida (196s). l- pantanal; ll_
Zona cristalina ocidental; lll-_ serra da Bodoquena ,lv- zona'serrana oriental; v_

Depressäo periférica do Miranda; Vl- Vale do Rio Apa.

Almeida ('l 965) descreve a serra da Bodoquena como um pranarto cárcio-
dolomítico, estreito e extenso, com a borda ocidental escarpada e borda oriental que
termina bruscamente ou em degraus em relaçåo à zona serrana oriental. Na sua
porção norte a serra da Bodoquena apresenta-se como morros de dolomitos ¡sorados.
Em relação ao carste, Almeida (196s) descreve argumas feiçöes cársticas, e coroca que
a serra da Bodoquena apresenta-se como um "carst incompletamente desenvolvido,,, o
que surpreende pelo fato de que nesta região existem todas as condições favoráveis
para o desenvolvimento do relevo cárstico, como clima úmido e desnível topográfico.

Em relação ao carste, Almeida (1965, p. g3_g4) descreve:
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"Viajando-se na Bodoquena, ce¡tamente depara-se com aspectos típicos do
relevo calcário. A hidrografia é em pañe subterrânea; adaptados âs dlreções
tectônicas, sobretudo nas regiöes dobradas da borda orientar, os cursos
d'água perdem-se freqüentemente, em sumidoros, tipicos avens afunilados,
como o exibido na fotografia 1s. Diz-se que grande pañe do córrego Lalima e
alguns de seus afluentes, na zona noñe do pranalto, tem desenvolvimento

subterrâneo, e que o próprio rio Formoso no município de Bonito, assø se
apresenta em seu alto curso. Um ou outro pegueno lago existe sobre o
planalto; sobrevoamos um deles na zona no¡te. É de supor que ocupem
dolinas". (...) "Embora tenhamos visto, no ptanatto da Bodoquena, mu¡tas das
feições características do carst, cerfo é que outras faltam ou escasser'aø.

Nunca vimos uma dolina típica, seja no teneno ou indicada nas fotografias
aéreas que atentamente examinamos, de grande área da zona no¡te. A
despeito da existência de cursos subterrâneos, pareceu-nos que a maior
parte da drenagem seja superticial, fluindo em vales que se apresentavam
secos por ocasião de nossas viagens, realizadas no rigor da estiagem. Não
parece existirem poldjés. O vale do cónego Lalima sugere tal feição, mas
sua origem é certamente outra, Iigada como se acha, à erosão de uma
anticlinal dolomítica com a exposição do n(tcleo, em Formação cerradinho. A
natureza grandemente detrítica desta formação explica o relevo suave da
depressão, uma centena de m mais baixa que as cnsfas dolomtticas
vizinhas, e a presença de so/os ác¡dos, no interior de um planalto
predominantemente constituído de rochas carbonatadas". "De tal modo,
apresenta-se a Bodoquena como um carst incompletamente desenvolvido, e
isso é surpreendente quando se consideram as condições favoráveis ali
reunidas para o desenvolvimento do relevo cárstico. As rochas carbonatadas
existem por toda parte, em pacotes de centenas de m de espessura,
exposfos em clima relativamente úmido, cuja ptuviosidade deve oscilar entre
1200 e 1300 mm e, o que é impoñante, concentra_.se nos rneses de mais
elevadas temperaturas. o planalto ergue-se suficientemente acima do nívet
das planícies do Pantanal para que seja grande a solicitação à infiltração
subterrânea da drenagem".

Assim, Almeida (1965) iá havia reconhecido a existência de carste na serra da
Bodoquena, porém, como comentado por sallun Filho ef at. (2004),,este autor ressalta
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em suas conclusões uma ¡ncoerência entre as condições favoráveis para carstificação
da regiåo e a baixa incidência de feições cársticas notadas por ele". A importância do

estudo de Almeida (1965) para o conhecimento da serra da Bodoquena é discutida em

Sallun Filho et al. (2004) que se encontra no Anexo 1 .

Em trabalho mais recente, Alvarenga et at. (1982), no projeto RADAMBRASIL,

reconheceram na área de estudo quatro unidades geomorfológicas: o planalto da

Bodoquena, o Planalto de Maracaju-campo Grande, a Depressão do Rio paraguai, as
Planícies e Pantanais Matogrossenses. A classificação de Alvarenga et at. (1gg2\ é
adotada neste trabalho, apenas acrescentando a Depressåo periférica do Rio Miranda
de Almeida (1965), que estaria incluída na Depressão do Rio paraguai de Alvarenga ef
at. (1982).

Na classificação de Almeida (196s) o carste corresponde às unidades da serra da
Bodoquena e de parte da zona serrana oriental, respectivamente, na classificação de
Alvarenga et al. (1982) ao Planalto da Bodoquena e, a Depressão do Rio Miranda e ao
Planalto de Maracaju-campo Grande. Porém, no trabalho de Alvarenga et at. (1gg2)
poucas feições cársticas foram descritas.

Quatro unidades geomorfológicas principais são reconhecidas no Estado do Mato
Grosso do Sul (Figura 2.2):

1) o Planalto de Maracaju-campo Grande (Alvarenga et at.,1992) que regionalmente
inclui-se nos Planaltos da Bacia do paraná (Ross, 2000), ocupa o setor leste da área
de estudos, sendo uma superfície suavemente dissecada, onde predominam formas
tabulares muito amplas e relevos conservados (2oo-6s0 m) (Alvarenga et at., 19g2),

condicionado pelas rochas sedimentares e vulcânicas da Bacia do paraná

(ordoviciano-cretáceo) (Figura 2.2). Seu limite oeste é marcado pela erosão
remontante da cobertura sedimentar, associada à borda leste do pantanal, expondo
uma superfície erosiva pré-carbonífera, formando extensas planícies desenvolvidas
na Depressão do Rio Paraguai, na borda do planalto da Bodoquena.

2) o Planalto da Bodoquena (Alvarenga et al., 1992) ou serra da Bodoquena
(Almeida, 1965), que regionalmente inclui-se nas serras Residuais do Rio paraguai

(Ross, 2000), constitui um conjunto de serras dispostas na direção norte-sul, onde o
corpo principal é a serra da Bodoquena. Apresenta relevo dissecado com porções
conseryadas, associados pr¡ncipalmente ao relevo cárstico (Alvarenga et at., 1gg2).

Tem caráter residual por encontrar-se circundado pela Depressão do Rio paraguai e
é um importante divisor de águas (Alvarenga et at., 1gg2). Abrange rochas
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carbonát¡cas e terrígenas do Grupo corumbá (Neoproterozóico lll), composto neste

compartimento de calcários da Formação Bocaina e de rochas terrígenas e

carbonáticas (calcíticas e dolomíticas) da Formação Çerradinho (de menor

expressäo em área) (Figura 2.2 e Anexo 5a). As rochas carbonáticas estão

distribuídas na regiäo formando principalmente duas faixas de direção norte-sul,

onde predominam a oeste os calcários e a leste os dolomitos, que correspondem em

geral respect¡vamente ao Planalto da Bodoquena e às planícies da Depressão do

Rio Miranda.

3) a Depressão do Rio Paraguai (Alvarenga et al., 1982; Ross, 2000) que inclui a

Depressão do Rio Miranda e a zona serrana oriental de Almeida (1965), constitui

uma vasta superfície rebaixada (cota de 100-350 m) limitada à leste pelo planalto de

Maracaju-Campo Grande, a oeste e sudoeste pelas planícies do pantanal sendo
interrompida pelo Planalto da Bodoquena, que se ergue na sua parte central

(Alvarenga et al., 1982) (Figura2.2 e Anexo 5a). É constituída, na parte oeste, por

rochas do embasamento granito-gnáissico (Paleoproterozóico). Na parte leste é
conhecida como Depressão do Rio Miranda (devido ao rio de mesmo nome), e é
formada por rochas terrígenas e carbonáticas (principalmente dolomíticas) dos

grupos Corumbá e Cuiabá da Faixa Paraguai (Neoproterozóico lll) (Figura 2.2 e
Anexo 5a).

4) as Planícies e Pantanais Matogrossenses (Alvarenga et at., 1992; Ross, 2000;

Almeida, 1965), correspondem a depósitos arenosos (colúvio-aluviais) de uma bacia

sedimentar cenozóica de até 500 m de espessura condicionada pela subsidência de

blocos de falhas (Figura 2.2) (Assine & soares, 2004). As rochas do planalto da

Bodoquena e da Depressão do Rio Paraguai encontram-se parcialmente soterradas
pelos sedimentos da Bacia do Pantanal.

segundo Ross (2000) a serra da Bodoquena pertence as serras Residuais do Alto
Paraguai, juntamente com a Província serrana no Mato Grosso, que se caracte riza por
"formas residuais de dobramentos datados do pré-cambriano, cujos processos erosivos
geraram forma de relevo em conjuntos de serras assimétricas e grosseiramente
paralelas que atingem até 800 m de altitude". Assim os planaltos da Bodoquena e de
Maracaju-campo Grande parecem representar remanescentes da chamada superfície
Sul-Americana de idade provavelmente do Mioceno (Soares & Landim, 1g76) e a
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formação do Pantanal teria ocorrido após a geração desta superfície de erosão (Assine

& soares, 2004). Estudos na Bacia do Paraná indicam que os sedimentos neo-

ordovicianos se estendiam até a Bolívia e o Paraguai, recobrindo as rochas carbonáticas
da serra da Bodoquena (Assine ef a/., 1gg8). Aparentemente no carbonífero a área se

encontrava em elevação no chamado Arco de Assunção, atuando como área fonte de
parte da Formação Aquidauana (Gesicki, 1996). As rochas da Bacia do paraná

provavelmente recobriram parte do que é atualmente a Depressão do Rio Miranda,
porém resta dúvida se teriam recoberto também as rochas no planalto da Bodoquena,

como será discutido nos itens a seguir.

o único trabalho que trata especifìcamente da geomorfologia cárstica na área de

estudos é de Kohler ef a/. (1998), que apesar da pequena quantidade de dados,
propõem uma classificação geomorfológica em quatro unidades: o Fluviocarste do Rio
Perdido, Morros Residuais, Planícies cársticas e Fluviocarste dos tributários do Rio
Miranda.



3. MATERIAIS E MÉTODOS

Para este estudo foi realizado um mapeamento morfológico e litológico inicial, com

a aplicação de técnicas morfométricas, que permitiram identificar compartimentos
morfológicos distintos, com posterior estudo geológico das cavernas e seus
espeleotemas, bem como da influência da tectônica recente e elaborar um modelo
evolutivo preliminar do s¡stema cárstico na área de estudo_

Defìniu-se uma área de detalhe que abrange o setor central da serra da
Bodoquena onde os estudos se concentraram, devido à facilidade de acesso e a maior
quantidade de informações já existentes, o que inclui trabalhos prévios, mapas
topográficos e mapas geológicos em escala 1:50.000 (Figura 3.1).

3.1. Compartimentação geomorfológica

Para o estudo do relevo os mapas geológicos e topográficos foram compilados e
digitalizados. Foram utilizadas técnicas de geoprocessamento e observações de campo
para a caractetização morfoestrutural da á¡ea de estudos e identificaçåo das feições
cársticas, correlacionando-as a níveis geomorfológicos. A classificaçäo dos terrenos se
baseou na definição e identificação de áreas homogêneas.

A compartimentação geomorfológica e a extração de lineamentos foi realizada
através de fotointerpretação de 80 fotos em escala 1:60.000, auxiliada por imagens do
satél¡te LAN DSAT 7. cada compartimento foi demarcado com base na identificação de
suas feições cársticas, e o detalhamento desta compartimentação tiveram como base o
Modelo Digital de Terreno (MDT) gerado e os índices morfométricos calculados.

3.1.1. Digitalização de mapas topográficos

Os documentos cartográficos foram compilados e digitalizados. Para tanto foram
utilizadas l4 folhas topográficas na escala 1:100.000 de 196g e 1g cartas militares na
escala 1:50.000 de 1988, ambos da Diretorla de serviço Geográfico do Exército (DSG)
(Figura 3.2). os mapas 1:100.000 abrangem toda a área estudada enquanto que os de
escala 1:50.000 recobrem apenas parte desta.

A digitalização e análise do relevo foi realizada a partir dos mapas topográficos em
escala I : 100.000 e I :50.000. os mapas 1 :1 00.000 forneceram bons resultados, mas
não permitiram uma análise morfométrica apurada devido à falta de resolução. Assim,
apesar de não recobrirem totalmente a área de estudos, foram também utilizados os
mapas em escala 1:50.000 por serem a maior escala disponível, o que mostrou uma
resolução bem superior que a escala 1:'100.000.
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As curvas de nível (com espaçanento de 40 e 20 m de acordo com a escala,

respectivamente 1:100.000 e 1:s0.000) e a rede de drenagem de cada folha topográfica
foram digitalizadas usando-se o software AutoCAD R14 e mesa digitalizadora, utilizando
valores segundo a Projeção Transversa de Mercator (urM) para as coordenadas X e y
e altitude para Z.

3.1.2. Análise da rede de drenagem

Após a digitalização da drenagem a partir dos mapas topográficos 1:100.000 e
1:50.000 foi realizada a análise da rede de drenagem e gerado o mapa de densidade de
drenagem. Através da rede de drenagem as bacias hidrográficas foram delimitadas, e o
fluxo geral da drenagem superficial e a definição das possíveis rotas de fluxo da água
subterrânea foram determinados. As possíveis zonas de recarga do aqüífero cárstico
foram identificadas, delimitando zonas de recarga mista (alogênica e autogênica) e
recarga autogênica, suportada pela análise de campo.

3.1.3. Análise de imagens de radar e satélite
As imagens de radar impressas do projeto RADAMBRASIL abrangem a maior

parte da área na escala 1:250.000. A área de cobertura das imagens de radar pode ser
vista na Figura 3.2, estas imagens digitalizadas, tratadas e referenciadas fornecem
informações para análise estrutural. Porém foram utilizadas imagens mais recentes de
maior resolução e em formato digital. Foram utilizadas imagens obtidas pelo projeto
shuttle Radar Topography Mission (SRTM, 2003) realizado pelas agências americanas
NIMA (Nafibnal lmagery and Mapping Agency) e NASA (Nationat Aeronautics and space
Administration) e distribuídos pelo site http://strm.usgs.gov na resolução de g0 m. o
objetivo deste projeto foi de mapear a topografia do planeta utilizando radar.

Para a análise dos dados de sensoriamento remoto, foram utilizados recortes
georeferenciados de 2 imagens mult¡espectra¡s do sensor ETM+ do satélite LANDSAT-
7. As imagens possuem írbita226 e pontos 74 e7s (obtidas em agosto de 2001). A
área de cobertura das imagens pode ser vista Figura 3.2. As composições das imagens
do satélite LANDSAT-7 foram processadas, utilizando-se o software ER-Mapper 6.3,
utilizando as bandas utilizadas são: ETM+1, Z, 3, 4, 5,6, 7 e g do sensor ETM+, sendo
que a banda ETM+8 pancromática (15 x is m de resolução) no visível e infravermelho
próximo e a ETM+6 no infravermelho termal, enquanto as outras bandas apresentam
resoluçäo de 30 x 30 m. Foi realizada a fusão de todas as bandas que aumentou a
resolução espacial (15 x 15 m) com preservaçåo das propriedades radiométricas. para a
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composição das bandas foi utilizado o denominado "High pass F itter Method,(chavez
Jr. et a|.,1991), apticação de filtros passa-alta, e a análise por componentes principais

(PC1) para realce da informação textural. Filtros passa-alta eliminam as feições de baixa
freqüência, deixando apenãs as de altas freqüências (Crósta, 1g93).

As imagens LANDSAT 7 faram tratadas visando uma melhor definição das formas
de relevo. A utilizaçäo da PC1 se mostrou útil para realçar as formas de relevo. A
aplicação de filtros direcionais se mostrou eficiente para definir as feições de relevo em
grande escala. A banda 8, com resolução de 1s m, exibe uma resolução muito boa para

o relevo, exibindo mais resolução que as outras bandas.

A utilização de imagens de satélite para classifìcaçäo do relevo se mostrou muito
eficiente em escala regional, mas não para detalhe.

3.1.4. Fotointerpretação

Foi realizada a fotointerpretação somente na área de estudo em detalhe, para
identificaçäo das feições cársticas, extração de lineamentos estruturais e da rede de
drenagem. Apesar da escala näo ser a ideal para este tipo de estudo as fotografias
mostraram-se satisfatórias as feições cársticas da regiáo.

Para esta análise foram utilizadas 75 fotografias aéreas, escala l:60.000, da
united states Air Force (usAF) de 1966, depositadas na sa Divisão de Levantamento do
Êxército Brasileiro. A área de cobertura das fotografias aéreas pode ser vista na Figura
3.2. Após a definição das áreas de detalhe iniciou-se a fotointerpretação nestas áreas, o
que correspondeu a 75 fotografas aéreas.
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3.1.5. Análise do relevo em campo

Foram realizados levantamentos e mapeamento de feições cársticas em campo,
como cones cársticos, dolinas, sumidouros e ressurgências.

Para o mapeamento dos cones cársticos utilizou-se med¡çöes sucessivas de
Global Positioning system (GPS) com altímetro digital embutido, e posterior geração de
mapas. o levantamento destas feições em campo foram necessárias, pois os mapas
não possuem escala suficiente paø quantificáJas e muitas destas feiçöes
(principalmente as menores) não podem ser identificadas nas fotos aéreas ou imagens
de satélites devido à escala.

As dolinas foram mapeadas quanto a sua localização, forma em planta e em perfil
e suas características geológicas. observou-se em campo uma quantidade de dolinas
muito maior do que o esperado, optando.se assim pela definiçäo de algumas áreas de
amostragem.

3.1"6" Análise rnorfométrica do relevo

Foram utilizados produtos de sensoriamento remoto e geradas cartas temáticas
utilizando sistema de lnformação Geográfica (slG) para análise morfométrica do relevo.

A partir dos mapas topográficos nas escalas 1:100.000 e 1:50.000, vetorizados,
foram elaborados o Modelo Digital de Terreno (MDT), mapa hipsométrico e extraídos os
índices morfométricos.

o MDT foi gerado utilizando-se os softwares ARcvlEW Gls 1.g e suRFER g.0 a
partir da base topográfica digitalizada. para cada curva obtida na digitialização foi
atribuído o valor de elevação em metros. para a confecção do MDT pelo ARCVIEW 1.g
foi utilizado o método "tñangdar irregutar networK'(TIN) (peuker et at., 1978) utilizando
todos os pontos obtidos, que segundo Burrough & McDonnell (2000) apresenta
melhores resultados do que a utilização de grades regulares para a confecção de MDT,
utilizados para o cálculo de hipsometria. para a confecção do MDT pelo suRFER foi
utílizado o método estatístico da krigagem com anisotropia igual a 1.

Foram gerados os seguintes produtos e índices:

- Mapa hipsométrico: foi confeccionado em classes altimétricas com espaçamento
de 40 m, de acordo com a resolução do mapa topográfico original em escala 1:100.000.
o mapa hipsométrico destaca a distribuiçâo e organização espacial das principais
unidades de relevo, e representa a altura da área de estudo em relaçäo ao nível do mar.

- Mapa de densidade de drenagem: a drenagem das forhas topográficas foi
digitalizada com espaçamento de pontos de'r00m, que corresponde a um ponto a cada
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0,2 cm de linha de drenagem (Figura 3.3). Foi estabelecida uma malha quadrática com

células de 2500 x 2500 m para a área de estudos, onde o paråmetro de densidade de

cada célula foi obtido a partir do número de pontos que cada célula continha;

\-

/\

I i c¿lut, de 2soo x 2soo m

Figura 3.3: Exemplo de uma drenagem de folha topográfica (escala 1: 50.000) (A) e os
pontos utilizados para a digitalização dessa drenagem para a confecção do mapa de

densidade de drenagem (B).

- índice de rugosidade: foi confeccionado com base no MDT. Foram estabelecidas

áreas correspondentes a trechos das unidades morfológicas. Para cada célula foi

calculada a razâo entre a área real e a área plana (Hobson, 1972). A rugosidade obtida

nesta escala é útil para compararmos os diversos compartimentos, mas não permite

uma comparação com outros locais, que seria possível através de índices produzidos

pelo menos com mapas na escala 1:25.000.

- Densidade de cones (Dc) e de morros (Dm): Cones e morros residua¡s foram

contados e a densidade calculada através do número de cones e morros dividida pela

área da unidade (km2). No caso dos morros residuais foi ainda calculada a proporçäo,

em área, de morros em relação às planícies, obtendo-se a razâo entre a área de morros

e a área total da unidade.

- Dolinas: Para obter um parâmetro quantitativo da forma em perfil das dolinas, ou

seja, perfil suave ou íngreme, calculou-se a razâo entre a profund¡dade e o diâmetro

(P/D). Quanto maior o valor de P/D mais íngreme é o perfil da dolina. White (1988)

utiliza-se deste índice para diferenciar dolinas, pol7es, corredores e canyons (mais largas

que fundas, com indice menor ou igual a 1) de chaminés, poços, abismos e fendas

(mais fundas do que largas, com índice menor que 1).

.. t 
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l\1
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Para obtenção de parâmetros que indicam a existência de atividade tectônica

recente na área foram obtidos, segundo critérios estabelecidos por Keller & pinter

(1996), as seguintes relações:

- índices de assimetria de drenagem (Af) através da razâo entre a área do lado
direito da bacia (Ar) e área total (At), multipticada por 100;

- gradiente (G) do rio através da razâo entre o desnível topográfico e o

comprimento em metros;

- índice de sinuosidade de escarpa (smf) através da razáo entre o comprinento
real da escarpa (Lmf) e o seu comprimento linear (Ls);

- ßzâo fundo'altura de vale (Vf) utilizando os parâmetros largura do vale (Vfw),

altitude da margem esquerda (Eld), altitude da margem direita (Erd) e altitude do fundo
do vale (Esc), através da Equação 1.

3.2. Análise litológica-estrutural

3.2.1. Confecção da base geológica

Na área de estudo existem mapas geológicos desde a escala de 1:i.000.000 até
1:50.000. A área inteira é coberta apenas por mapas em escala 1:1.000.000, j:500.000

e 1:250.000. os mapas em escala 1:50.000 e mapas 1:250.000 mais recentes existem
apenas para uma parte da área. As articulações destes mapas encontram-se na Figura
3.2.

Todas as bases geológicas disponíveis foram compiladas para compor um mapa
geológico regional (Anexos 5a e b). Houve dificuldade em fazer esta compilação, pois os
mapas estäo em diversas escalas e são de épocas diferentes.

Para as áreas de detalhe foi utilizada uma compilação de mapas de ma¡or detalhe
e mais recentes.

3.2.2. Pesquisas de campo

os trabalhos de campo foram divididos em nove etapas de campo, totalizando 72
dias. Nestes trabalhos de campo algumas regiões foram percorridas e 165 pontos foram
descritos. A distribuição destes pontos pode ser vista no Anexo 2.

!f= (2Vfwl(Eld-Esc)+(Erd-Esc)) (1)
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Todos os pontos foram localizados com GPS e lançados no mapa topográfico. A
descriçäo dos pontos incluiu o tipo de rocha, medidas estruturais e coleta de amostras

no caso de rochas carbonát¡cas.

A análise geológica-estrutural das áreas de detalhe é de fundamental importância

para compreensão do relevo e das cavernas. o mapeamento e definição de áreas

carbonát¡cas e não carbonáticas em campo é de extrema importância na análise do

relevo.

Dos 165 pontos descr¡tos foram tomadas 341 medidas, somadas a mais 123

medidas de outros projetos, totalizando 446 medidas estruturais incluindo fraturas,

falhas e acamamento. Também foram utilizados na análise estrutural os dados

existentes em mapas geológ¡cos. A part¡r das medidas colhidas no campo foram

elaborados estereogramas para acamamento, falhas e fraturas. Estes pontos foram

agrupados em áreas homogêneas e posteriormente analisados. para tratamento dos
dados estruturais utilizou-se o software StereoNett 2.46. Todos os diagramas estruturais

apresentados correspondem à rede de Schimidt-Lambert, tendo como referência a semi-

esfera inferior.

3.2.3, Amostragem de rochas ca¡bonáticas

Dentre os 165 pontos descritos analisou-se 64 amostras rochas carbonáticas (de

pontos dislintos) para análises qulmicas dos elementos maiores (CaO, MgO, SiO2,

AlzOs, MnO, NazO, KzO, TiOz, PzOs, FezOg) e perda ao fogo, somadas aos resultados
analíticos de 83 amostras de Nogueira & oliveira (1978) totalizando 147 pontos de

análise. As análises foram realizadas pelo Laboratório de Fluorescência de Raios X
(Departamento de Mineralogia e Geotectônica do lGc-uSp). As rochas carbonáticas
foram classificadas segundo a proposta de Leighton & pendexter (1g62), onde são

consideradas as quantidades de dolomita, calcita e impurezas. como os resultados das
análises de rocha sáo expressos em óxidos foram utilizadas as fórmulas de conversão
de óxidos para termos mineralógicos descrita em Martinet & Sougy (1g61).

Para plotagem dos pontos das análises químicas utilizou-se o software TRlpLor
4. I (http://mvpaqe. iu.edu/-tthomps/proqrams/).

3.3. Estudos morfológicos de cavernas

3.3.1. Compilação dos mapas existentes

Em um primeiro momento houve um levantamento dos mapas ex¡stentes. Alguns já
publicados, e outros gentilmente cedidos pelos autores. Após reunir todos os mapas
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existentes foi feita uma seleção daqueles que poderiam ser utilizados, pois alguns nåo

têm informação e precisäo suficientes (croquis). Apenas os croquis das cavernas

subaquáticas foram utilizados (mesmo näo tendo boa precisão), ao menos para uma

primeira abordagem.

Os mapas utilizados foram digitalizados utilizando escaner e vetorizados em

AutoCAD R14.

Algumas cavernas foram mapeadas em dois ou três projetos diferentes. Nestes

casos os mapas foram compilados produzindo uma única base. o maior problema

encontrado nestes casos é que os mapas foram produzidos em épocas diferentes e
assim utilizaram técnicas distintas, o que nem sempre gera mapas com o mesmo

padrão cartográfico. Em cavernas que possuem uma parte subaérea e outra

subaquática há uma difìculdade ainda maior, pois em todos os casos a parte seca foi

mapeada em separado da parte subaquática, por pessoas diferentes e utilizando outro
nível de precisão. Um exemplo de caverna nesta situação é a Gruta do Lago Azul.

Por isso as cavernas interessantes do ponto de vistâ mofológico e que não

dispunham de mapas razoáveis foram re-mapeadas. lsto inclui também as cavernas
subaquáticas, que mostram padrões interessantes para a compreensäo da morfologia e
informações importantes para a compreensão do relevo e desenvolvimento de aqüífero,

outro problema observado foi a falta da localizaçâo ou a localização precária de
algumas caveÍnas, que foram localizadas novamente com Gps se a caverna é

significativa.

3,3.2. Mapeamento de campo e elaboraçäo de mapas das cavernas

Durantes os trabalhos de campo foram mapeadas ',l0 cavernas, somadas a mais 5
cavernas submersas mapeadas por mergulhadores, a partir de técnicas usuais de
topografia usando bússola e clinômetro SUUNTO e trena.

Para o mapeamento de cavernas submersas as técnicas utilizadas são parecidas,

onde se utiliza bússola e trena, mas o clinômetro é substituído por um profundímetro.

Após o mapeamento das cavernas em campo os dados obtidos com topografia
foram tratados através do software suRVEX 1.0.9. Este softwaretraça a "linha de trena,,

tridimensionalmente e partir dela se faz o desenho da caverna em planta e perfil no
soñwareAutoCAD R14.



3.4. Estudo da flutuação do nível d'água

3.4.1. lnstalação de réguas e monitoramento

Para o estudo da variação do nível d'água foram instaladas réguas de referência
para mon¡toramento do nível d'água nas cavernas Lago Azul e Mimoso ao longo de um
ano hidrológico, de julho de 2002 a julho de 2003. No Abismo Anhumas já existe uma
régua, desde setembro de 2001 , e os dados (registrados diariamente) foram fornecidos
pela equipe que realiza a operaçäo turística do abismo.

As réguas foram confeccionadas em alumínio, com graduação de 20 cm pintada
com tinta. Foram instaladas com spfs de ancoragem em rocha e o local escolhido para
sua colocação foi o mais discreto possível, visto que são grutas turísticas.

o monitoramento da flutuação do nível d'água foi feito periodicamente, por
funcionários da prefeitura na Gruta Lago Azul, por lsmael Escote (mergulhador) na
Gruta Mimoso e pelos funcionários da equipe do Abismo Anhumas.

3.4.2, Datação absoluta de espeleotemas

No total foram coletadas 21 amostras de espeleotemas das grutas Mimoso, Lago
Azul e Anhumas para datação absoluta. As profundidades das amostras subaquáticas
foram medidas utilizando profundínetro, onde o "zero" corresponde ao nível d'água do
momento da medição, calibrado com as réguas de monitoramento no momento da
coleta.

As coletas se iniciaram em julho de 2002, após a expediçåo das licenças em
abill2Oo2 e abril/2003 pelo centro Nacional de Estudo, proteção e Manejo de cavernas

- CECAV-IBAMA (Licenças n" 0o1to2 e 021t03 - proc. n'02001.000757t01-91) e

iunhol2002 no caso da Gruta Lago Azul pelo lnstituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional - IPHAN (ofício n" oo1lo2). É importante salientar que houve o
comprometimento na preservação das cavernas locais e a coleta foi criteriosa, em
pontos favoráveis e preferencialmente de espeleotemas quebrados. As coletas foram
sempre acompanhadas por técnicos do CECAV-IBAMA, do núcleo do Mato Grosso do
Sul. Nas coletas de espeleotemas submersos houve a cooperação de uma equipe de
mergulhadores especializados em mergulho em cavernas.

os espeleotemas selecionados foram datados pero método 2"oThfuU com o uso
de lcP-MS em calcita. A princípio podem-se obter idades inferiores a aproximadamente
500 Ma com +1% de erro (Gascoyne, 1992; Ford, 1996). o procedimento de análise
laboratorial do método é descrito em Li ef a/. (1989), Ludwig ef al. (1992), Kaufrnan
(1998) e shen ef al. (2002). A aplicação do método 2zoTht2uu na datação absoluta de

27
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espeleotemas requer algumas condições essenciais, como teor mín¡mo de u das
amostras e ausência de contaminaçäo por Th detrítico (Li et al. 1gg9; Atkinson ef a/.
1978). As datações foram realizadas pelo pesquisador Xianfeng wang do Deparfment of
Geology and Geophysics, tJniversity of Minnesofa (Minneapolis, EUA).

Foram confeccionadas lâminas petrográficas para a determinação do grau de
alteração das amostras e selecionar os melhores pontos para retirada de alíquotas para
dataçåo. A laminação e estruturas como hiatos deposicionais ou indícios de
redissolução (lixiviação) foram observadas na análise petrográfica, para definir os
melhores pontos (mais preservados) para extração das amostras em fragmentos
utilizando broca diamantada. Também se extraiu pó para analisar o teor de urânio pelo
método de ativaçäo neutrônica (realizado no lpEN-usp). Estas análises foram
necessárias para seleçäo e verificação da viabilidade para geocronologia pelo método
de u/Th. As amostras que apresentaram boa preservação (sem arteração das
características deposicionais) e com teores de urânio adequados foram selecionadas
para datação.

Além disto as análises petrográficas, de difratometria de Raios-X e microscopia
eletrônica de varredura (MEV) foram utirizadas para compreensão da gênese dos
espeleotemas coretados, especiarmente os formados abaixo do níver d'água
(subaquáticos), como os cones e as crostas.

Para a identificaçäo mineralógica dos espeleotemas, as amostras foram moídas
em almofariz de ágata para difração de raios X. As análises foram executadas em
difratômetro de raios X da marca STEMENS D5000, do Departamento de Minerarogia e
Geotectônica do IGC-USp, utilizando radiação CuKcr.

As seções delgadas foram confeccionadas na seção de Laminação de Rochas do
lcc-usP, com espessura em torno de 30p. para a descrição das lâminas foi utirizado
microscópio óptico olympus, modelo BXp 40, do Laboratório de Microscopia do IGC-
USP.

A textura dos cones foi anarisada por MEV, da marca LEo, modero 440i, do
Laboratório de Microscopia Eletrônica de varredura do Departamento de Geologia
Sedimentar e Ambiental do lG-USp (processo FApESp 95/5635_4).
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4. GEOMORFOLOGÁ CÁRSTICA

4.1. Rede de drenagem

o estado do Mato Grosso do sul possui duas grandes bacias hidrográficas, a do
Rio Paraná a leste e a do Rio Paraguai a oeste, separadas pela serra de Maracaju, que

coincide em parte com a borda leste do Pantanal Matogrossense (Figura 4.1).

A serra da Bodoquena está inserida na Bacia Hidrográfica do Rio paraguai. Essa

bacia é subdividida em sub-bacias, nas quais as dos rios Apa, Miranda e Nabileque

abrangem a área da serra da Bodoquena (Figura 4.'l). A serra da Bodoquena é o
divisor de água entre estas bacias, onde parte das águas escoam para oeste (Bacia do
Rio Nabileque), parte para leste (Bacia do Rio Miranda) e parte para sul (Bacia do Rio

Apa) (Figuras 4.2AeB).

A maior parte da serra está inserida na bacia do Rio Miranda. o limite entre as
bacias dos rios Miranda e Nabileque, na serra da Bodoquena, é a escarpa oeste do
Planalto da Bodoquena. Já o limite entre as bacias dos rios Miranda e Apa é dado pelas

cotas topográficas mais altas do Planalto da Bodoquena.

Assim o Planalto da Bodoquena é um grande divisor de águas entre estas três
bacias e o divisor central entre elas ocorrem na porção central da serra, nas cotas mais
altas do planalto, justamente nas cabeceiras dos rios Salobra e perdido (Figuras 4.2A e
B). Estes rios estão entre os principais da serra, juntamente com os rios Formoso, prata,

Betione, entre outros, que compõe estas três bacias.

os setores da serra da Bodoquena ocupadas rochas carbonáticas possuem, de
forma geral, pouca drenagem superficial, especialmente no planalto da Bodoquena
(Figura 4.2c). outras áreas com pouca drenagem, como na parte norte da serra se deve
a áreas alagadas do Pantanal Matogrossense, que apesar de não terem rios, possuem
inúmeros lagos (Anexo 2).
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Figura 4.1: Bacias e sub-bacias hidrográficas do Estado do Mato Grosso do Sul
( Extra ído d e http://www2. u n iderp. br/Ailas/bh id ro. htm ).
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Figura 4.2: Direção do escoamento superficial (A) e bacias hidrográficas (B) e densidade de drenagem (C)
da Serra da Bodoquena.
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4.3. Compartimentação geomorfológica

O mapeamento morfológico permitiu identificar unidades geomorfológicas com

base na incidência de diferentes conjuntos de feições cársticas. Neste quadro

distinguem-se zonas com predominância de processos cársticos em contraste com

zonas com predominância de processos fluviais (Figura 4.2, 4.4 e Anexo 4). Com

relação à recarga hídrica, o Planalto da Bodoquena e a Depressão do Rio Miranda

caracterizam um sistema cárstico de recarga livre (autogênico e alogên¡co), enquanto o

Planalto de Maracaju-campo Grande representa um sistema interestratal, coberto pelos

arenitos da Formação Aquidauana.

Foram identifìcados seis compartimentos morfológicos que são descritos a seguir e

resumidos na Tabela 4.'l e na Figura 4.4.

Estes compartimentos estäo distribuídos no Planalto da Bodoquena e na

Depressáo do Rio Miranda, descritos no Capítulo 2.3, e visualizados na Figura 4.3.
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Área Rio Salobra Calcario

Tabela 4.1: C

zÍ

Canyons Calcário, com rochas tenígenas nos fundos dos vales_ 12oi7OO

Planícies alwiais Sedimentos arenosos ES.ZSO

PCMR

Rochas tenígenas e calcár¡os e dolomitos

Área dos dolomitos Dolomitos e rochas terrígenas, com calcários
subordinados

Área dos calcários Calcários, com rochas terrígenas subordinadas

PCT Tufas 25G400 (PCMR) 240
45ù550 (CLCP) 3s

PAD Arenitos da Formaçäo Aquidauana (Bacia do paraná) 20G.400 1U Rm= 1.0003
(mínimo

est¡mado)

Planícies com coberturas de tdas; pAD. planícies 
"r"níti"". 

J, oo¡¡n"".
"* medida apenas na área de detalhe.*.. 

R,n- rugosidade média (Min-Max); Dc- dens¡dade de cones; Dm_ densidade de morros; RmÞ razão monoyplanícies (área).

do carste da Serra da

40G.800 808

40G500

25G800

56G720

OJ

53

.0098

Rrn= 1.0227 (1.008e1.0380)
Dc= 1 .7

Rm= 1.0013 (1.0012-1.0013)

Rm= 1.0022 (1.0001-1.0080)
Dm= 0.'17

RmP= 9 99

Rm= 1.0013 (1.0012-1.001 3)
Dm= 0.57

RmP= 0 26

62?

2150 (total)
-180 (monos)

311(totel)
-65 (morros)

(¡)
è
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4.3.1. Carste labiríntico e carste poligonal - CLCP

Esta unidade ocorre essencialmente no planalto da Bodoquena (Anexo 4). o solo
é pouco espesso ou ausente. Divide-se em dois setores, um a sul com predomínio dos
processos cársticos (Área Rio Perdido, Figuras 4.58 e 4.68, c) e outra a norte com
maior influência fluvial (,Area Rio salobra, Figuras 4.sA e 4.6A), que correspondem
aproximadamente às bacias hidrográficas dos rios Perdido e Salobra. Ocorre na área de
calcário do Planalto da Bodoquena (Anexo Sa).

o termo carste labiríntico (labyrinth karsf) foi defìnido por Brook & Ford (.,l97g) no
carste de Nahanni (Canadá) para descrever um carste dominado por formas verticais
interligadas por redes de fraturas e corredores. Foi descrito por white (19gg) como um
tipo de relevo cárstico dominado por corredores e canyons de dissoluçäo interligados.
Da mesma forma, Ford & williams (',lg89) definem o carste labirlntico como corredores
interligados ou alinhados.

4.3.1.1.Área Rio Perdido

Representa um carste de recarga principalmente autogênica caracterizado por
trechos de carste labiríntico e trechos com carste poligonal (Anexo 4).

A estruturação geral das rochas neste compartimento é de um sinclinal aberto, com
eixo norte-sul, e mergulhos predominantes entre 10 a 20' (Anexo sb, perfis l-l'e M-M').
A superfície correspondente ao carste poligonal e carste labiríntico apresenta
rugosidade de 1.0098, na escala topográfica de 1:50.000. o solo é em geral ausente e
quando ocorre é pouco espesso com afloramentos do epicarste com karren em alguns
pontos (F¡gura 4.9F). os rios de superficie säo raros ou ausentes (Figura 4.2), com uma
circulaçåo de águas dominantemente subterrânea através de sistemas freáticos
associados a nascentes na escarpa leste junto ao contato com a unidade pcMR. A
principal drenagem deste setor, o Rio perdido, surge em nascentes cársticas (Figura
4.9E), percorre seu alto curso em superfície e no seu médio curso possui dois trechos
subterrâneos antes de voltar à superfície definitivamente no seu baixo curso (Figura
4.7). Nos trechos subterrâneos do Rio Perdido observa-se em superfície um vale fluvial
abandonado (vale seco), inclusive com depósitos de tufas, evidenciando uma fase de
superfície antes de ter sido capturado por condutos (Anexo 4).

O carste labiríntico forma um relevo tabular recortado por karren de várias formas,
observáveis em escalas desde afloramento até imagem de satélite (Figuras 4.6c e 4.7).
os mais freqüentes são fendas e corredores retilíneos com paredes verticais e com
fundo estreito e plano, de largura métrica a decamétrica e elitensão quilométrica. os
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maiores corredores ocorrem no extremo sul desta unidade onde alcançam até 6,5 de

comprimento, 500 m de largura e 100 m de profundidade (Figura 4.6C e 4.7). Estes

corredores às vezes possuem incidência de dolinas ao longo de sua base. A orientação

das fendas de dissolução segue o sistemã de fraturas verticais com direções
preferenciais segundo NE e N-NW, imprimindo um padrão reticulado ao conjunto de

fendas (Figuras 4.5, 4.68 e c e 4.7). o topo plano no domínio do carste labirintico é
atribuído ao remanescente de uma antiga superfície de erosão, pois corta a estrutura

das rochas carbonáticas, nivelando os topos das cristas e morros (Figura 4.10, perfis

7665, I 6; 7655,85; 7645,08).

Originalmente esta unidade foi classificada como pavimentos cársticos (Sallun

Filho ef al., 2oo4), e posteriormente redefinida como carste labiríntico. Esta

diferenciação é principalmente devido à escala, onde os pavimentos cársticos são
feições de escala mesoscópica enquanto o carste labiríntico e de escala megascópica
(Brook & Ford, 1978). Pavimentos cársticos ocorrem tanto na área de carste labiríntico
quanto nas áreas de carste poligonal. Apresentam-se como superfícies planas,

decamétricas, recortadas por inúmeras fendas desde centimétricas até métricas,

algumas com alguns metros de profundidade, formando alguns pequenos abismos.

o carste labiríntico passa gradativamente para áreas de carste poligonal, próximo

à planície do Rio Perdido (Figuras 4.68 e c e 4.9c). o carste poligonal é constituído de
depressões poligonais amplas de fundo plano com drenagem centrípeta e cones
cársticos (Figuras 4.68,4,94, B, c e D). Possui como característica principal a grande
quantidade de cones. contou-se cerca de 5657 em s71 km2, o que fornece uma

densidade de cones (Dc) de g.9 por km2 (Tabela 4.1). os cones se distribuem nas
bordas de fendas e depressöes. As depressões poligonais possuem amplitude de cerca
de 50 m, diâmetros variáveis e fundo quase plano. No ponto 4g, próximo ao Rio perdido

foi mapeada uma pequena depressão rodeada por cones para obtermos um parâmetro
quant¡tativo de altura, pois nas fotografìas aéreas 1:60.000 é impossível delimitar os
cones ou est¡mar as alturas (Figura 4.9 A). o resultado pode ser visto na Figura 4.9,
onde a amplitude (do ponto mais baixo da depressão até o cone mais alto) é de 41,2 m
no ponto 48 e de 62,2 m no ponto 49 (Figura 4.98). claramente se vê um alinhamento
dos cones e de partes da depressão a N61E (Figura 4.gB). Em seção transversal
apresentam perfis convexos desde simékicos a assimétricos, com vertentes que variam
entre 10 a 23" de inclinação (Figura 4.98). Não caracterizam torres cársticas ou
mogofes que possuem vertentes verticais (White, 1g8B).
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O nível d'água é raso, aflorando no fundo das depressões na época de chuva.

Enquadra-se dentro da definição de carste dominado por cones (cone karst'¡ de white
(1988) onde predominam vertentes convexas ao contrário do cockpit karsf que possui

formas côncavas.

As cavernas neste compartimento são raras e de pequeno desenvolvimento. seus
padrões morfológicos predominantes são de condutos simples meandrantes, e

secundariamente de redes anastomosadas (Capítulos 5.3.2 e S.3.3).
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Figura 4.6: lmagens de satélite (LANDSAT 7):

A- Norte da Serra da Bodoquena onde, a
oeste, a Depressão do Rio Paraguai
(embasamento granito-gnáissico-ANC)
contrasta com o Planalto da Bodoquena, mais
a leste, com afluentes entalhados do Rio
Salobra, que nesta região compõe planícies
aluviais (CPA), e interflúvios da unidade
CLCP(S) na área Rio Salobra e a Zona de
trans¡ção (ZT);

N

I
A

0 2,5 km

-

B- Contraste entre o carste poligonal
dominado por cones cárstico na área Rio
Perdido (CLCP-P), a oeste, e as planícies
cársticas com morros residuais de dolomitos
(PCMR-D), a leste;

C- Carste labirÍntico na porção sul do Planalto
da Bodoquena (CLCP-P), com corredores de
grandes dimensões.
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Figura 4.9: Feições observadas
na Unidade CLCP na Area Rio
Perdido
A- Depressão e cones do ponto
48;
B- Cones alinhados no ponto 49;
Vista aérea de cones na região
do Rio Perdido (C) e na Fazenda
Figueira (D) (Fotos: Paulo C.
Boggiani);
E- Yârzea nas nascente do Rio
Perdido (Foto: Paulo C.
Boggiani);
F- Karren em epicarste com solo
pouco espesso na região da
Faz. Baía das Garças;
G- Fenda de dissolução
(abismo) próxima a Gruta da
Pata.
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Figura 4.10: Perfis topográficos. Escala vertical exagerada; linha pontilhada indica 730
metros de altitude; linha escura vertical indica o limite entre os calcários e dolomitos;

RS- Rio Salobra; RP- Rio Perdido; 1- Escarpa Oeste; 2 e 3- Vertentes oeste e leste do
Vale do Rio Salobra; 4- Escarpa leste.
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4.3.1.2. Área Rio Salobra

Trata-se de um carste de recarga mista, dominantemente autogênica,

caracterizado por carste labiríntico e carste poligonal, recortados por vales fluviais
(Figura 4.64 e Anexo 4). Estes vales são formados por afiuentes do Rio salobra em

maior ou menor grau de entalhamento, sendo alguns subterrâneos.

A estruturação deste setor segue um monoclinal que apresenta camadas de

direção norte-sul e mergulhos de '10 a 20" para leste (Anexos 5a e b, perfis A-A', D-D' e
G-G'). A superfície definida pelo alinhamento dos topos dos morros segue
aproximadamente o sentido de mergulho das camadas (Figura 4.10, perfis 7736,75;

7729,46;7718,19). A superfície apresenta rugosidade de 1.0227, maior do que na Area

Rio Perdido, denotando maior dissecação do relevo na área do Rio Salobra.

o carste labiríntico é semelhante àquele descrito para área do Rio perdido, porém

ocorrendo apenas nos interflúvios (Figura 4.6A). Neste setor ocorre um padråo de
drenagem dendrítica convergente em detrimento a presença do carste labiríntico e

carste poligonal (Figura 4.64). A drenagem segue de sw para NE (Figura 4.2A,4.11 e
4.12), condicionada pelo sistema de fraturas. Este sistema de fraturas também

condiciona as fendas de dissoluçåo.

o carste poligonal apresenta maior amplitude, com depressões mais profundas e

com fundos côncavos, tendendo a morfologia de cockpit karst de white (1gg8). cones
também são comuns, porém em quantidade menor do que na Area Rio perdido (Figura

4.12c). contou-se cerca de 1400 em B0B km2, fornecendo um densidade de cones (Dc)

de 1.7 por km2 lTabela 2.1). Atribui-se esta menor densidade de cones cárst¡cos e a
morfologia do tipo cockpit karst ao gradiente hidráulico maior neste setor em
comparaçäo a área do Rio Perdido. Na região de Morraria a unldade clcp é
interrompida através do canyon do córrego serra (Figura 4jl21), perlencente à unidade
cPA. Na regiäo de Morraria ocorre a parte mais estreita do planalto da Bodoquena, com
cerca de 11 quilômetros (Figura 4.'l2A e B).

As cavernas deste compartimento são relativamente comuns e de desenvolvimento
maior do que as observadas na ârea do Rio perdido. seus padrões morfológicos
predominantes são de condutos simples meandrantes (capÍtulos s.3.1 e s.3.2). Estas
cavernas representam a conexão entre a injeção alogênica da zona de Transição (ZT) e
o nível de base do setor, o Rio Salobra. Na Fazenda califónia temos uma área de
captação muito elevada composta de granitos (unidade ZT), gerando águas agressivas,
que percorrem as planícies da unidade ZT (rochas terrígenas e dolomíticas) e alcançam
os calcários da unidade OLCP formando uma série de sumidouros (Figura 4.11). Dois
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destes sumidouros foram reconhecidos em fotos aéreas e se tratam das grutas Beija
Flor (Ponto 3) e califórnia (Ponto 9) (Figuras 4.11,s.s e s.6). As ressurgências destes
pontos não foram localizadas, mas acredita-se que ocorrem próximo ao Rio salobra. No

Assentamento Guaicurus situação semelhante é observada e existem pelo menos g

cavernas reliquiares de antigos sistemas de injeção alogênica, muitas delas antigos
sumidouros, notadamente as grutas Guaicurus (ponto 36) e Haroldo (ponto 96) (Figura

4.13). Existe um sumidouro descrito por lmperio & pezzolato (199i ) como MS-06, não
visitado em campo, que forma um afluente do Rio salobra (Figura 4 13). Esta captaçäo
alogênica percorre trechos subterråneos que ressurgem como afluentes do Rio Salobra,
na vertente oeste do seu vale.

4.3.2. Ganyons e planícies aluviais - CpA

É uma unidade onde dominam processos fluviais sobre rochas carbonáticas e
trechos onde o entalhamento fluvial atingiu o substrato não carbonático (Figuras 4.2,
4.6, Anexos 5a e b, perfil D-D'). corresponde pr¡ncipalmente ao vale do Rio salobra e
seus afluentes (Figura 4.64).

Esta captação alogênica percorre trechos subterråneos na unidade cLCp que
ressurgem como afluentes do Rio salobra, na vertente oeste do seu vale (Figuras 4.11 e
412). O Rio Salobra representa um sistema fluvial alimentado pela circulação cárstica,
tanto de origem mista, das unidades a oeste do vale, como de origem alogênica.

Nas nascentes do Rio salobra dominam vales estreitos , lipo canyons (Figuras
4.12D, 4.13, 4.14A, B e c) que se alargam formando planícies de agradação, com fundo
plano e cobertura sedimentar (planície aluvial) à medida que o rio atinge o seu médio e
baixo curso (Figuras 4.6A e 4.148). segue de sul para norte, condicionado pela direçáo
das camadas.

As vertentes caracterizam-se pela presença de feiçöes cársticas, na transiçâo com
a unidade OLCP, tais como nascentes e ressurgências (Figuras 4.6F.,4.14D e E). rufas
estão sendo depositadas ao longo do Rio salobra e seus afluentes, mas sem expressão
em área para demarcação nesta escala.

Na região de Morraria o Córrego Serra é o afluente do Rio Salobra mais entalhado,
alcançando até 300 m de profundidade (Figuras 4.12A, B C e D).
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B

Figura 4.14: unidade cPA. A- canyon do Rio salobra visto a oeste a partir do
ponto 142, situado na superfície aprainada da unidade cLCp; B- caàyon de
afluente do Rio Salobra, visto a norte a partir do ponto 161; Rio Salobra: C-

canyon na Faz. gggadqonça (ponto 164), D- vertentes escarpadas na Faz.
Remanso (ponto 76), E- Planície no baixo curso, entre Morraria e Bodoquena.
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4.3.3.Zona de transição - ZT

Esta unidade ocorre formando uma faixa irregular na borda oeste do pranarto da
Bodoquena (Figura 4.4 e Anexo 4). É caracterizada pela zona de contato entre rochas
carbonáticas e não carbonáticas (Anexos sa e b). De oeste para leste ocorrem planícies
(Figura 4.158) sobre o substrato não carbonático entre morros testemunhos
carbonáticos e, conforme o aumento gradativo da espessura da cobertura carbonática,
ocorre a transição para a unidade cLCp (Figuras 4.4, 4.6,4.10, perfis 77Q6,12 e
7697 

'25, Anexos 4 e sb, perfìr D-D'). Esta transiçåo é marcada por sumidouros às vezes
associados a porjes de contato ou vares cegos (Figuras 4.11 e 4.13). De forma isorada
ocorrem dolinas e não se observam cavernas. seu relevo pouco acidentado pode ser
quantificado pela rugosidade de 1.0013 (Tabela 4.1).

lnclui áreas de captação arogênica em reração ao sistema cárstico a reste (Figura
4.11, Anexos 5a e b, perfir D-D'). Na porçåo norte do pranarto, já na bacia do Rio
salobra, as planícies da borda oeste guando constituídas de rochas terrígenas atuam
como áreas de captaçäo arogênica sendo comuns sumidouros ativos e inativos (Figuras
4.154, c, Anexos sa e b, perfir D-D'). Esta captação arogênica é efeito da presença de
rochas terrlgenas e do próprio entalharnento do vale do Rio salobra e seus afluentes.
Exemplos típicos destas feiçöes ocorrem na Faz. carifórnia e no Assentamento
Guaicurus (Figuras 4.11,4.12 e 4.15). poucos rios escoam para oeste, como é o caso
do Rio Aquidaban, na Faz. Baía das Garças, que se torna subterråneo em um
sumidouro (Ponto 92, Fíguras 4.15c e D), e ressurge arguns metros à frente,
depositando tufas em cachoeira sobre rochas graníticas do embasamento (Figura
4.18C).



Figura 4.15: Unidade ZT. A- Sumidouro da Gruta Califórnia (Ponto g) na transição
para a Unidade CLCP; B- Vista aérea_de planÍcies na Faz. Bäía das barç"s (pðnto
92); C- Sumidouro naFaz. Baía das Garças (Ponto 92); D-Afloramento de calcá¡o

estratificado no sumidouro do Ponto 92 E- Cone cárstico isolado da Unidade
CLCP, onde está situada a entrada da Gruta do Haroldo (Ponto SO¡. Èoto B: paulo

C. Boggiani.
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4.3.4, Planícies cársticas com morros residuais

Esta unidade é subdividida em dois compartimentos. o setor leste, no domínio dos
dolomitos, geralmente ocorre em cotas inferiores a s00 m, ocupando parte da
Depressão do Rio Miranda (Figuras 4.4, 4.68, Anexos 4 e sa) e o setor oeste, no
domínio dos carcários, por sua vez, apresenta-se em cotas superiores a s00 m,
formando junto com as unidades cLCp e ZT o pranarto da Bodoquena (Figura 4.4,
Anexos 4 e 5a). Em ambos setores a morforogia tipica corresponde a pranícies com
morros residuais.

4.3.4.1. Área dos dolomitos

Neste compartimento as planícies representam superfícies suavemente onduladas
(Figuras 4.164, B, c e s.g) cobertas por soro residual avermerhado espesso (cerca de
10 m), indicando um epicarste mais profundo do que na área dos calcários (F¡guras
4.16D e E). são freqüentes dolinas de subsidência lenta no soro (nas pranícies) às
vezes expondo karren arredondados do epicarste em seus fundos (Figura 4.168). As
maiores chegam até 70 m de diâmetro e 10 m de profundidade (p/D=0.14) (Figura
4. 16E). De forma isolada ocorre uma rede de drenagem superficiar com baixa
densidade. Este escoamento superficial está associado às nascentes cársticas as quais
ocorre principarmente na margem oeste e também no interior da unidade (Figuras 4.16F
e G). A recarga hídrica desta unidade é rearizada tanto pela captaçåo autogênica, sobre
sua superfície, como de forma subterråne€¡ com fluxo originado na unidade cLCp.

os morros residuais possuem amplitude altimétrica variando entre 30 e 220 m,
vertentes comumente íngremes, com inclinação variando entre 7-33., em 15 morros
medidos na reg¡ão da Gruta Lago Azul, e cobertura de solo residual avermelhado rico
em fragmentos de quartzo, calcário e calcário silicificado (Figura 4.16D). sua forma varia
entre cones isorados, agrupamentos de cones arinhados (Figura 4.16c) e cristas. Este
alinhamento preferencial acompanha a direção média de acamamento de NS/34E, na
regiäo da Gruta Lago Azur (Figura s.12). os morros representam g% da área totar e a
razão entre morros e pranicies (Rmp) é de 0.0g, o que condiciona também a baixa
rugosidade 1.0022 (Tabera 4.1). contou-se 36g morros fornecendo uma densidade de
morros (Dm) de 0.17 morros/km2, varor baixo quando comparado com a unidade cLCp
(Tabela 4.1).

Este compartimento abriga a maioria das cavernas da serra da Bodoquena. A
maioria destas correspondem a sarões de abatimento que acompanham pranos de
fraturas e acamamento, com raros trechos de condutos originais. Locarizam-se sempre
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nos morros res¡dua¡s. Parte destes salões de abatimento encontram-se abaixo do nível
d'água, com evidências de feições vadosas submersas, como é o caso das grutas
Mimoso, Anhumas e Lago Azul, conforme será discutido no Capítulo S.

Além dos salões de abatimento, ocorrem cavernas com morfologia em rede
anastomosada, associadas a intercalações locais de calcários (p.ex. Gruta
Pitangueiras).

4.3.4.2. Área dos calcários

Este compartimento localiza-se entre as áreas Rio perdido e R¡o salobra da
unidade GLCP (Figura 4.4, Anexo 4). Neste compartimento, em contraste com as áreas
dolomíticas, as planícies, também suavemente onduladas, possuem cobertura de solo
pouco espessa (1-2 m), com epicarste raso sem a incidência de dolinas e uma rede de
drenagem superficial incipiente. sua recarga hídrica é predominantemente de natureza
autogên¡ca com contribuiçäo alogênica da unidade ZT.

os morros residuais possuem ampritude artiméhica de cerca de 100 m e
representam fragmentos da unidade GLCp, pois correspondem a cones cársticos
associados a depressões porigonais e fendas de dissolução (Anexo 4). os morros
representam 21%o da área total e a razâo entre morros e planícies (Rmp) é de 0.26
(Tabela 4.1). A rugos¡dade de 1.0013, semelhante å obtida nos dolomitos confirma uma
característ¡ca geral da unidade pcMR (Tabela 4.1 ). contou-se 1g0 morros o que
fornece uma densidade de morros (Dm) de 0.57 morros/km2 lTabera 4.1). Neste setor
não foram verificadas cavernas.
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Figura 4.16: Unidade PCMR. A- Morros residuais e planícies, em vista do ponto 77(paf norte). B- Vista aérea de morros e planícies; C- Cones alinhados na iegião de
Bonito; D- solo residual com blocos de quartzo (ponto s3); E- Dolina em ðolo

residual avermelhado no Ponto 119. F- Vista aérea do lago da nascente da Ceita-
Corê (Ponto 130). G- Vista aérea do Rio Sucuri. Fotos B, F e G: Paulo C. Boggiani.



4,3.5, Planícies com coberturas de tufas - pCT

Depósitos de tufas representam feiçöes construtivas no quadro geral de erosão em
sistemas cársticos (Ford & williams, 1999). Na serra da Bodoquena há deposiçåo atual
ou depósitos antigos de tufas. sua ocorrência está associada de modo geral à rede de
drenagem, formando uma unidade morforógica. Aqui é adotado o termo ,,tufa,, 

bem
caracterizado por Ford & pedrey (1gg6), numa extensa rev¡são destes depósitos por
todo o mundo. segundo estes autores a tufa é o "produto da precipitação de carbonatos
em águas frias (não terma¡s) e que tipicamente contém restos de micro- ou macrófitas,
invertebrados e bactérias". o termo travertino é restrito a depósitos termais e o termo
"tufo" a rochas vulcânicas piroclásticas (Ford & pedley, 1996).

Representam, arém de uma feiçäo morforógica ¡mpoÍante (Figura 4.4 e Anexo 4),
uma unidade geológica expressiva (Anexo sa). Também é um bem minerar abundante
na região comercializada em alguns locais devido a fácil extração (Figura 4.1gH) como
corretivo de solo na agricultura.

Dentre as tufas da serra da Bodoquena Boggiani et ar. (2002) reconhece dois tipos
principais: as represas e cachoeiras de tufas e as micritas inconsolidadas (calcários
pulverulentos), que correspondem respectivamente, a tufas atuais e antigas. Estes dois
tipos de tufas foram caracterizados neste trabalho como depósitos de rios (deposição
ativa) e m¡critas inconsolidadas (calcários pulverulentos).

4.3.5.1. Depósitos de rios (deposição ativa)
A deposição de tufas ocorre atuarmente ao rongo da maioria dos rios da região,

(Figura 4.17) como, por exemplo, nos rios Formoso, peixe, prata e campina na unidade
PCMR; nos rios perdido e sarobra, na unidade cLCp. Esta deposição ocorre
prat¡camente em todos os rios ou fluxos de água esporádicos da região, cobrindo as
margens e o reito, com materiar rochoso e vegetar (Figuras 4.17A e B), formando
represas e cachoeiras ao rongo do vare fruvial (Figuras 4.17G e H), porém não é uma
unidade morforógica representáver em escara 1:60.000. Em um ponto do Rio Formoso
observaram-se estruturas verticais, como domos e corunas, que se assemerham a
bioconstruções, de tamanho centimétr¡co a dec¡métrico mais próximo a nascente, e
métrico a jusante (Figuras 4.12F., c e D). Em seção estas bioconstruções são raminadas
com pequenos tubos verricais, atribuídos a at¡v¡dade de argas (Figura 4.17F). o
sedimento presente nos fundos dos rios são compostos de partículas carbonáticas,
conchas (incrustadas ou não), raros seixos de rochas (incrustados ou não), e muitas
carapaças incrustadas de algas caráceas, com desde pouco a nenhum materiâl
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terrígeno (Figura 4.178). Formam represas decimétricas a métricas, muitas vezes
formando patamares que desmoronam ocasionarmente por seu próprio peso. As
represas ocorrem em rios que possuem um gradiente de baixo a moderado, pois
quando ele é muito alto ocorrem depósitos diretamente sobre o leito dos fluxos de água,
como no Río Aquidaban (Figura 4.19c). um caso interessante é a ressurgência da
Gruta urubu-Rei (Ponto 42), situada na encosta do córrego serra (planalto da
Bodoquena), 150 m acima deste, onde ocorrem represas de tufas ao rongo de toda a
drenagem a partir da nascente, ativas apenas nos períodos de cheia ou mais úmidos
(Figura 4.18D). Ocorrem também na forma de terraços antigos e em cachoeiras e le¡tos
fluviais abandonados, como observados no Rio Aquidaban e no Rio Mimoso (Figura
4.184). É comum a presença de ¡mpressões de folhas e raízes.

As tufas são compostas essencialmente de calcita, com baixo teor de dolomita e
um pouco de impurezas, como evidenciado por uma análise de amostra do córrego que
nasce na Gruta urubu Rei (ponto 1g), que apresenta uma proporção calcita_dolomita_
impurezas de 92,42 ^ 3,73 - 3,85. Atribui-se a presença de doromita a fragmentos
rochosos.

4.3,5.2.Micritas inconsolidadas (calcários pulverulentos)
os depósitos antigos de tufas possuem ampra diskibuição pera serra da

Bodoquena (Figura 4.4. e Anexo 4). Formam coberturas de micritas inconsolidadas ricas
em restos vegetais, gastrópodes (Figura 4.1gF) e carapaças de argas (Figura 4.1gG)
atribuídas ao Quaternário (Boggiani et al.,2002) principalmente na unidade pcMR tanto
no domínio dos calcários como nos dolomitos (Figura 4.4, Anexos 4 e 5a). Encontram_se
nas planícies, ao rongo das margens dos rios Formoso, perdido, campina e prata, e
afluentes, nas unidades CLCp e pCMR (Figura 4.4. e Anexo 4).

Representam depósitos de tufa antiga associados ao desenvorvimento de ant¡gas
regiões alagadas ou de reitos de rios abandonados (Boggiani et ar., 2002), restando
apenas alguns pontos ainda com deposição Säo depósitos estratificados com conchas
de gastrópodes e fragmentos vegetais. Boas exposições são encontradas em pedreiras
próximas à cidade de Bonito, como a pedreira "calcário Xaraiés,' (ponto g7), que exprora
estas tufas para corret¡vos de solo. Nesta pedreira a tufa possui no mÍnimo 6 m de
espessura (Figura 4.18E). Na região do Assentamento campina (Bodoquena)
constatou-se a ocorrência destes depósitos (ponto 1s7), em uma pranície, associada ao
córrego campina' com no mínimo 2 m de espessura, e presença de gastrópodes e
restos de algas (Figuras 4.1g8 e H).
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É uma unidade morforógica com, no mínimo, 275 km2 de área (Tabera 4.1),
conforme demarcação obtida em fotografias aéreas em escala 1:60.000 (Figura 4.4 e
Anexo 4). Deste totar, pero menos 24o km2 correspondem aos depósitos sobre a
Unidade PCMR e 35 km2 quando sobre a Unidade CLCp (Tabela 4.1).

Quando sobre a unidade cLCp, os depósitos de tufas apresentam uma seqüência
de represas justapostas, secas na superfÍcie dos depósitos, observadas em fotografias
aéreas com uma textura de linhas em arcos de contornos irregulares e sinuosos
(Figuras 4.19) que indicam a presença e a d¡reçäo de fluxo no ambiente de deposição.
Alguns destes depósitos são, atuarmente, regiões de brejos, podendo ainda estar ativos,
mas com vorume de água muito menor do que na época de formação dos depósitos
antigos. Em arguns locais a estrada Bonito - Faz. Baía das Garças corta estes
depósitos, como no ponto g3, onde observa-se uma espessura de pero rnenos 4 m
(Figura 4.19). Também foram observadas no sumidouro do Rio perdido (ponto 22) na
forma de terraços. Em área são bastante extensos, porém um pouco menores que os
depósitos das planícies, com pouca espessura.

Estas tufas são compostas essencialmente de calcita, com baixo teor de dolomita e
um pouco de impurezas, como evidenciado por uma análise de amostra de terraço do
Rio Perdido (Ponto 22), que apresenta uma proporção carcita-doromita-impurezas de
90,52-1,84 -7,64. Atribui-se a presença de dolomita a fragmentos rochosos.

4.3.5.1. ldade e gênese das tufas
As tufas da serra da Bodoquena são formadas pera deposição de carbonatos, por

ação biológica em águas ricas em bicarbonato (Boggiani & coimbra, 1995) originados
pela dissolução dos carcários do Grupo corumbá, em áreas cársticas.

No caso dos depósitos antigos este fluxo deve ter sido rento dado o þaixo grad¡ente
e conseqüentemente a pequena altura das represas. parecem estar associadas a uma
fase mais úmida, onde com a subida do níver d'água argumas nascentes seriam
reativadas.

As tentativas de datação destas tufas encontraram probremas pero método 1ac

relacionados ao carbono herdado das rochas do substrato através das águas (Boggiani
et al-' 2002) e pero método uÆh por ser um sistema aberto (Ribeiro et at.,2001). Mesmo
assim, algumas idades foram obtidas pero método lac em depósitos: entre 2130 e 3410
anos A.P. no Rio Aquidaban, no pranarto da Bodoquena (Boggiani et ar., 2002) e 3900
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anos A.P. em tufas do Rio Miranda, na planície do pantanal Matogrossense (Ribeiro ef
at.,2001).

Depósitos de tufas ant¡gas ocorrem em alguns locais no Brasil, porém tufas ativas
não são muito comuns- Acreditamos que a deposiçâo destas tufas, como conseqüência
da surgência de água subterrânea supersaturada em relação ao CaCO¡, é favorecida na
serra da Bodoquena pera predominância de águas autogênicas, quase não havendo
áreas de captação alogênicas significativas. As poucas áreas de captação arogênica,
situadas principalmente na borda oeste do planalto (unidade ZT) percorrem um rongo
trecho nos calcários se enriquecendo assim de carbonatos em soruçäo.



Figura 4.17 Tufas ativas. A- Tronco incrustado e sedimentos compostos por carapaças
mineralizadas de algls caráceas (Ponto 84, Rio Formoso); B- Bioconstruções leonto A+,

Rio Formoso); C- Amostra de bioconstrução (D) com aspecto "globúlar' e cor
esverdeada dada pelas qlgas (Ponto 89, alto curso do Rio Foimoso); D- Bioconstruções
(Ponto 89, alto curso do Rio Formoso); E- Carapaças mineralizadas'de algas caráceas e

psólitos do Rio Formoso; F- Corte na amostra da fotografia C; G- Repreðas no Rio do
Peixe (Ponto 86); H- Grande represa no Rio Mimoso (ponio g5).
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Figura 4.18: A- Depósito de tufa em terraço do Rio Mimoso (Ponto BS); B e H- Depósito
de tufas antigas em Pedreira (B) no Assentamento Campinà (ponto í62¡, ,r.ociado a

planícies (H); C- Deposição ativa de tufas no leito da cachoeirâ do Rio Rquioaban (ponto
90); D- Represas de lufas (intermitentes) na ressurgência da Gruta Urubu-Rei (pròx. ao
ponto 42); E- "calcário_Xaraiés" (ponto 87); F e G- concha de gastrópode e caþaças de

algas em tufa na pedreira no Assentamento campinã (ponto 157).
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4.3,6. Planícies areníticas com dolinas - pAD

Trata-se de uma superfície aplainada disposta em rampa suave entre as cotas
topográficas de 200 a 400 m desenvolvida sobre os arenitos da Formaçåo Aqu¡dauana
(Planalto de Maracaju-campo Grande). Esta superfície representa uma continuidade
das planícies com dolinas da unidade pcMR no domínio dos dolomitos, recoberta pelos
arenitos que gradativamente aumentam em espessura para leste (Figura 4.4 e Anexos 4
e 5).

A superfície desenvolvida nesta unidade é praticamente plana à primeira vista ou
em mapas topográficos em escara 1:100.000 e 1:50.000 (Figura 4.3A), devido a grande
amplitude das depressões. lsto é bem claro quando obseryamos o índice de rugosidade
muito baixo de 1,0003 (Tabera 4.1), obtido com base topográfica em escala 1:100.000.
Porém quando obseryamos o campo de dorinas da Fazenda chapéu de pano (pontos
12o a 127) (Figura 4.24 e Anexo 2) temos um índice de rugosidade de 1,001, maior do
que da unidade como um todo.

Estas dolinas ocorrem tanto com uma cobertura arenítica original como também
com cobertura de solo areno-argiloso, derivado tanto dos arenitos quanto dos calcários,
por vezes com fragmentos de quartzo de veio (provenientes do calcário) ou também em
seixos (proveniente da Formação Aquidauana). o calcário aflora em algumas dolinas
como blocos ou karren no epicarste (Figura 4.22).

Em campo foram rocalizadas diversas dolinas com diåmetros e profundidades
muito variadas, atingindo o diâmetro máximo de 700 m e profundidade de até 75 m
(Tabela 4.2). Geralmente são dorinas menores contidas em grandes depressões
maiores, de difícil delimitação, pois säo muito amplas e suaves. o mapeamento de
dolinas em campo visou sua rocarização e caracterizaçäo quanto à forma em pranta e
em perfil, e também quanto às suas características geológicas. observou-se uma
quantidade de dolinas muito maior do que se esperava, assim optando-se pela def¡n¡ção
de algumas áreas de amostragem, pois o mapeamento de todas as dorinas em campo é
prat¡camente impossível. Na Tabela 4.2 estäo resumidas as características das dolinas
mapeadas.

Duas áreas foram detarhadas: uma na Fazenda santa Maria (conhecido também
como "Passo do curê") e outra na Fazenda chapéu de pano (Figuras 4.20, 4.21 , 4.22,
4.23 e 4.24). Nestas duas áreas foram identificados dois tipos morfológicos de dolinas.

sua morforogia varia entre depressÕes com vertentes suaves a abruptas,
apresentando uma reraçäo entre profundidade e o diâmetro (p/D) que varia 0.0s a 1.

63



64
A morfologia dominante corresponde a dolinas com uma relação p/D baixa,

vertentes de inclinação suave, fundo plano ou presença de lago. o melhor exemplo
deste tipo é a dolina da "Lagoa Vermelha", na Fazenda chapéu de pano (ponto .120),

que possui forma ampla e rasa, com cerca de 700 m de diâmetro por 50 m de
profundidade (P/D=0.0s), nos arenitos (Figura 4.24). No ponto 6g ocorre outra grande
dolina ampla e suave (Figura 4.238), com rago, ao rado da estrada Jardim-porto
Murtinho.

A morforogia menos freqüente corresponde a dorinas com reraçäo p/D maior do
que do tipo anlerior, vertentes de alta inclinação, com presença de lago ou fundo plano.
como exemplos deste tipo temos o Buraco das Araras, próximo à Fazenda santa Maria,
que é a dolina mais conhecida da regiåo (Figura 4.23A). É uma dolina eliptica com
paredes escarpadas (verticais), orientada a NSow, com 12s m por 70 m de eixos maior
e menor, e 60 m de profundidade (p/D=0.4g). Desenvorvem-se nos arenitos da
Formação Aquidauana. um lago ocorre no fundo da depressão. As estruturas
observadas por Lino et at. (1984) são fraturas N3o-5ow6o-70NE e N30-408/sub-vericar
que coincidem com o eixo maior e menor da dolina, além de um acamamento sub-
horizontal (5-10o). Na Fazenda santa Maria a Lagoa Misteriosa é maior dolina deste tipo
com 400 m de d¡âmetro, 7s m de profundidade (p/D=o.1g) e vertentes incrinadas, que
dá acesso a uma caverna, subaquática com desenvorvimento preferenciar verticar, que
alcança uma profund¡dade de 220 m (Figura 4.22). Desenvolve-se no doromitos
(mármores), sendo que na superfície ocorre um capeamento de aren¡tos da Formaçäo
Aquidauana, com espessura métrica. Algumas dolinas desenvolvidas em solo res¡dual
da Formaçäo Aquidauana possuem vertentes verticais, como a dorina do ponto 103 com
P/D de 1, o mais alto observado.

com o objetivo de identificar a orientaçäo preferenciar de agrupamentos de feições
cársticas, foram traçados alinhamentos de dolinas, nascente e cavernas, locarizadas em
campo. Na Fazenda Santa Maria ocorre a transição entre a cobertura arenítica e o
calcário subjacente, de tal forma que de leste para oeste a espessura da cobertura vai
diminuindo e vão surgindo morros de carcário, com cavernas (Figura 4.20). As feições
cársticas encontram-se arinhadas em três direções principais: Ns, N4sw e N70E
(Figuras 4.21 e 4.22). os arinhamentos com orientação N70E foram reracionados ao
sistema de fraturas com atitude N7OE/sub-verticar (Figuras 4.21 e 4.22). As cavernas
próximas possuem direções principais de condutos segundo Nsow e N6sE (Figura
4.21). Na Fazenda chapéu de pano as dolinas são muito amplas e suaves e todas em
solo arenoso e arenito (Figura 4.20). os arinhamentos observados aqui são N15w e
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N60E, porém não foram medidas estruturas (Figura 4.24). As dolinas dos pontos 124 e
125 e dos pontos 121 , 122 e '123 são conjuntos de dorinas menores dentro de
depressões maiores, como pode ser visto na Figura 4.24. os alinhamentos de feiçöes
indicam as d¡reções dos condutos, que se desenvolvem em profundidade, como
observado por alguns autores como parizek (1g76).

o recuo da escarpa arenítica expõe o calcário subjacente. As cavernas mu¡tas
vezes são acessadas por dolinas. DescriçÕes de moradores locais indicam que algumas
dolinas crescem rapidamente. Em uma destas dolinas foi construído um açude que
secou em alguns dias.

Estas feições de colapso e erosão subterrânea nos arenitos evidenciam o
desenvolvimento de um sistema cárstico profundo, em ambiente freático, nas rochas
carbonáticas abaixo dos arenitos Aquidauana, caracterizando desta maneira, um carste
interestratal associado principalmente à Formação cerradinho, e também aos mármores
do Grupo Cuiabá. A alta freqüência de dolinas neste setor permitiria classificá-lo como
um carste dominado por dolinas (dorine karst, white, lggg), porém como se trata de um
carste interestratal preferíu-se não adotar este termo.



N270/80S
N260/subvert.
N24oisubvert.
N215/subvert.
N28O/subvert.

N250
N25/305E

N70/subvert.
N30O/subvert.
N9o/subvert.

Tabela 4.2: Características gerais das dolinas mapeadas.
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Figura 4.20: Distribuição de dolinas e localização das áreas detalhadas na porção sul da área de

estudos (Unidade PAD).
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4.4. Tipos de rochas carbonáticas e relevo

A identificaçâo de formas de relevo sobre as rochas carbonáticas e a
compartimentação morfológica da área revelou setores eom padrões de relevo muito
contrastante, conforme anteriormente descrito no capítulo 1 e detalhado mais adiante
no capítulo 6. A compartimentação geral mostrou uma área carbonática
topograf icamente alta e, outra, relativamente rebaixada. lsto é evidente na porção sul da
serra da Bodoquena onde a unidade cLCp, situada no pranarto da Bodoquena,
encontra-se erevada em reração à unidade pcMR, na Depressão do Rio Miranda,
sendo limitada por uma escarpa. Com o objetivo de testar a influência da natureza da
rocha carbonática sobre esta compartimentaçáo e obter parâmetros de solubilidade
destas rochas para fundamentar a discussão sobre a ocorrência de mov¡mentos
tectônicos recentes nesta compartimentaçâo (capítulo 6), as rochas carbonát¡cas foram
classificadas com base na relação cao e Mgo e porcentagens rerativas de carcita,
dolomita e impurezas (terrígenos). Foram utilizadas análises quÍmicas de 147 amostras,
distribuídas sobre toda área carbonática, 64 obtidas no presente trabarho e 83
disponíveis em Nogueira & Oliveira (1978)

Para toda a serra dois grupos distintos de rochas carbonáticas foram confirmados,
um de calcários e outro de doromitos, ambos dominantemente puros, com termos
intermediários pouco freqüentes (Figuras 2SA e B).

A

- 
Figura 4 25: A- Representação em.diagrama triangurar (crassificação de Leighton &Pendexter, 1962) dos resurtados anaríticõs de 147 aäostras de rochas carbonáticas, B_

Relaçäo entre CaO e MgO das 142 amostras.
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Na Tabera 4.3 apresentam-se as características químicas destes dois grupos

relacionados às duas unidades de relevo principais. Nota-se que as rochas da unidade
CLCP no Planalto da Bodoquena possuem, em média, teores muito baixos de doromita
e de impurezas, tratando-se assim de calcários puros. Há variaçåo nos teores de calcita
e de impurezas, como evidenciado pero coeficiente de variação. Já as rochas da
unidade PCMR na Depressão do Rio Miranda possuem, em média, teores ainda
elevados de carcita com baixos teores de impurezas. Na unidade pcMR há uma
intercalação de doromitos com carcários, que em média são representados por
dolomitos, porém com variaçäo evidenciada pero maior coeficiente de variaçäo da
calcita nestas rochas, arém de uma alta variação nos teores de impurezas.

Tabela 4.3: composições químicas das rochas carbonáticas nas unidades cLCp e
PCMR.

CLCP _

Dolomlta

calcita

lmpurezas

o ooE Ë $ ÀË

Planalto da

7 .63 1.43 96j7 21.48 2.81 64.45

91.81 3.83 98.53 21.37 0.23 32.95

0,67 0.00 2.67 0.93 1.38 2.63

o resultado da identificaçäo litológica demonstrou que os doromitos encontrarn-se
rebaixados topograficamente em reraçäo aos carcários. Esta situaçäo topográfica é
contrária ao esperado, pois carcários por serem mais sorúveis que os doromitos,
deveriam estar rebaixados, considerando condições intempéricas de crima trop¡car
úmido, como será discutido no Capítulo 6.
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5. CAVERNAS

Com o objetivo de caracterizar a drenagem subterrânea e o aqúífero de condutos,

no contexto do sistema cárstico de serra da Bodoquena, realizou-se o estudo da

distribuição, morfologia e geologia das cavernas da área de estudo.

5.1. Trabalhos anteriores

A primeira citaçäo no meio científico sobre cavernas no município de Bonito é de

Mendes (1957), que em visita a serra da Bodoquena registra a ocorrência de pelo

menos três grutas, além de outras feiçôes cársticas na regiäo. Apresenta esboços e
uma descrição geológica das Grutas do Lago Azul (Gruta da Fazenda Anhumas), com

uma seção esquemática mostrando um lago raso no interior da gruta, e da Gruta Nossa

senhora Aparecida (Gruta da Fazenda Três lrmãos). Mendes (1gs7) ainda descreve um
pouco da geologia regional, e chama a atenção, que a região seria uma fonte rica para

investigaçöes espeleológicas.

Almeida (1965) descreve algumas fe¡ções cársticas na região e coloca que

"pequenas cavernas diz-se que såo numerosas", mas v¡sitou apenas a Gruta Lago Azul
onde descreve que a gruta teria se desenvolvido ao longo de juntas ortogonais ao

acamamento, ao contrário do descrito por Mendes (1957).

Karmann & sánchez (1979, 1986) definem a "província Espeleológica da serra da
Bodoquena", localizada no estado do Mato Grosso do sul e distribuída por 200 km na

direção N-s. segundo estes autores, na região da serra da Bodoquena näo se observa
um carste típico, mas com algumas característ¡cas isoladas, como dolinas, sumidouros e
ressurgências, raramente associadas a cavernas. Karmann & sánchez (1979, 19g6)
colocam também que as cavernas mostram um avançado grau de evolução, com
grandes salões de abatincnto ao longo de planos de acamamento e juntas, que
freqüentemente estäo abaixo do nível d'água.

Na década de oitenta, após um longo período em que não há registros de
publicações sobre o carste da regiäo, os trabalhos säo retomados com o "projeto Grutas
de Bonito" de Lino ef a/. (1984). Este projeto foi desenvolvido por um grupo de técnicos
de diversas formações prollssionais (arquitetos, geólogos, ecólogos, biólogos, etc.), que

realizaram levantamentos topográficos, geológicos, biológicos, ambientais e turísticos de
dezoito cavernas da regiåo. segundo Lino ef a/. (1gg4) os calcários da Formação

Bocaina apresentam um relevo cárstico em adiantado grau de dissecação e
aplainamento e na Formação cerradinho ocorrem planícies menos desenvolvidas e
vales mais entalhados. Descrevem a presença comum de sumidouros, apesar da
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predom¡nância da drenagem superficial, nas quais formam buracos afunilados ou ayens,

que podem ocorrer associados aos leitos fluviais superticiais, que retomam seu curso

superficial normal nas épocas mais chuvosas (Lino et al., 1984). Esta drenagem

subterrânea não é penetrável, ou seja, não dá acesso a cavernas (Lino ef al., 1984),

mas mais recenternente a atividade de espeleo-mergulho tem mostrado que pelo menos

partes dos condutos podem ser exploradas através do mergulho (Auler, 1991, 1992;

Auler & Boller, 1992). Lino ef a/. (1984) também descrevem a ocorrência de dolinas,

principalmente na região ao sul de Bonito, como o caso da Lagoa Misteriosal.

Boggiani ef a/. (1986) fazem a primeirâ citaçäo no Brasil sobre a ocorrência de

espeleotemas de nesquehonita, associados a aragonita, hidromagnesita e calcita,

presentes na Gruta do Lago Azul como coralóides na forma de "couve-flor" e coloração

que varia do amarelo claro ao alaranjado, sendo esta associação mineral registrada em

várias cavernas estrangeiras.

Em 1990 uma expedição italiana explorou grutas na regiäo do Assentamento

Guaicurus, mapeando 6 cavernas denominado-as de MS-1 a MS-6 (lmperio &

Pezzolato, 1991). A caverna denominada MS-1, segundo a planta, aparentemente está

localizado como MS-3 no mapa topográfico de localizaçäo das cavernas e é a gruta

atualmente cadastrada na Sociedade Brasileira de Espeleologia (SBË) como Gruta

Guaicurus (MS-83).

Em 1991 uma equipe franco-brasileira realizou mergulhos na Gruta do Lago Azul,

Gruta do Mimoso, no Abismo Anhumas e na Nascente do Rio Formoso, dentro do que

se denom¡nou "Expediçäo Bonito'91", que visou avaliar o potencial da área para o
Espeleo-mergulho (Auler, 1991). Além da elaboração de croquis das grutas exploradas

tentou-se também determinar a conexão do Abismo Anhumas com a Gruta do Lago

Azul, por estras estarem próximas, mas näo foram encontrados condutos laterais no lago

do abismo; foi também explorada uma gruta seca, a Gruta da Pitangueiras, de padrão

labiríntico.

Outra expediçåo franco-brasileira foi realizada em 1992, na "Expediçäo franco-

brasileira Bonito'92", onde o trabalho de exploraçäo subaquát¡ca foi expandido e foram

exploradas e mapeadas as porções submersas das Grutas do Lago Azul, Gruta do

Mimoso, Abismo Anhumas, nascente do Rio Formoso e Lagoa Misteriosa (Auler, 1992;

Auler & Boller 1992). Na Gruta do Lago Azul foram encontradas ossadas de animais do

Ple¡stoceno. Em 1992, os franceses participantes da "Expediçåo Bonito'92" fizeram uma

publicação em seu país intitulada "Plonger dans la Prehistoire Bresilienne" (Mergulho na

r 
Recenlemente mergulhos nesta lagoa chegaram a profundidades de me¡s de 1OO mdros.
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Pré-História Brasileira, Rosello et al., 1992) na qual eles divulgam a região de Bonito

para a França, e as descobertas de ossadas, que, segundo informação verbal do Prof.

Castor Cartelle da UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais, com base em

informações dos vídeos realizados na Expedição, seriam de Eremotherium, Smilodon e

G lyptodon, mamíferos do Pleistoceno.

Gnaspini et al. (1994) cadastraram e topografaram 21 cavernas na Província

Espeleológica da Serra da Bodoquena, onde agruparam as cavernas em cinco regiões

com diferentes tipologias, fazendo também um levantamento faunístico. Neste trabalho,

foi apresentada a topografia, ¡ncompleta, da Gruta Pitangueiras com 532 m de

desenvolvimento, sendo esta considerada a maior caverna conhecida do Mato Grosso

do Sul. Estes autores também citam que a região ainda é muito pouco explorada, sendo

que a exploração de cavernas motivou-se por atrativos turísticos, mais centrada no

espeleo-mergulho.

Um dos trabalhos mais recentes é de Ayub ef a/. (1996) realizado dentro da

denominada Expedição Bonito'9S/PROJETO AKAKOR. Esta expedição contou com 66

participantes em uma equipa "ítalo-brasileira" e contou com profissionais nas áreas de

geologia, mergulho, biologia, med¡c¡na e de tur¡smo (guias), sendo realizados

exploraçäo e topograf¡a de 21 cavernas (Ayub ef a/., 1996). Neste trabalho, Ayub ef a/.

(1996) sugerem, de maneira preliminar, a existência de dois grandes tipos de cavernas:

um mais comum (ou mais conhecido) de grandes salões de abatimento e outro de

cavernas rnenores e de origem vadosa. Estes dois tipos de cavernas parecem estar

distribuídos grosso modo em duas faixas N-S, sendo o primeiro localizado na porção

oriental da serra, e o segundo na porção ocidental, que aparentemente são

cond icionadas estruturalmente.

Recentemente estudos paleontológicos estão em andamento pelo pesquisador

Leandro Salles, no Buraco do Japonês (ou Fósseis) (Salles ef a\.,2003) e na Nascente

do Rio Formoso.

As prospecções espeleológicas acima relatadas aliadas aos resultados da

presente pesquisa permitem concluir que a incidência de cavernas é baixa na Serra da

Bodoquena, considerando a grande extensão de rochas carbonáticas na área. Além do

reduzido número, as cavernas da Serra da Bodoquena também se carac{erizam pelo

pequeno desenvolvimento planimétrico, quando comparadas ao contexto espeleológico

do Brasil.



5.2. Espeleometria

Das 87 cavernas cadastradas na sociedade Brasileira de Espeleologia na regiäo
da serra da Bodoquena temos apenas 33 cavernas mapeadas (3g%), sendo 20 por
trabalhos anteriores e 13 cavernas mapeadas neste trabalho, e as outras s4 (62%) nãto
possuem mapas ou apresentam apenas croquis. Alguns dados espeleométricos, sobre
as cavernas mapeadas ou apenas com croqu¡s, estäo resumidos na Tabela 5.1.

Tabela 5.1 : Daclos esnelcnméfrinnc ¡iec ¡orrarnoo ñôhô^â-^5.1: Dados espereométr¡cos das cavernas mapeadas ou com croquis da serra

Percebe-se peros dados apresentados na Tabera 5.1 que as cavernas mapeadas
representam um pequeno percentual em quantidade e desenvolvimento em relação ao
panorama geral das cavernas brasileiras. chama a atenção o baixo valor de
desenvolvimento médio das cavernas em contraposição a um desnível médio mais
elevado. Auler ef al. (z0o1a) chama a atenção ao fato da região da serra da Bodoquena
possuir um desnível médio elevado, comparável aqueles do Vale do Ribeira (sp_pR),
sugerindo ambiente com taxa de soerguimento semelhante ao Ribeira e elevado em
relação aos ambientes cársticos mais estáveis, como é o caso das coberturas cratônicas
do Grupo Bambuí.

Houve poucos projetos de mapeamento e exproraçäo de cavernas na região,
comparado a outras reg¡ões do Brasil, o que dificulta uma análise mais objetiva. porém
todos os projetos existentes na reg¡ão chamam a atenção para o fato de que na serra
da Bodoquena de fato não ocorre grande quantidade de cavernas, ou seja, a densidade
de cavernas é baixa, e também com baixo desenvorvimento médio. por outro rado a
quantidade de cavernas submersas penetráveis é maior que em outras regiões, sendo
que possivelmente os maiores sistemas de cavernas da serra da Bodoquena devem ser
os submersos, que ainda estão no inicio da exploração e mapeamento.

No Anexo 3 é apresentada uma ristagem das cavernas da serra da Bodoquena
cadastradas na sBE, com argumas informações básicas. Argumas cavernas mesmo
cadastradas não possuem coordenadas, o que impossibirita seu uso em pesquisa.

Apresenta-se no Anexo 6 os mapas completos das cavernas utilizadas no estudo
dos padrões morfológicos e espeleogênese.

78



79
Podemos notar que ex¡stem dois grandes grupos de cavernas na região: um ainda

com a morfologia original preservada e outro com morfologia modifìcada por abatimento
(Tabela 5.2). como na região as cavernas com lagos formadas por abatimento säo mais
freqüentes, elas sempre foram as mais visitadas e exploradas, ficando em segundo
plano as cavernas com morfologia original. Também se soma o fato destas cavernas
estarem mais próximas à cidade de Bonito, que sempre foi o ponto de partida das
expedições espeleológicas. A "Província Espeleológica da serra da Bodoquena',
definida por Karmann & sánchez (1986) é composta por cavernas que mostram um
avançado grau de evoluçäo, com grandes salões de abatimento ao longo de planos de
acamamento e juntas, que freqüentemente eståo abaixo do nivel d'água. Na verdade
este padrão de cavernas é comum, bastante representativo em termos de volume, e por
isso, é o mais explorado e mapeado, mas näo é o único.

As cavernas com morfologia original preservada são aquelas que podem ser
utilizadas numa análise de padrões morfológicos de cavernas. Sendo assim, enfatizou-
se nesta pesquisa o mapeamento das cavernas com morfologia original preservada.

Atualmente são reconhecidos pelo menos três padrões morfológicos principais que
se distribuem em alguns compartimentos geomorfolôgicos específicos:

- Salões de abatimentos;

- Cavernas em rede;

- Cavernas meandrantes.

A classificação dos padrões morfológicos se baseou nas propostas de palmer

(2000) e Lauritzen & Lundberg (2000), entre outros, e sugestões desta pesquisa, onde a
geometria e morfologia dos condutos deverá ser utilizada para interpretar características
do aqüifero cárstico atual.



Tabela 5.2: cavernas utilizadas na análise dos padröes morfológicos. Em cinza grutas

N" SBE

3

4

Nome

5

com

Gruta do Lago Azul

10

cruta Nossa Senhora de Aparecida

11

Aþrsmo Anhumas

12

cruta Morro do Mateus

Gruta Säo Miguel

14

cruta Jaraguá

l5

exata desconhecida

18

Buraco das Araras
Gruta do Mimoso

33

Gruta João Arruda

38

Gruta do curé

43

Gruta do Pindó

50

Nascenle do Rio Formoso

Rro ou Lago

51

cruta P¡langueiras

Lago

Gruta Lagoa Misteriosa

ô0

62

iruta do Antenol

Lago

cruta Cåteto Sumido

a4

T¡po"

65

Gruta Duas Peladas

66

cruta Cónego Seco

SA

ot

Gruta da Pata

80

Gruta Fazenda Serrad¡nho

69

SA

Lago

73

Gruta do Periquito

MO

79

crula Casa de Pedra

SA

Gruta Dom Bosco

Ressurgênciâ
subaouálica

SA

80

Gruta Fazenda América

a2

DO

SA"/MO

GÍuta Opossum

SA"/MO

Nascenle da Ceita-Corê

83

E5

Gruta Beija-Flor

Lago

SA

86

MO

Grute califórn¡a

88

MO

Grula Guaicurus

E9

90

Gruta Urubu Re¡

MO

SA./DO

91

Gruta da Onça

MO

Gruta do Haroldo
Grula C¡nco de Ouros

MO

MO= Morfologia original
DO= Dolina

Gruta Manoel Cardoso

MO

SfuMO

cruta Bened¡ta

MO

de

Ressurgênc¡a
subaquática

MO

SA"/MO

Lago

SA

Sumidouro
não acessível

Rio

SA

SA

Ressurgência

SA

MO

MO

MO

Lago

MO

Lago

MO

MO

MO

MO

MO

MO
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5.3. Geoespeleologia

os resultados obtidos através do mapeamento de cavernas e mapas disponíveis
permitem esboçar uma relação entre as unidades de relevo definidas neste estudo e os
tipos morfológicos dominantes das cavernas (Figura 5.1).
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5.3.1. Cavernas nas unidades CPA e CLCP (Área Rio Salobra)

5.3.1.1. Área Morraria

Distribuição

Neste setor investigou-se somente a Gruta Urubu Rei (Figura 5.2), localizada a

noroeste da área estudada na região de Morraria (Figuras 4.12 e 5.1). Esta caverna

representa a nascente do principal afluente da margem direita do Córrego Serra. A

entrada da caverna s¡tua-se a 150 m acima do leito do Córrego Serra (Figuras 4.12E e

4.18D).

Mortologia e geologia

A Gruta Urubu Rei desenvolve-se em calcário estratificado com mergulho sub-

horizontal sobreposto a metapelitos (folhelhos vermelhos). Com 473 m de

desenvolvirnento planimétrico e desnível de 3,7 m, possui morfologia em planta de

conduto meandrante com sinuosidade angulosa, cujos segmentos estão orientados

segundo as direções N11E a N20E, N70E a N83E, N75W a N86W, N15W e N45W, as

quais seguem os principais conjuntos de fraturas ao longo da caverna (Figura 5.2). Em

seção transversal os condutos são predominantemente retangulares, localmente

elípticos com larguras entre 2 a7 m e alturas entre 1,5 a 4 m. Este conduto principal é

interceptado no teto por fendas verticais em pelo menos 5 pontos. Estas fendas com

abertura em torno de 1 m e altura observada de no mínimo 20 m apresentam

preenchimento parcial de calcita secundária e direções N10Ë, N35W e N60E. Sua

or¡entaçáo é ora paralela em relação ao conduto principal, e ora oblíqua com ångulos de

30 a 80 graus.

O curso d'água desta caverna é alimentado principalmente através de uma fenda

sub-vertical, com largura de 50 cm, profundidade observada de 7 m e direção N33E, que

intercepta o piso do conduto principal, próximo ao fundo da caverna (Figura 5.2).

Espeleogênese

A iniciação do conduto principal da Gruta Urubu Rei é atribuida a ampl¡ação

freática ao longo da ¡ntersecçäo do acamamento sub-horizontal com as fraturas sub-

verticais de direçåo N10E, N30E a N35E, N60E, N10W e N35W, seguida pela fase de

entalhamento vadoso responsável pela morfologia de seção retangular dominante neste

conduto. A evolução do conduto principal da Gruta Urubu Rei está associado ao

desenvolvimento de um nível de condutos conforme pode ser visto na escarpa da
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margem direita do córrego serra, onde se observa uma série de condutos alinhados
segundo o traço sub-horizontal do acamamento (Figura 5.3A).

A origem das fendas sub-verticais que interceptam o teto deste conduto é
atribuida ao encontro de fendas profundas do epicarste (karren) com o conduto principal

da caverna- Estima-se uma espessura de cerca de 50 m de calcário acima da caverna.
A presença destas fendas é evidenciada na observação de fotografìas aéreas em escala
1:60.000.

Por outro lado a fenda sub-vertical que intercepta o piso do conduto principal é
interpretada como um conduto fteático ativo com fluxo de ågua ascendente senelhante
ao modelo de "chaminés freáticas" descritas por Ford et al. (2000) na caverna
castleguard (canadá). Este conduto ascendente é condicionado por um fratura
N33E/sub-vertical observada no teto do conduto principal.

A recarga deste sistema cárstico é de natureza autogênica, pois é realizada
através de um conjunto de bacias poligonais desenvolvidas sobre o interflúvio
carbonático (Unidade CLCP).
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Figura 5'3:A- Nível de condutos na escarpa da margem direita do Córrego Serra. Gruta
Califórnia: B- Galeria principal de seção retang-ular com pendanfs jcondutos

secundários em rede anastomosada (bases 20 e 17, Figura b.6 perfil E-F); C- Detalhe
condutos secundário com seção semi-circular demarcaðos por pendants (n"r" 2T); D-
Protocondutos em rede anastomosada desenvolvidos em þtano de acamamento. E-
Protocondutos em rede anastomosada desenvolvidos em plano de acamamento na

Gruta do Haroldo. Gruta da Onça: F- Conduto principal com condutos laterais (à
esquerda) em rede anastomosada (base 09, Figura 5.8 perfil C-O)' G- Detalhe de um

dos condutos secundários da rede anastomosada.
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5.3.2. Gavernas nas Unidade ZT e CLCp (áreas Rio Salobra e perdido)

5.3.2.1. Área Fazenda Califórnia

Distribuição

A área denominada Fazenda califórnia localiza-se no oeste da serra da
Bodoquena (Figura 4.11). Neste setor investigou-se as cavernas Beija Flor e Califórnia
(Figuras 4.11A e 5.1). Na Gruta Toca da onça foi realizado apenas um mergulho com
observações preliminares. Estas cavernas representam exemplos de sistemas cársticos
com contribuição de recarga alogênica, pois estão associados a vales cegos, com
bacias de captação sobre granitos, metarenitos e metapelitos da unidade ZT (Figuras
4.54 e 5.1 e Anexo 4).

Mortobgia e geologia da Gruta Beija Ftor

A Gruta Beija Flor desenvolve-se em calcário estratificado ondulado por dobras
abertas, com direções de acamamento entre NobE e N10E mergulhando de 20 a s0
graus para sE. Dobras apresentam atitudes de acamamento de Ng4w12sw e
N39W09NE. Possui 177 m de desenvolvimento planimétrico parcial e 25 m de desnível,
sendo composta basicamente de um conduto simples meandrante, com sinuosidade no
geral curvilinea (Figura 5.5). Apenas um trecho anguloso, no início da caverna, onde o
conduto apresenta duas direções praticamente ortogonais, NS5E e N40w (Figura 5.5).
Por este conduto percorre um rio subterrâneo formando diversas cachoeiras. o piso da
caverna é composto ora de rocha e ora de sedimento arenoso, proveniente de fontes
alóctones (metarenitos e granitos alterados). Em seção apresenta-se como um canyon
meadrante na vertical e horizontal (Figura 5.s). Em certos trechos este canyon encontra-
se preenchido por calcita secundária (Figura 5.5).

MorÍologia e geologia da Gruta Califórnia

A Gruta Califórnia desenvolve-se em calcário estratificado ondulado por dobras
abertas, com direções de acamamento variando entre NE e NW, e mergulhos para NE
ou sE (Tabela 5.3). com 250 m de desenvolvimento planimétrico e desnível de 1s m, é
dividida em dois compartimentos, do ponto de vista morfológico. um saläo de
abatimento junto a entrada e um conjunto de condutos em rede no extremo leste da
caverna (Figura 5.6). o salão de abatimento possui 125 m de eixo maior na direção
N50E, cerca de 40 m de largura e altura atingindo 10 m (Figura s.6). o setor em rede é
caracterizado por um conduto principal de 50 m na direçäo N70w conectado na sua
parte superior a um conjunto de condutos menores de direções N37E e Nlsw (Figura
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5.6). o conduto principal possui seção retangular na porção inferior e arredondada no

teto (com pendants e half tubes) (Figuras 5.38 e 5.s). os condutos menores, com
diâmetros decimétricos a métricos, caracterizam uma rede anastomosada, com piso
plano desenvolvido sobre a superficie de estratificação, onde os condutos com seçäo
semi-circular säo demarcados por pendanfs (Figuras S.3C e 5.S).

Espeleogênese da Gruta Beija Flor

Não se observam evidências da fase de iniciação nesta caverna. A morfologia
verificada de canyons meandrantes reflete um entalhamento vadoso controlado em
parte por fraturas sub-verticais (Tabela s.4). Na entrada se observa que o conduto é
controlado por uma zona de cisalhamento, poster¡ormente seguindo fraturas NE, onde
forma o trecho anguloso (Tabela 5.4).

Espe/eogénes e da Gruta Califórnia

Existe uma fase de iniciação que é condicionada por uma rede de linhas fluxo que
se desenvolve sobre a superfície do acamamento e predominantemente guiadas pelo

sistema de fraturas principais, de direções Ns, EW e NE, com mergulho sub-vertical
para oeste (Tabela 5.5). A iniciaçäo é ahibuída a um s¡stema anastomosado com
anastomose desenvolvida preferencialrnente sobre plano de estrat¡ficação (Figura s.3D),
onde um filme de sedimentos finos que protegeu a base, condicionando a ampliação da
rede anatomosada ampliando o teto, formando os condutos com seção semi-circular
(half tubes). Este padrão morfológico assemelha-se ao descrito na literatura como
bedding-plane anasfomoses (F¡gura s.4, Ford & williams, 1989; Lauritzen & Lundberg,
2000).

com ampliação progressiva desta rede ocorreu o desenvolvimento freático que
acaba conectando pela base parte dos tubos gerando os pendanfs que resultou na rede
anastomosada parcialmente acessível (Figura 5.38). Este desenvolv¡mento freático
ocorreu em gÍadiente hidráulico baixo indicado pela rede anastomosada.

com o rebaixamento do nível d'água inicia-se uma concentração de fluxo em
condutos de maior eficiência hidráulica, da rede anastomosada, instalando-se um
regirne de fluxo turbulento que foi responsável pelo entalharnento vadoso, que gerou o
conduto principal retangular.

o salão da entrada é resultado do abatimento desta rede anastomosada
evidenciado pela sua direção preferencial, coincidente com o conduto principal, e por
testemunhos isolados da rede anastomosada em trechos laterais no salão, junto ao teto.



NS/4OE
NOSE/45SE
N15E/4OSE
N26E/22SE

Tabela 5.4: Medidas de fraturas n
NO5W¡úert.NOsW N35W NTOW/8OSW

Tabela 5.3: Medidas de acamamento na Gruta Califórnia.

_ Nstuert, (zona de cisalhamento) N6OW/B0SW

N10g85NW
N15E

N90E/27NE izOW¡zot.rf ---
N90E/18N

N8OW25NE

NStT OW
N05Wsubvert.
NO5WTOSW

Nlow/subvert.
Nlowsubvert.
NlOW/EOSW
N1sW/8OSW
N15W75SW

Tabela 5.5: Medidas de fraturas na Gruta Califórnia

N4sw/subvert.
N55W8OSW

N

N4OW/15NE
N6OW22NE
subhoriz./NE

N15E/7ONW
N24E/subvert.

N35E/55SE
N45flsubvert.
N48E/subvert.
N52lsubvert.
N52E/7ONW
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N65E¡yert
N70E¡,/ert

N85W75NW
NSOWSubvert
N80E/subvert.

Figura 5.4: Modelo de canyon
vadoso desenvolvido a part¡r de
condutos anastomosados
freáticos (Ford & Williams,
1g8s).
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5.3.2.2. Área Guaicurus

Distribuição

Esta área situa-se no oeste da serra da Bodoquena na região do Assentamento
Guaicurus (Figuras 4 4, 4.13,5.1 e Anexo 4). Neste setor três grutas foram localizadas,
sendo que apenas uma, a Gruta do Haroldo, foi utilizada para o estudo morfológico. As
outras duas, as grutas Guaicurus e José cesário, apresentam desenvolvimento muito
pequeno. Além da Gruta Guaicurus as outras cinco grutas localizadas por lmperio &
Pezzolato (1991) não foram consideradas, pois são apresentados apenas croquis.

Aqui a área de captação da unidade ZT é muito menor que na Area Fazenda
Califórnia (Figura 4.4 e Anexo 4) e as cavernas são exemplos de condutos reliquiares de

injeção alogênica.

A Gruta do Haroldo s¡tua-se no alto de um morro testemunho de calcário da
Unidade CLCP, 40 m acima das planícies da Unidade ZT (Figura 4.1 SE).

Morfologia e geologia da Gruta do Haroldo

A Gruta do Haroldo desenvolve-se em calcário estratificado ondulado por dobras
abertas, com atitudes de acamamento entre N32E e NB8E, com mergulhos de 07 a 3g
graus geralmente para sE, e localmente para NW (Figura s.7). possui 172 m de
desenvolvimento e 7 m de desnível, sendo composta basicamente de um conduto
principal meandrante anguloso, com condutos secundários conectando-se a ele. o
conduto principal tem uma direçåo geral N51 E, e seus meandros nas direçoes N27E,
N16w N09w, N38w e N22E (Figura 5.7). o piso é composto de sed¡mento argiloso.
Em seção apresenta-se como um canyon meadrante, porém com a presença de
cúpulas, modificando esta morfologia original (Figura S.7).

Espe/eogénese

Não se observa evidências da fase de iniciação desta caverna. Apenas em alguns
pontos canais anastomosados, de pequena escala, desenvolvidos no acamamento em
posição lateral ao conduto principal sugerem que a iniciação desta caverna, como outras
da região, foi através de condutos anastomosados (Figura s.3E). o que se observa hoje
é que o canyon meandrante possui uma morfologia aparentemente vadosa, mas existe
a possibilidade de ser um fragmento da rede anastomosada soterrada pelos

sedimentos. o conduto principal é condicionado por fraturas de direçöes N40E a N52E
com mergulhos de 50 a 80 graus para NW, com meandros que acompanham as
direções de fraturas listadas na Tabela 5.6.
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N11E/7ONW
N25EI/ONW
N40g80NW
N42E/8ONW
N5OE/5ONW

N52E/85NW
N52E/55NW
N76E/85NW
N84E/65NW
N87E/85NW

Tabela 5,6: Medidas de fraturas na Gruta do Haroldo

5.3.3. Cavernas na Unidade CLCP (Áreas Rio Perdido)

5.3.3.1, Área Fazenda Santa Fé

Distribuição

N12Ef75SE
N16E/8sSE
N2OE/85S8
N27El85SE
N46E/25S8
N6OE/85SE

N77E/85SE
N84E/8OSW

Esta área situa-se na porçäo oeste da Serra da Bodoquena na regiåo da Fazenda

Santa Fé (Figura 5.1 e Anexo 2). Neste setor apenas a Gruta da Onça foi estudada.

Neste setor a área de captação alogênica é reduzida e a Gruta da Onça se

encontra dentro da Unidade CLCP.

Mortobgia e geologia da Gruta da Qnça

Desenvolve-se em calcário estratificado com acamamenlo ondulado por dobras

abertas, com atitudes médias de direção N52E e f,,182E, e mergulhos de 30 a 85 graus

variando entre NW e SE. Localmente o acamamento tem direçåo NBBW com mergulho

variando entre 5 graus, para SW e 10 graus para NE (Figura 5,8). Possui 161 m de

desenvolvimento e 13,7 m de desnível, sendo composta de um conduto principal

meandrante curvilíneo, com condutos secundários (Figura 5.8). O conduto principal tem

uma direção geral N3lE e os condutos secundários possuem dìreções de N2E a N7E,

N60E e N58W a N62W (Figura 5.8). Em seção apresenta contornos geralmente elípticos

a retangulares, com 10 cúpulas distribuídas ao longo da caverna (Figura 5.8). Em um

trecho da caverna ocorre uma galeria lateral em rede anastomosada ao longo de uma

fratura, que forma um ângulo de 50 graus com o acamamento (Figuras 5.3F, G e 5.8

perfis C-D e l-J)

NO3Wt7 5NE
NO6W/SONE

N33W/65SW
N53W65SW
N58W/75SW
N63W36NE
NTOW/gOSW

N73W/65NE
N78W7ONE
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Espe/eogénese

A fase de in¡ciação nesta caverna é evidente apenas no trecho de rede

anastomosada. Neste caso a anastomose freática se deu ao longo de fraturas, e não no

acamamento como descrito em outras cavernas, A caverna apresenta

predominantemente feições de um desenvolvimento em ambiente vadoso que gerou os

condutos de seção elíptica a retangular. Modificações posteriores, ainda em ambiente

vadoso, geradas por corrosão por condensação (condensation corrosion) são

evidenciadas pelas cúpulas, que são as feições mais marcantes ao longo da caverna

(Figura5Bperfil X-Y).

Tabela 5.7: Medidas de acamamentq-n-acJ9,tAqq-Q0çe_._ _ ,N8SW10S\¡ú N72EÆON\¡ù* - Ñ72E/ssÑW
N88WO5NE N82E/3ONW N72E/8ONW
N62fl85NW SuÞhor¡z. N57E/80SE
N62E/8ONW N67E/8ONW Ns2EfisSE

N02H20SE Nl2E/vert. N52E/80NW
N02E/80SE N37E/vert. N62E/80SE N73W30SW
NO2Ei65SE N52E/65SE N62E/85SE N88W8ONE
N12E¡yert. N52E/80NW N62E/30SE No8wvert.

Tabela 5.8: Medidas de fraturas na Gruta da Onca
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5.3.4. Cavernas nas Unidade PCMR

As grutas neste setor ocorrem nos morros residuais de dolomitos separados por

planícies (Figura 5.1).

Os salões de abatimento ocorrem essencialmente na Unidade PCMR, nos

dolomitos, em ambiente vadoso ou freático (submerso) com a presença de lagos (Figura

5.1 ) e espeleotemas vadosos submersos. São salões de abatimenios irregulares

(aproximadamente elípticos) em planta, formando planos inclinados ou verticais em

seção transversal, desenvolvendo-se em fraturas e acamamento.

A maioria destes salôes não possui morfologia original preservada, com raros

trechos ou contornos em planta sugestivos de condutos originais, o que dificulta o

estudo mais detalhado da origem destas cavernas_ Nåo se trata de um padräo

propriamente dito, mas sim de trechos preservados de padrões de condutos

poster¡ormente abatidos. A importância destes salôes de abatimento reside no fato deles

se encontrarem atualmente submersos, com indícios de fases onde trechos estavam em

condições vadosas, como såo os casos das grutas Mimoso e Anhumas, que possuem

além de estalact¡tes e estalagmites submersas, crostas e cones subaquáticos em

grande quantidade. A importância destas variações de nível d'água seråo discutidas no

Capítulo 6.

Duas regiöes se destacam com alguns exemplos deste padrão de cavernas: a da

Gruta Lago Azul e a da Gruta Mimoso.

5.3.4.1. Área Lago Azul

DistribuiÇão

Na área da Gruta Lago Azul, destacam-se, além desta, as cavernas Anhumas,

Nossa Senhora Aparecida, Gruta São Miguel, Jaraguá e Fazenda América (Figura 5.1).

As cavernas desta área encontram-se a oeste da cidade de Bonito, e se distribuem ao

redor da caverna mais conhecida, a Gruta Lago Azul (Figura 5.1).

Nesta área predominam os salôes de abatimentos, porém duas grutas preservam

parte da morfologia original, as grutas Periquito e do Portal (Figura 5.9), que não serão

utilizadas para o estudo da morfologia das cavernas da área, pois além de serem pouco

representativas, não se obteve informações geológicas destas.
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Mortologia e geologia das grutas Lago Azul, Anhumas, Nossa Senfiora Aparecida, São

Miguel, Jaraguá e Fazenda América

Os salöes de abatimento desta área possuem forma irregular em planta, tendendo

a elíptica, com exceção da Gruta do Periquito, que possui forma alongada (Figura 5.9)

Os salões possuem dimensöes variáveis, enlre 224 a 120 m de eixo maior (Tabela 5.9).

Possuem orientações de eixo maior também variadas, porém predominando direções

entre N26W e NB4W, com algumas exceçöes e também eixos menores a N42E a N6SE

(Tabela 5 9).

Em perfil apresentam-se como planos inclinados a verticais, seguindo fraturas ou

acamamento.

Nesta área o acamamento apresenta-se dobrado com direçöes predominantes

norte-sul e mergulhos variando para oeste e leste (Tabela 5.10).

Apresentam abundante deposição de diversas formas de espeleotemas, tanto

vadosos quanto subaquáticos, conforme discutido no Capítulo 6.1.

Tabela 5.9: Dados de direçäo e dimensóes dos sal_o_ç_s da área da Gruta Lag

Lago Azul N33W- eixo maior 224 184

Nossa Senhorâ Aparecldâ
Anhumas

São Miguel
Per¡qu¡to

Fazenda América

N65E - eixo menor
N32W - eixo me¡or
N84W - eixo maior
N26W - eixo maior

N42E - eixo maior
N50E Desenvolvimento: 80m

144 't43
120 86
180 90

120 48
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Tabela 5.10: Medidas de direção de acamamento (So) e fraturas das cavernas da área
da Gruta Lago Azul. Dados extraídos de Ayub ef a/. (1996 - grutas Periquito e Faz.

América) e de Lino et al. (1984- grutas Lago Azul e São Miguel).

, 8ev9r!ê - -
Gr. do Periqu¡to
Gr. do Periquito
Gr. do Periqu¡lo
Gr. do Periquito
Gr. do Periquito

Gr. Faz. América
Gr. Faz. América
Gr. Faz. Américâ
Gr. Faz. América
Gr. Faz. América
Gr. Faz. América
Gr. Fez. América
Gr. Faz. América
Gr. Faz. América
Gr. Faz. América
Gr. Fâ2. América
Gr. Faz. América

cr. Lago Azul
Gr. Lago Azul
Gr. Lago Azul
Gr. Lago Azul
Gr. Lago Azul
Gr. Lago Azul
Gr. Lago Azul
Gr. Lago Azul
Gr. Lago Azul
cr. Lago Azul
Gr. Lago Azul
Gr. Lago Azul
Gr. Lago Azul
Gr. Lago Azul
Gr. Lago Azul
Gr. Lago Azul
Gr. Lago Azul
Gr. Lago Azul
Gr. Lago Azul
Gr. Lago Azul
Gr. Lago Azul
Gr. Lago Azul
Gr. Lago Azul
Gr. Lago Azul
Gr. Lago Azul
Gr. Lago Azul
Gr. Lago Azul
Gr. Laoo Azul

N72E/51SE
Med¡da ïioo

N83/81NW frat.
N69B86NW frat.
N43W42SW frat,
N64W24NE So
N65E/3ONW So
N2sE/vert. frat.
N70E/80SE frat.
N30W25NE So
N45W40NE So
N45W37NE So
N35W65SW frat.
N20wvert. frat.
N8OW35NE SO

N235/75SE frat.
N70W20NE So
N1OW15NE SO

N15W20NE So
N15W24NE So
N28W25NE So
N07W28NE So
NO3E/26SE So
N20W24NE So
N20E/25SE So
NS/26E So

N35E/37NW So

N15E/50S8 So
N2OFJ24SE SO

N20g28SE So
N20E/15SE So
NlOE/3ONW SO

NísE/2OSE SO

N8owsubvert. frat.
NS/59W frat.

N21E/58NW frat.
Ewsubvert, frat.
N50W42SW fral.
N80W84NE frat.
N60E/55NW frat.
N40W45SW frat.
N30E/60NW frat.
Ewsuþvert. fret.
N40W45SW frat.
N14E/50NW frat.

NSowsubvert. frat.

frat.
Cavema

Gr. Lago Azul N14E/50NW
Gr. Lago Azul N10W50SW
Gr. Lago Azul N20W30NE
Gr. Lago Azul N15E/20SE

cr. Lago Azul N84W75NE
Gr. Lago Azul N78W55SW
Gr. Lago Azul N5E/37NW
Gr. Lago Azul Ns/30E
Gr. Lago Azul N24E/39SE
Gr. Lago Azul N40E/30SE
Gr. Lago Azul N20W53SW
cr. Lago Azul N85E/80SE
Gr. Lago Azul N10W20NE
Gr. Lago Azul N5W56SW
cr. Lago Azul N55E/75NW
Gr. Lago Azul N47W26NE
Gr. Lago Azul N15W42NE
Gr. Lego Azul N10W45NE
Gr. Lago Azul N12W65NE
Gr. Lago Azul N10W81NE
er. Lago Azul N5W85NE
Gr. Lago Azul N8W75NE
cr. Lago Azul NTVV/65NE
Gr. Lago Azul NS/458
Gr. Lago Azul N10W40NE
Gr. Lago Azul N9W42NE
Gr. Lago Azul NS/45E
Gr. Lago Azul NS/458
Gr. Lago Azu¡ N30W41SW
Gr. Lago Azul N72E/1oNW
cr. Lago Azul N5W20SW
Gr. Lago Azul N4E/52NW
cr. Lago Azul N20W5NE
Gr. Lago Azul N30W28SW
Gr. Lago Azul N76E/82SE

Gr. São Miguel N70W70SW
Gr. Säo Miguel N20W37NE
Gr. São Miguel N45W30NE
Gr. Säo Miguel N25W32NE
Gr. Säo Miguel N40W41NE
Gr. säo Miguel NT5E BSE

Gr. São M¡guel N30E/35SE
Gr. São M¡guel N20E/85NW
Gr. São Miguel N30W35NE
Gr. São Miquel N50E/80NW

Medida - Iso_ -
frat.
frat.
So
So
frat.
frat.
frat.
So
So
So

frat.
cliv. frat.

frat.
fral.
frat.

So dobrado
So dobrado
So dobrado
So dobrado
so dobrado
So dobrado
So doþrado
So dobrado
So dobrado
So dobrado
So doþrado
So dobrado
So dobrado

frat.
frat.
frat.
frat.
frat.
frat.

cliv. frat.
cliv. frat.

So
So
So
So

frat.
fral.
fret.
So

lrât.
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Figura 5.13: Gruta Lago Azul:A- Vista da
entrada, B- Lago; C- Vista do salão do Abismo

Anhumas; D- Lago no salão da Gruta
Mimoso; Gruta Pitangueiras: E- Pendanfs em

galeria lateral anastomosada; F- Conduto
com ramificação em rede anastomosada.
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Espe/eogénese

De maneira geral a origem destas cavernas pode estar relacionada a uma abertura

freática inicial, seguido de abatimento em possível ambiente vadoso e posterior subida

do nível d'água submergindo trechos das cavernas. Existem poucos elementos originais

pÍeservados dificultando o reconhecimento de feiçöes que permitam observações

precisas sobre a origem inicial destas cavernas. Mesmo assim algumas hipóteses serão

aqui discutidas.

A primeira hipótese sobre a origem destas grutas foi formulada por Lino ef al
(1984) baseando-se principalmente em observações de alguns condutos na Gruta Lago

Azul, como a galeria do Quartinho, e parte dos salões dos Corais e da Cortina. A galeria

do Quartinho nâo apresenta blocos abatidos, assim sendo um trecho preservado desta

caverna. Segundo estes autores, na intersecção de fraturas com acamamento teriam

sido formados os condutos inicias, de direção N70E.

Uma segunda hipótese foi formulada por Kohler ef a/. (1998) que através da

semelhança entre os perfìs de condutos inclinados da Gruta Lago Azul e Nascente do

Rio Formoso, propõe que estes salões teriam sido antigas nascentes (vauclusianas).

Também coloca que estas nascentes teriam sido ativas numa época onde a escarpa

leste, entre o Planalto da Bodoquena e a Depressão do R¡o Miranda, estaria situada

mais a leste, que progressivamente recuou para oeste. Os morros residuais seriam

testemunhos desta escarpa situada hoje mais à oeste.

Avalia-se aqui que partes das duas hipóteses podem ser ace¡tas. Nas grutas Lago

Azul, Nossa Senhora Aparecida, São Miguel e Fazenda América ocorrem testemunhos

de condutos ascendentes em forma de fenda, ainda preservados. Estes condutos

ascendentes estão presentes nas nascentes atuais como a do Rio Formoso e a Ceita-

Corê. Mas nåo se observa nenhuma evidência de que as fendas que ocorrem nos

salöes eram nascentes. As nascentes atuais ocorrem principalmente em calcários da

Formaçâo Cerradinho, na base da escarpa leste e os salões encontram-se nos

dolom¡tos. A Nascente do Rio Formoso se desenvolve numa direção E-W e NE-SW,

sempre de oeste para leste e exibe um padrão anastomosado o que nåo é visto em

nenhuma caverna nos dolomitos. Já os salões tem direções variadas (Tabela 5.9) mas

formando entre si um alinhamento a N20E (Figuras 5.10 e 5.11), que parece estar

relacionado ao fraturamento regional (Figura 5.12).

lnterpreta-se que estas cavernas de abatimento representam antigos condutos

ascendentes de água de circulação profunda, que pertenciam a sistemas de condutos

profundos e hoje são apenas formas reliquiares nos morros residuais. Estes sistemas de
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condutos nåo se interrigavam necessariamente entre si as cavernas que vemos hoje e
deveriam existir conexões que não såo acessÍveis ou que foram totalmente destruídas
pelo abatimento.

Estes condutos se desenvorveram na intersecção acamamento/fratura como
descrito por Lino et at- (1984) na Gruta Lago Azul. As direções observadas nestes
salões são as mesmas das fraturas medidas (Figura 5.12, Taberas 5.g e 5.10). como as
camadas estão na direção NS, os condutos seguiram as rinhas de interseçoes
desenvolvendo-se sobre os planos do acamamento.

o alinhamento na direção N20E pode representar antigos sistemas de condutos
ascendentes guiados por uma barreira impermeáver, como uma camada de firitos
intercalados nos carbonatos.

Argumas cavernas parecem ter comunicação em ambiente freático atuarmente,
como as grutas Lago Azur e Anhumas. parâmetros hidroquímicos distintos revaram
Auler ef al' (2oo1b) a concluir que estas cavernas estariam separadas em ambiente
freático, tratando-se de dois sistemas separados. porém, medições da variaçäo do níver
d'água mostram uma correração entre a variação dos ragos das duas cavernas,
sugerindo uma conexão inacessíver em ambiente freático (Figura 5.14). A diferença
entre os paråmetros hidroquímicos das duas cavernas precisaria ser estudada, mas
pode ser reflexo de variações ritorógicas ou na recarga do aqüífero. Esta possiver
conexão somente será comprovada ou não, através de testes com traçadores da água
subterrânea.
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107A existência de um aqüífero de condutos nos doromitos é um fato comprovado pordiversos poços perfurados por toda área e pera existência de diversas dor¡nas nasplanicies da unidade PCMR (capítulo 4.3.4.1). um destes poços situado na FazendaLago Azul foi utilizado por Auler et at. (2oo1b) para coleta de água e o alto teor demagnésio mostra tratar-se de um conduto nos doromitos_ outro fato informaçâointeressante deste poço é que está inserido no mesmo arinhamento N20E descritoanter¡ormente' entre as grutas Lago Azur e são Miguer (Figuras 5. 10 e 5.1 1). Neste poçoa entrada de água, que deve corresponder à posição de um conduto freático, esrá acerca de 147 m de profundidade (Auler efat, 2001b).
A individuarização dos morros, como já proposto por Kohrer ef ar (1g9g), foiresurtado da instaração de uma rede de drenagem (rebaixamento do níver d,água) queem parte tem suas nascentes na escarpa reste do pranarto. o aparecimento da escarpateria possibilitado o surgimento das nascentes que posteriormente arimentaram adrenagem. porém, como será discutido no capíturo 6, acredita-se que esta escarpa ter¡auma origem tectônica diferente do proposto por Kohler ef a/. (1998).

5.3.4.2. Área Mimoso
Distribuição

Na área da Gruta Mimoso as cavernas encontram-se com a morforogia originarmais preservada do que na Área Lago Azul, apesar de também constituírem salões deabatimento- Ësta área situa-se a noroeste da cidade de Bonito, na direção à cidade deBodoquena (Figura S. 1 ).

Foram investigadas as grutas Mimoso, João Arruda (sarões de abatimento),
Nascente do ceita-corê (nascente tipo vaucrusiana) e a Gruta pitangueiras (caverna emrede anastomosada).

Mortologia e geotogia das grutas Mimoso e João Arruda
Estes salões de abatimento possuem forma em pranta arongada na direção NSBEna Gruta Mimoso e N65w na Gruta João Arruda. A Gruta Mimoso possui 125 m de eixomaior e a Gruta João Arruda 1go m. Apresentam seções retangurares características deabatimento, modificadas na Gruta Mimoso pela presença de três chaminés
A Gruta Mimoso desenvorve-se em dorom¡tos recristarizados e o acamamento

apresenta-se dobrado conforme mostra a Tabela S. 1 1 .
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D.n.. ;::fo^*:::::l:lro (so) e fraruras da Grura Mimoso_ _DsqgqQqsta pesquisa 
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N55E/75SE frat.

Morfologia e geologia da Gruta Ceita_Corê
Trata-se de uma caverna freática ativa (nascente), sendo um conduto em forma defenda sub-verticar. Em planta tem forma eríptica, que é na verdade um seção da fendasub-vertical.

Em planta possu¡ entre 1 0 a 15 metros de eixo menor e maior e alcançaprofundidades de mais de 120 m. Desta forma caracte riza um conduto ascendentequase vertical.

Nåo sâo conhecidos espeleotemas.
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Morfologia e geotogia da Gruta pitangueiras

A Gruta pitangueiras é a segunda maior caverna do estado e exemplo maiscompreto de uma caverna da serra da Bodoquena com morforogia originar preservada.Encontra-se em um morro testemunho de calcário na Unidade PCMR, na área dosdolomitos.

Desenvorve-se em carcário estratifìcada inrercarado com uma brecha carbonática,com acamamento de direção E-w25N como uma rede de condutos inlerrigados compadrão em rede ora anastomosada ora rabiríntica (Figura 5.17). Estes condutos estãoorientados segundo as direções gerais NNW e EW (Figura 5.18). possui 1300 m dedesenvolvimento e 20 m de desnível.
A rede anastomosada está presente nos setores norte e centrar da caverna.Analisando apenas um conduto isorado vemos que em pranra apresenta_se como umconduto retiríneo simpres, mas quando v¡sto em seçâo percebe-se que são condutosdesenvorvidos em pranos incrinados onde vários condutos menores estão presentes, oque náo se pode representar em planta. pero menos três destes planos incrinados emrede anastomosada ocorrem na caverna: um a oeste, um centrar e outro a reste (Figura517, perfir FF-FF'). Estas redes anastomosadas estão em pranos incrinados de direçãoentre N12w a N30w com mergurhos para oeste. Nestes casos fraturas cond¡cionamestas redes outras redes se desenvorvem rocarmente na direção E-w, seguindofraturas ou acamamento (Figuras 5.17, perfir w-w,e 5.13F). os condutos secundáriosdentro das redes anastomosadas apresentam-se geralmente em forma de fendasvertícais (Figuras 5.17, perfìr w-w) A rede anastomosada trata-se de fendas verticaisentrelaçadas, e conectadas pela base.

No setor sur a caverna desenvorve-se com uma forma de rede rabiríntica emplanta, e em seçåo como fendas verticais. Estas fendas apresentam morfologia defendas e tubos freáticos na parte superior (Figura 5.17, perfil z-2,). Esta rede labirínticatem duas direções preferências quase ortogonais, uma a N11w e outra a NB7w.Canyons vadosos ocorrem na base de algumas seções por toda a caverna, epossuem forma retilínea acompanhando fraturas (Figura S. 17, perfis F-F,, W-W e Z_2,)
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Espe/eogénese das grufas Mimoso e João Anuda

Da mesma forma que nos salöes da Área Lago Azul, interpreta-se a origem das

grutas Mimoso e Joäo Arruda por abertura freática inicial seguido de abatimento. Mas

diferentemente dos salões da Área Lago Azul estas grutas apresentam parte preservada

e o conduto orlginal aqui parece ter sido um conduto simples.

No caso da Gruta Mimoso após esta abertura inicial freática houve o abatimento e

posterior alagamento. Já na Gruta Joåo Arruda houve assoreamento.

Espe/eogénese da Gruta Ceita-Corê

Esta caverna trata-se do melhor exemplo de uma nascente do tipo vauclusiana

onde provavelmente alguma barreira impermeável condiciona a subida de água de

forma abrupta, quase na vertical.

A forma elíptica em planta é uma seçäo desta fenda ascendente e representa uma

morfologia freática.

Espe/eogénes e da Gruta Pitangueiras

A iniciação nesta caverna se deu em planos de anastomose e também em fendas

freáticas verticais. O fluxo estava condicionado preferencialmente nas fraturas e as

direções dos condutos possuem as mesmas direçöes destes sistemas de fraturas. A

ampliação dos condutos se deu lateralmente acompanhando planos de acamamento e

fraturas e verticalmente, acompanhando fraturas, em ambiente de fluxo lento.

Diferentemente das outras cavernas em rede anastomosada, os condutos secundários

possuem seçåo semi-circular e também em fendas.

Porém esta anastomose não atingiu toda caverna, pois trechos em rede labirínticas

são presentes no setor sul.

Posteriormente em ambiente vadoso há um entalhamento de canyons retilíneos na

base de alguns condutos.

Por fim, abatimentos e invasões vadosas do epicarste modificaram a forma

origlnal. Diversas clarabóias ocorrem na caverna, evidenciando estes processos.



5.3.4.3. Area Bodoquena

DistribuiÇãa

Neste setor diversas cavernas são conhecidas, mas poucas säo mapeadas. Situa-

se nas proximidade da cidade de Bodoquena, na região do Assentamento Campina.

lnvestigou-se as cavernas Cinco de Ouros, Manoel Cardoso e Benedita-

Estas cavernas situam-se na Un¡dade PCMR, mas estão próximas a planície

aluvial do baixo Rio Salobra (Unidade CPA). Distam cerca de 250 m entre si, formando

um alinhamento a N23E,

Morfologia e geologia da Gruta Cinco de Ouros

A Gruta Cinco de Ouros desenvolve-se em calcário estratificada sub-horizontal, de

direções N20W05NE e N30E/05NW. Possui 225 m de desenvolvimento e 25 m de

desnível. Sua entrada localiza-se em uma planície e o acesso a caverna é feito através

dela.

Trata-se de um conduto meandrante ram¡f¡cado em planta (Figura 5.19) de direção

geral N-S. Em seçåo apresenta seções de retangulares a circulares (Figuras 5.19 e

5.204). Um lago ocorre nos dois extremos da caverna-

Porém em todas as seções não se observa a base devido ao preenchimento

sedimentar. Este preenchimento é composto de areias na maior parte da caverna e de

argilas próximo à entrada e possui espessura métrica (Figura 5.19, perfil A-A').

Destaca-se a presença de vulcôes desenvolvidos sobre o preenchimento arenoso

em uma grande represa de travertino (Figuras 5.204 e B). Estes vulcões estão

alinhados segundo direçöes de gotejamentos em fraturas no teio (Figuras 5.20A e B).

Morfologia e geologia da Gruta Benedita

Desenvolve-se em calcário estratificado de direção N15W40NE. Possui 161 m de

desenvolvimenlo e 27 m de desnível. Sua entrada é uma dolina de abatimento (Figuras

5.208 e 5 21).

Trata-se de um conduto meandrante ramificado em planta (Figura 5.21) de direção

geral N-S. Apresenta-se parcialmente preenchida por sedimentos argilosos

especialmente no setor norte da caverna. O setor sul da caverna seção apresenta seção

em canyons meandrantes (Figura 5.21, perfìs A-8, C-D, E-F e G-H), e o setor norte

morfologia de cúpulas (Figura 5.21 , perfis K-L, M-N e O-P). Pelo menos 5 cúpulas foram

observadas (Figura 5.21) com forma arredondada (Figura 5.20E). As cúpulas estão

interligadas por passagens na sua parte inferior formando "pontes de pedra" (Figura

ll5
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5.21, perfil o-P). Estas cúpulas juntamente com condutos de seção elíptica (Figuras

5.20D) estao na parte superior dos canyons, no topo do depósito sedimentar. No setor

norte estas feições são acessíveis devido ao preenchlmento sedimentar.

Nas cúpulas obseryou-se a presença de marcas do nÍvel d'água (Figura S.21 ,

perfis M-N e o-P) e abaixo destas marcas depósitos de crostas subaquáticas (Figura

5.20F)

Morfologia e geologia da Gruta Manoel Cardoso

A Gruta Benedita desenvolve-se no contato entre uma brecha carbonática (topo) e

um calcário estratifìcado (base), com acamamento de direçöes entre N20E/j OSE e

N55E/20SE. Estas rochas carbonáticas encontram-se abaixo de filitos, observados na

entrada da caverna (Figura 5.22, perfil K-L). Possui 100 m de desenvolvimento e 11 m

de desnivel.

É composta de uma galeria principal por onde há um leito de rio intermitente, e de

ramificação em galerias retilíneas (Figura 5.22). No final da caverna há um lago. Trata-

se de um sumidouro ativo nas épocas chuvosas. Em seção apresenta morfologia

elíptica a retangular (Figura 5.22).

Espe/eogénese

Neste setor as cavernas Cinco de Ouros e Beneditâ não exibem evidências da fase

de iniciação, ou seja, estão modificadas por processos posteriores. Nestas grutas estes

processos são relacionados a paragênese devido ao preenchimento sedimentar, além

de abatimento. Condutos elípticos presentes no teto são relacionados ao crescimento

paragenético devido ao preenchimento sedimentar. Da mesma forma as cúpulas estâo

relacionadas ao preenchimento sedimentar, mas a uma fase final da sedimentação onde

o fluxo tornou-se lento e não ouve mais formação de condutos paragenéticos. Nesta

fase as cúpulas podem ter sido desenvolvidas acima do nível d'água através de

corrosão por condensação, o que também modificou as formas de ampliação

paragenética. Este fluxo lento de água é evidenciado pelas crostas subaquáticas que

ocorrem associadas a cúpulas na Gruta Benedita.

Pela proximidade entre as grutas Cine¡ de Ouros e Benedita supõe-se que elas

pertenciam a um mesmo sistema de condutos que foram separados por abatimento e

assoreamento.

Na Gruta Manoel Cardoso condutos elípticos säo relacionados a uma fase freática,

posteriormente superposta por uma fase vadosa, que imprime um contorno retangular
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aos condutos. Nesta gruta a descontinuidade que deu origem aos condutos na iniciação
foi o contato entre brechas carbonáticas e calcários. A situação da Gruta Manoel
cardoso em relação às outras cavernas pode ser interpretada com um sumidouro que
injeta água ao sistema de condutos das grutas cinco de ouros e Benedita.
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Figura 5.20: Cavernas da Área Bodoquena.
Gruta Cinco de Ouros:A- Conduto com

seção circular com sedimentos na base e
vulcões sobre os sedimentos; B- Vulcões
alinhados. Gruta Benedita: C- Entrada em
dolina; D- Conduto elíptico paragenético,

com sedimentos na base; E- Cúpula
exibindo marca do nível d'água; F- Base de

cúpula com depósitos de crosta
subaquática.



"Pont€' Cjpllla

\ .,/
Marc.rs ,ñ. I

",:"11" \/l.,"'sUlJtouálrtir
a) 5m ,j

M

'-iÐ

Cúpulâ

l!!arcâsdoN^/. 
n *

M î,5m N

120

l| H,s

I

A

O 20Íìæ
EscalB dos Þlsnta

0 10m

-

Escala dos perfis

2.5nr

s'" l
I

I

,^l
I
.o
sedirn,
-:iirì 

L

Þila¡ de rochâ

iefo seco dE ri¡r
2 5fÍ'EF\

D

6.5nr ft
G 3t' ri

B.-

n
Êscâla dos

peúìs lü-N è ó-P

\ Acamamento

n
\)
CD

oontor¡ú extemo da clol¡na

1

I -0

1,srn!'4Æ\,
sedim.

r 'ìi" ¡ Figura 5.2'1 : Mapa e seções
da Gruta Benedita.



Vâle cego de
rio lenìporár¡o

K --'

\ìt'' cskeiro

\\ \^\.\.\

Erlrada

' .......:1:,r,,\ J

'm
2m

t'i',\

le¡to de rio
le porár¡o-

Brechå cárboíâh(::r
'<-\\

catcário estrai¡ticaco 
(--"r..r^\- . 

z'"
tl

lmIJ

t2l

c

Brecha carLronática ;f\-/ ,.r,.
Cålcáric eslratifìc¿do d_/, ]

ì

\¡
teto baixo

L

Figvra 5.22: Mapa e seçöes da Gruta Manoel Cardoso.

0 15mE
Esc¿la dos planlð

\ 
^.o,n"r"ntn

if Ns
!
I

^



5.3.4.4. Área das Nascentes

Distribuição

Esta área situa-se nas bordas da escarpa leste do Planalto da Bodoquena, nas

planícies da Unidade PCMR. Duas nascentes encontram-se próximas à escarpa, a

Nascente do Rio Formoso e o Buraco das Abelhas, e outras duas mais distantes a sul

da escarpa, o Buraco do Fóssil (ou do Japonês) e o Buraco do Sapo. Apresentam fluxo

de água para leste. O Buraco das Abelhas é a maior caverna conhecida do estado.

Apesar de não estar mapeada sabe-se que foram realizados mergulhos até 1900 m de

extensáo.

Estas cavernas são nascentes desenvolvidas em calcários da Formação

Cerradinho (segundo mapeamento de Nogueira & Oliveira, 1978), que estão

estrat¡graficamente intercalados aos calcários do planalto (superiores) e dos dolomitos

das planícies (inferiores). As nascentes do Formoso e do Fóssil são constituídas de

calcário oolÍtico que aparentemente formam uma mesma camada, apesar de estarem

distantes.

Será analisada apenas a Nascente do Rio Formoso, pois é a única que possui um

mapa detalhado, mesmo preliminar (Figura 5.23). Os croquis das outras três grutas são

apresentados na Figura 5.24 para comparação.

Ocorrências de fósseis såo conhecidas nas nascentes do Formoso (Leandro

Salles, informação verbal) e do Fóssil (Salles ef a/., 2003). Não ocorrem espeleotemas

nestas cavernas.

Morfologia e geolog¡a da Nascente do Rio Formoso

A Nascente do Rio Formoso desenvolve-se em calcários da Formação Cerradinho

com atitudes de acamamento entre N05E e N30E com mergulhos entre 35 e 40" para

SE, medìdos nos pontos 150 e 151 , pois na entrada da caverna o acamamento não é

visível. Possui duas saídas de água, conhecidas como Formoso, a leste, e Formosinho,

a oeste que se conectam no interior da caverna. Desenvolve-se na direçäo geral SW-

NE. Com cerca de 800 m de desenvolvimento (parcial) e 80 metros de profundidade

(desnível), é composta por três condutos, um a leste, um central e outro a oeste, que se

conectam no fundo da caverna. Såo condutos meandrantes sinuosos com ramificações

em condutos menores não explorados. O conduto leste é a parte mais rasa da caverna,

com profundidades entre 5 e 17 m. O conduto central está entre 13 e 30 m de

profundidade. O conduto oeste, conhecido como Formosinho é o mais profundo com

profundidades entre 20 e 56 m. Os condutos leste e central se conectam a 38 m de

122
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profundidade, tornando-se um conduto único que por sua vez, se conecta ao conduto

oeste a profund¡dade de 56 m. A partir deste ponto forma-se um único conduto que

atinge a profundidade de 80 m, apresentando continuidade. No conduto oeste

(Formosinho) säo conhecidas ocorrências de fósseis (Leandro Salles, informação

verbal) de mamíferos pleistocênicos principalmente mastodontes. Neste ponto do

conduto oeste são conhecidas algumas chaminés (lsmael Escote, informação verbal)

que podem estar conectadas com a superfície que podem ser o ponto de entrada dos

fósseis neste conduto. Na base destas chaminés, além de fósseis, ocorrem blocos

abatidos e espeleotemas vadosos caídos, que ind¡cam que estas chaminés possuem

trechos acima do nível d'água.

Os condutos em seção apresentam-se com forma eliptica, com sca/ops nas

paredes e no teto.

Os condutos distribuem-se em um plano inclinado, possivelmente o plano de

estratificação. Este plano teve direçáo calculada de N05E, obtida através da direção dos

contornos das cotas do plano e mergulho de 25NW obtida através de trigonometria.

Espe/eogénese

A origem destas nascentes está relacionada com a escarpa leste da Serra da

Bodoquena. A água é captada através de injeção difusa na Unidade CLCP no planalto,

onde percorre o maciço carbonático em circulação profunda, formando condutos e volta

à superfície nas nascentes junto à escarpa. As nascentes do Sapo e do Fóssil

encontram-se atualmente distantes da escarpa em cerca de'13 km, e considera-se que

a escarpa recuou deste ponto até sua posição atual.

Estas nascentes säo do tipo vauclusiana, como já descrito por Kohler ef a/. (1998),

isto é, apresentam artesianismo. Esta característica foi interpretada por Kohler et al.

(1998) como causada pela diferença altimétrica entre a nascente e o rio. A estrutura

deste setor é de um sinclinal os condutos são condicionados pelo mergulho dos

calcários que estão situados no seu flanco leste, com direçöes de acamamento em torno

de N-S mergulhando para oeste (Anexos 5a e b). lnterpreta-se aqui que este

artesianismo é gerado por camadas impermeáveis que se encontram

estratigraf¡camente abaixo dos calcários (Anexos 5a e b). Como a estrutura é de um

sinclinal, as rochas impermeáveis estratigraficamente abaixo dos calcários eståo

situadas numa faixa a leste dos calcários, condicionando a subida abrupta da água.
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Verifìca-se pelo desenvolvimento dos condutos da Nascente do Rio Formoso em

um único plano que o acamamento é a estrutura que direcrona o desenvolvimento da

rede anastomosada, como observado em outras cavernas.

A Nascente do Rio Formoso é um conduto freático típico, não apresentando

feições de exposição vadosa, como espeleoiemas ou condutos em canyon. Assim

acred¡ta-se que estas nascentes são perenes mesmo em períodos de clima muito seco.

Atualmente o nível d'água varia muito pouco nestas nascentes.
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6. TECTONICA RECENTE

A evolução e conseqüente compartimentação morfológica do carste da Serra da

Bodoquena foram controladas de forma significativa pelo movimento diferencial recente

de blocos tectônicos

A existência de tectônica recente é mostrada com base em duas constatações: 1)

Presença de cavernas com espeleotemas vadosos atualmente submersos em

profundidades de até 12 m abaixo do nível d'água médio (Figura 6.14); 2) Evidências

geomorfológicas, especialmente a superfície escarpada de calcários do Planalto da

Bodoquena soerguida em relação às rochas graníticas e dolomíticas (Figura 6.18 e C).

Outras feições como rios entalhados na porçåo norte da serra (F¡gura 6.1D) e uma

estrutura linear de expressão regional também são indícios desta tectônica recente

(Figura 6.1 E).

l2'l
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Figura 6.1: Principais feiçöes que indicam movimentos tectônicos recentes na
área (base imagem de radar SRTM, 2003). A- cavernas com espeleotemas
vadosos submersos; B- Planarto sustentado por calcários; c- Eåcarpas do

Planalto da Bodoquena; D- Rios entalhados; E- Estrutura linear que'cru=a a
Serra da Bodoquena.



6.1- Espeleotemas submersos

Cavernas com lagos e espeleotemas, tanto subaquáticos (grandes cones e
crostas) como submersos (estalagmites, estalactites e cortinas) são uma das

características mais marcantes do carste da serra da Bodoquena. Estes espeleotemas

vadosos associados a grandes salöes de abatimento, atualmente submersos, como

observados nas cavernas Mimoso, Lago Azul e Anhumas, na Unidade pCMR, sugerem

variações significativas do nível d'água durante o Quaternário.

A influência tectônica no afogamento de espeleotemas vadosos nestas cavernas

sempre foi objeto de discussäo devido à subsidência do pantanal Matogrossense.

Porém sabe-se que durante o Quaternário ocorreram mudanças cl¡máticas no planeta, e

variações significativas do nível d'água podem ter ocorrido em fases mais secas e mais

úmidas que a atual. Assim para detectar a possível influência tectônica e climática no

afogamento de estalagmites, investigou-se estas cavernas, com o objetivo de relacionar

a distr¡buição de espeleotemas submersos e subaquáticos com a variação sazonal do

nível d'água.

6.1.1. Flutuação atual do nível d'água

No sentido de estabelecer uma referência quantitativa da flutuaçåo sazonal atual

do nível d'água nas cavernas onde foram estudados registros de espeleotemas vadosos

(gerados em ambiente sub-aéreo) atualmente em condições submersas, foram

instaladas réguas de referência para monitoramento desta oscilação ao longo de um

ano hidrológico- Foram consideradas as grutas Mimoso, Lago Azul e Anhumas, nas
quais foram coletados espeleotemas submersos.

O monitoramento da variação do nível d'água foi iniciado em julho de 2OO2,

completando um ano em julho de 2003. Dados da estação pluviométrica 2156000 na

cidade de Bonito, medidos pela Agência Nacional de águas (ANA

http://hidroweb.ana.gov.br) foram utilizados para correlacionar a variação do nível

d'água medida nas grutas com a pluviosidade. Os dados fornecem uma média de 1419

mm anual de chuvas em 24 anos de medição (Figura 6.2). Desta forma, os dados
pluviométricos do ano de 2002, onde foi registrado o nÍvel d'água mais baixo durante o
período medido, mostram um ano seco em relação ao total anual obtido de 912,8 mm

(Figura 6.2). O valor total de pluviosidade obtido em 2002 também está abaixo do

máximo registrado de 1954 mm total anual, no ano de 1991 , mas nåo foi o período mais

seco já registrado que alcançou 581 ,3 mm total anual, no ano de 1999 (Figura 6.2).
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Figura 6.2: Totais anuais precipitados na estação pluviométrica de Bonito (MS), entre
1969 e 2003. Dados obtidos em: http://hidroweb.ana.gov.br.

A quantificação da variação atual do nível d'água foi necessária para estabelecer

uma referência atual da influência climática sobre a flutuação do nível d'água, e assim

permitir a detecção de espeleotemas vadosos, hoje em ambiente submerso, e que desta

maneira poderiam indicar aumentos seculares do nivel d'água, causadas por

subsidência tectônica da área ou mudanças climáticas, com períodos secos associados

a pos¡çöes inferiores do nível d'água. A distinção entre processos tectônicos e climáticos

causando a oscilação do nível d'água é obtida através do estabelecimento de uma

variação máx¡ma causada por influência climática, com base no monitoramento atual do

nível d'água, onde estalagmites submersas em profundidades superiores que este

máx¡mo climático refletem afogamento por subsidéncia tectônica.

A Gruta Lago Azul teve sua régua calibrada conjuntamente com a do Abismo

Anhumas, pois as cavernas são muito próximas. No mesmo dia da colocação da régua

na Gruta Lago Azul foi medida a altitude do nível d'água nestas duas cavernas,

utilizando o altímetro barométrico do GPS, que mostrou que ao menos no dia da

medição, o nível d'água nas duas cavernas estava praticamente na mesma altitude,

considerando os erros de medição.

Além da medição das réguas foram avaliados os registros históricos das épocas de

chuvas e secas extremas, obtidos com moradores e pessoas que presenciaram estes

eventos. Os registros históricos são ¡mportantes, pois marcam o máximo e o mínimo,

que provavelmente não serão reg¡strados no período de monltoramento pelas réguas.
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A amplitude da variação registrada foi de cerca de 3 m na Gruta Lago Azul, 10 m

na Gruta Mimoso e 3 m no Abismo Anhumas no período de julho de 2OO2 a julho de

2003. No Abismo Anhumas existem registros desde 2111O12001 e se considerado desde

esta data, obtém-se cerca de 4,5 m. Conforme já descrito no Capítulo 5.3.4.1 , observa-

se um comportamento muito semelhante na variação do nÍvel d'água nas grutas Lago

Azul e Anhumas (Figura 5.14).

Os gráficos com os dados de variação do nível d'água nas grutas Mimoso, Lago

Azul e Anhumas juntamente com dados de pluviosidade, demonstram que o nível

d'água sobe exponencialmente após o iníc¡o do perÍodo das chuvas (Figura 6.3). Um

fato importante, ainda não interpretado, é a grande diferença de variação do nível

d'água entre as áreas das grutas Lago Azul e Mimoso, exemplificando que não se pode

generalizar a variação do nível d'água ao longo de um aquífero cárstico com base em

um ponto monitorado-
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Figura 6.3:A- Régua de monitoramento do nível d'água instalada no lago da
_ Gruta Lago Azul; B- variação do níver d'água nas grutas Mimoso, Lago Ázul e
Anhumas, juntamente com dados de pluviosidade dõ pluviômetro no aãroporto de

Bonito (http://h idroweb.ana. gov. br).

ô¡ ô,r ôl888c{ c\¡ c\¡òòòòòsc\t rfJ

HHHËHËËò=>ññ>È
FsÞsÞoÈ

Data

HËËHËHHHË
NS$BSËggR

(Ð (o88c\t c{òñ
È- C\¡

u)
NJ



6.1.2. Flutuação antiga do nivel d'água

Espeleotemas vadosos submersos e subaquáticos presentes nas grutas Mimoso,

Lago Azul e Anhumas registram importantes eventos de variação do nÍvel d'água. Estes

espeleotemas foram analisados e 21 amostras foram coletadas a fim de compreender

estas variações (Tabela 6. I ).

A profundidade de cada amostra coletada foi medida utilizando profundímetro,

onde o "zero" é sempre o nível d'água do momento da mediçäo. Como o nÍvel d'água

varia ao longo do ano, estas medidas de profundidade foram referenciadas com bases

topográficas fixas nas grutas, além das réguas de monitoramento,

Para uma melhor compreensåo da distribuição dos espeleotemas submersos e das

amostras coletadas foi elaborado um quadro (Figura 6.4) onde os dados de

profundidade foram normalizados em relação a um datum (nível médio em relaçåo ao

nível máximo e mlnimo do nível d'água no período de 12 meses).

Através do registro da flutuação atual do nível d'água na Gruta Mimoso, identificou-

se espeleotemas vadosos desde acima do nível d'água máximo, e até 16 m abaixo do

nível d'água minimo (Figuras 6.5D e E), ou seja, atualmente estes espeleotemas

submersos mais profundos não emergem durante os periodos mais secos. Já os

espeleotemas subaquáticos, como crostas e cones, ocorrem desde 5 m até mais de 40

m abaixo do nível d'água mínimo.
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abela 6.1
Amostra

LA-1- Crosta suÞaquát¡ca que reveste a perede, na altura do N.A_

¡q¿- ç¡e51¿ suOaquática querevebie a pareOe, exposta acirna do tl,l

ADISfnO

Anhumas

LA-3- Jangadas depositades em galeria superior ("Quartinho') expola acima do N.A.

LA-4- Crosta subaquátice que reveste parede de galeria superior ("Quartinho") exposta
N.A.

s amostras de

AN-l- Fragmento do topo de um cone submerso (quebrado)

AN-2- Jangedas depos¡tades em um furo dentro de um cone (de emostra 1)

AN-3- Crosta subaquática que reveste um cone (da amostra 1) a 0,50 m do topo

AN-4- Concreçäo subaquát¡ca no fundo do lago

Gruta do

M¡moso

AN-5- Crosta subaquática que feveste uma estaladite exposta acima do N.A.

eotemas coleiados

AN-b- FrAgmenlo oo topo de cone exposto ac¡ma do N.A.

AN-/- bstalagm¡te, que se desenvolveu sob um cone (co,eta antiga)

Mr-r - Esralagmne corrotoa, prese no ptso de cascalho

Mt-z- ts$atagmite coffo¡da, prese n0 p¡so de câscalho

rlactite/cortina corroída (quebradas, no chäo)

Mr-b- Fragmento de cone suÞmerso (quebrado) mais cl"osta que o reveste

Ml-7- Fragmento Oe øosta que reveste a parede

o

estalectites un¡des cono¡das

'em m em

canudos corroÍdos (quebrados, no chão)

Mt-9- Estatagmne revest¡da por crosta

E$atagmfte revest¡de por crostâ

MI -10- Estalactite revestida por crosta
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ao

0m

+ ?.23 n-

no

rrorunqt{¡aqe
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coletâ

+4m
+5m
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6.1.3. Petrografia e gênese dos espeleotemas analisados

Os espeleotemas vadosos submersos e os subaquáticos presentes nas grutas

Mimoso, Lago Azul e Anhumas foram estudados para compreender sua gênese e para

verificar sua utilidade no estudo da variação do nível d'água. A gênese destes

espeleotemas nunca foi abordada anteriormente com detalhe. Além de análises de

laboratório de 21 amostras foram realizadas filmagens, fotografias e mediçöes destes

espeleotemas através do apoio de mergulhadores.

As estalactites submersas ocorrem principalmente nas grutas Mimoso e Anhumas.

Na Gruta Lago Azul ocor[em apenas na zona de oscilação do nível d'água e em pouca

profundidade. Na Gruta Mimoso ocorrem estalactites na porção seca da caverna, na

zona de oscilação do nivel d'água e submersas mesmo nos períodos mais secos (Figura

6.4). Quando submersas encontram-se em profundidades de até -16 m (Figuras 6.5C e

D) abaixo do nível d'água mínimo. Possuem até 5 m de comprimento, podendo ou não

estar recobertas por crostas (Figura 6.5). As amostras de estalactites coletadas, não

estavam cobertas por crosta e encontram-se alteradas nas bordas.

As estalagmites submersas ocorrem principalmente nas grutas Mimoso e

Anhumas- Não foram registradas estalagmites na Gruta Lago Azul. Na Gruta Mimoso as

estalagmites possuem até I m de altura (Figura 6.6A) e ocorrem aÍé -12 m abaixo do

nível d'água mínimo. São laminadas, com evidências de dissoluçåo (laminaçåo interna

exposta - Figuras 6.64 e C) e compostas de lâminas de calcita e aragonita intercaladas.

Ocorrem também recobertas por crostas (Figura 6.68) e apresentam bordas alteradas

(Figura 6.6D), especialmente quando näo recobertas por crostas. porém algumas

amostras de estalagmites recobertas por crosta encontravam-se alteradas e
praticamente ocas em certos pontos (Figura 6.8D e E). Na amostra Ml-9 verificou-se que

a crosta encontra-se depositada em discordância com a estalagmite, indicando que

houve primeiro a d¡ssolução da estalagmite e posteriormente o recobrimento pela crosta

(Figura 6.BG). No Abismo Anhumas ocorrem estalagmites com forma diferente do usual,

se assemelhando a "pilhas de copos" (Figura 6.6E). Estas estalagmítes parecem ser

constituídas de aragonita que quando alteradas desenvolvem "placas" que se projetam

radialmente do centro em direçåo as bordas. Posteriormente uma crosta subaquática

recobre estas estalagmites alteradas configurando as formações atualmente

observadas. Observou-se também no Abismo Anhumas uma estalagmite do tipo vela

com cobertura por crosta, mais espessa na base do que no iopo (Figura 6.6F)_ Esta vela

encontra-se na zona de oscilação do nivel d'água e acredita-se que no ponto onde a

crosta muda de espessura seja o marco do nível d'água médio (Figura 6.6G), ou seja,
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deste ponto para baixo a vela passa a maior parte do tempo submersa e apenas em

anos mais chuvosos ela fica recoberta até o topo.

Dentre os espeleotemas observados destacam-se as crostas subaquálicas e os

cones das grutas Mimoso e Anhumas.

As crostas subaquáticas são muito comuns e bastante espessas nas grutas

Mimoso e Anhumas Já na Gruta Lago Azul, elas såo finas (Figuras 6.8A e B) e se

restringem à parte mais rasa do lago e na parte exposta na época do nível d'água maìs

baixo. Cobrem todas as paredes e os espeleotemas vadosos a partir de uma certa

profundidade (cerca de B m na Gruta Mimoso) (Figuras 6.7). Recobrem também os

cones (Figura 6.9). Apresentam textura superfcial suavemente arredondada (Figura

6.7). Apresentam também texturas do tipo "folhas' (Figura 6.7F) ou semelhante a

coralóides (Figuras 6.8F, G e J). As maiores espessuras observadas são de até 10 cm

(Figura 6.7D), mas devem alcançar espessuras maiores. Na Gruta Mimoso ocorre

trechos onde a crosta apresenta-se descolada expondo a rocha (Figuras 6.7D e F).

Apresentam laminação milimétrica (Figuras 6.8C, H, le J) sendo compostas por calcita

(Figura 6.1 1A).

Os cones ocorrem nas grutas Mimoso e Anhumas (Figura 6. 12). Estes cones

presentes nas grutas Mimoso e Anhumas chamam a atenção pelo tamanho e

quantidade, podendo representar o sítio mundialmente mais importante deste tipo de

espeleotema.

Na Gruta do Mimoso existem cones em diversos locais e profundidades, å partir de

-10 m até cerca de -36 m abaixo do nível d'água mínimo (Figuras 6.4 e 6.12). Destaca-

se na Gruta Mimoso o "Salão dos Cones" onde existem diversos cones agrupadÖs a

profundidades de -2O a -35 m (Figuras 6.9A e B), onde os maiores alcançam até 7 m de

altura e 2 m de diâmetro. No Abismo Anhumas ocorrem cones também a diversas

profundidades, porém os maiores cones observados nesta caverna (de até 19 m de

altura - Auler et al., 20O1b) (Figura 6.1 0A). Encontram-se alinhados como observados na

Gruta Mimoso (Figura 6.98) e Abismo Anhumas. Nos cones analisados observa-se uma

estrutura interna foliada, gerada pelo acúmulo das placas de calcita (jangadas) (Figuras

6.9C, F, G, H, 6. 10E, 6.1 1 B e C). lsto também é visto em corte (F¡gura 6.9H), em låmina

petrográfìca e em MEV (Figura 6.11D). Crostas recobrem os cones e preenchem os

espaços vazios entre as placas (Figuras 6.94, B, E e H). No Abismo Anhumas, durante

os meses de seca, afloram alguns pequenos cones que ainda estão em formaçåo

(Figuras 6.108, C, D e F)



138

Crostas e cones säo espeleotemas subaquáticos relatados em algumas cavernas

no mundo, tanto em ambientes termais como de circulação meteórica (Hill & Forti,

1997), porém não são espeleotemas comuns. A origem dos cones e também dos

chamados "vulcões" é atribuída a gotejamentos sobre jangadas na superfície de um

corpo aquoso, formando pilhas de jangadas em forma de cones ou vulcões (Hill & Forti,

1997), A forma de vulcão (com uma depressão no centro) é devido ás ondulações na

superfície do corpo aquoso (Baker & Proctor, 2000). Baker & Proctor (2000) denominam

estes vulcões de "estalagmites subaquáticas", e embora este nome seja sugestivo ele

causa uma certa confusão, pois as estalagmites são estruturas já definidas como de

origem subaérea. Cones e vulcões são gerados em águas paradas ou muito calmas,

como lagos e represas de lravertinos. Os vulcóes apresentam estrutura interna

semelhante à dos cones, conforme pode ser observado em amostra de vulcäo da Gruta

Cinco de Ouros. A diferença entre cones e vulcöes é o tamanho e a forma que estão

associados à profundidade do corpo aquoso, distânc¡a do topo da formaçäo até a
superfície da água (espessura da lâmina d'água) e altura do gotejamento.

Assim para a formação de um cone é necessário que exista um lago, ou seja, é

necessária uma superfície para ocorrer o gotejamento e deposição das jangadas. Em

uma caverna totalmente submersa não ocorrer¡a a formaçåo de cones. No Abismo

Anhumas existe um lago atualmente e o gotejamento ainda ocorre, possibilitando a

formação de cones. Já a Gruta Mimoso encontra-se em grande parle submersa. A

superfície do lago ocorre apenas na entrada e em um salão seco no fundo da caverna,

onde nåo ocorrem cones. A origem dos cones da Gruta Mimoso pode ser ¡nterpretada

de duas formas, Em chaminés descobertas recentemente afloram a superfície do lago

onde pode ocorrer o gotejamento, gerando a deposição de jangadas logo abaixo. porém

esta hipótese não contempla os cones e depósitos de jangadas que não ocorrem abaixo

das chaminés. A outra possibilidade é de que os cones marcam a subida do lago, tendo

sido gerados com o nível d'água mais baixo, com a superfície do lago abaixo da zona de

deposição de espeleotemas vadosos (atualmente submersos) possibilitando o

gotejamento. Observa-se que ocorrem cones abaixo de estalact¡tes atualmente

submersas em alguns pontos e Cones alinhados, que podem ser relacionados a

alinhamentos de gotejamentos em fraturas. As marcas de variação do nível d'água

podem ser vistas em alguns locais, nas crostas subaquáticas na Gruta Mimoso.
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Figura 6.5: Estalactites submersas. Gruta
lVlilnoSe: A- Estalactite revestida por

crosta subaquática (-12m); B- Estalactites
revestidas por crosta subaquática, em teto
irregular, com bolhas de ar aprisionadas

(aprox. -8r)' C- Provável estalactite
revestida por crosta (aprox. -20m); G-

Detalhe de C; E- Estalactites revestidas
por crosta subaquática, tipo "clava" (-

12m), e teto sem crosta. Abismo
Anhumas: F- Estalactites revestidas por

crosta subaquática, tipo "clava", expostas
com o nível d'água baixo. Fotos:A e E-

lsmael Escote; B a D- Marcos Philadelphi
(vídeo).



Figura 6,6: Estalagmites,Gruta Mimoso:A- Estalagmites alteradas sobre blocos
desmoronados (-10 m); B- Estalagmite revestida por crosta subaquática (-1lm). C-

Amostra de estalagmite (Ml-1) coletada a -11,6 m; D- Amostra de estalagmite ltttt-Z¡
coletada a -10 m, exibindo bordas alteradas. Abismo Anhumas (expostõ com nível

d'água baixo): E- Estalagmite alterada revestida por crosta; F- Base de estalagmite tipo
vela espessada pela cobertura de crosta; G- Detalhe de F. Fotos: A e B- lsmael Escoie.



Figura 6.7: Crostas subaquáticas. Gruta Mimoso: A- Parede revestida por crostas com
textura arredondada (-19m); B- Salão preenchido por crostas (-20m); C- "Domos" (aprox.

-20m); D e E- Crosta subaquática parcialmente descolada do teto, expondo rocÈa (-
12m). Abismo Anhumas: F- Crostas do tipo "folhas"; G- Crostas com textura arrendada.
Fotos:A- lsmael Escote; C, D e E- Marcos Philadelphi (vídeo); B- Adriano Gambarini.



Figura 6,8: Crostas subaquáticas. Gruta Lago Azul: A- Crosta que reveste a parede na
altura do nível d'água (Amostra LA-1); B- Fragmento de dolomito com veios de quartzo

com revestimento de crosta (Amostra LA-2, + 2,23m). Gruta Mimoso: C- Crosta que
revestia a parede (Amostra Ml-7, -15m); D- Estalagmite revestida por crosta (Amostra

Ml-8, - 9m); E- Detalhe de D, em corte longitudinal, onde fica evidente o revesiimento de
crosta; F- Estalagmite revestida por crosta com textura "coralóide" (Amostra Ml-g, -gr)'
G- Fotografia em luz transmitida de corte transversal da estalagmite de F, onde a crosta

aparece escura na parte superior; H e l- Estalactite revestida por crosta em corte
transversal em fotografia em luz refletida (H) e transmitida (l). Abismo Anhumas: J-

Crosta com forma "coralóide" em corte transversal (Amostra AN-4, -15m).



Figura 6.9: Cones da Gruta Mimoso. A- Cones revestidos por crosta (topo -26m e base -
20m); B- Cones alinhados; C- Cone quebrado evidenciando estrutura interna (-17m); D-

"Crista" em depósito de jangadas com crosta; E- Detalhe de D aonde se observa a
deposição de crostas no interior oco de uma "crista"; F- Placas (jangadas) acumuladas

em parede inclinada; G- Fragmento de cone exibindo placas empilhadas (Amostra Ml-6,
-18m); H- Fragmento de cone (Foto G - em corte de amostra impregnada) com placas

empilhadas e crosta nos espaços vazios entre as placas.Fotos: A- lsmael Escote; B a F-
Marcos Philadelphi (vídeo).



Figura 6.10: Cones no Abismo Anhumas. A- Cones de grandes dimensões (base a cerca
da -26m); B- cone pequeno exposto com o nível d'água baixo; c e D- cones (ou

. vulcöes) em formação em pequeno lago com jangadas exposto com o nível d'água
baixo; E- Jangadas depositadas em estalagmite alterada; F- Piso com pequenos cones

pequenos assimétricos expostos com o nível d'água baixo.
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6.1.4. Geocronologia

Dentre as 21 amostras coletadas algumas foram selecionadas para datação

utilizando como critérios a alteração (observada em lâmina petrográfica) e os teores em

U. Os resultados mostram que alguns espeleotemas subaquáticos possuem teores em

U mais baixos que a maioria dos espeleotemas vadosos.

Veriflcou-se que muitos espeleotemas vadosos submersos encontram-se alterados

de forma total ou apenas nas bordas. Foram descartados para datação espeleotemas

com alteraçäo interna, assim como, as bordas alteradas de espeleotemas ¡nternamente

intactos. As bordas alteradas apresentam enriquecimento de U (Tabela 6 2).

Na Gruta Mimoso a mesma água que está precipitando os espeleotemas

subaquáticos também está alterando os espeleotemas vadosos, possivelmente devido a

sua composiçäo mineral distinta, de calcita para os subaquáticos e aragonita para os

vadosos, lsto é um ponto negativo para a datação, pois a alteração pode ter modificado

estes espeleotemas.

Devido a isto preferiu se coletar espeleotemas vadosos revestidos por crosta

subaquática que geralmente preservam o espeleotema vadoso da alteração

subaquática. Além disso, a dataçåo do espeleotema vadoso associada à dataçåo da

crosta fornece uma idade precisa da subida do nível d'água.

Tabela 6.2: Resultados da análise dos teores de urånio em espeleotemas pelo método
de ativação neutrônica, realizado pelo IPEN-USP.

Local Amostra Profundidade* Teor de uränro
Gruta
Lago Azul

LA-1- Crosta subaquática que reveste a
parede, na altura do N.A.
LA-2- Crosta subaquática que reveste a
Þarede. exÞosta acima do N.A.

+ 2,23 m

m0 230 Ì 61 ng/g
2,3 I 0,61ppm

< 10 ng/g
0,1 pÞm

ADtSmO
Anhumas

AN-1- Frâgmento do topo de um cone
submerso (quebrado)

AN-s- Crosta subaquát¡ca que reveste uma
estalactite exposta ac¡ma do N.A.

- 13,2 m

+2,0m
(submersa nos

períodos de

83 f 10 ng/g
0,83 10,1 ppm
286 I 11 ng/g

2,86 + 0,11 ppm

Gruta do
Mimoso

Ml-1 - Estalagmrte corroida, presa no p¡so de
cascalho

Ml-6- Fragmento de cone submerso
(quebrado) mais crosta que o reveste
Ml-7- Fragmento de crosla que reveste a
parede

11,6m

- 18 m

- 15 m

Fresco= 224 i: 10 ng/g
2,24 t 0,1 ppm

Alterado= 442 111
ng/g

4,42 t 0,11 ppm
51 I 11 ng/g

0,51 + 0,11 ppm
78+'l1ng/g

0.78 10f1 Dom
*em m em relaÇão ao nível do laoo no dia darelação lago
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Foram datadas pelo método U/Th estalagmites coletadas a 11,3 m (Ml-1) e 9,7 m

de profundidade (Ml-2), uma estalagmite e uma estalactite recoberta por crosta

subaquática coletadas respectivamente a 9,3 m de profundidade (Ml-9) e a 9,3 m de

profundidade (Ml-10). As amostras e as idades são apresentadas na Figura 6.13 e na

Tabela 6.4. Deste conjunto somente as amostras Ml-1 A e B, Ml-24, Ml-108 revelaram

idades confiáveis (Tabela 6.4).

A presença de estalactites, cobertas por crostas subaquáticas em profundidades

de até 16 m do nível d'água sazonal mínimo, sugere um efeito tectônico na submersão

destes espeleotemas, pois consideramos improvável uma variação muita grande para

efeito meramente climát¡co em uma região continental.

A influência climática aparece claramente na idade de cerca de 5000 anos BP das

amostras datadas, coletadas a I m abaixo do nível mínimo atual. Esta idade é tida em

diversas regiões como um período seco, podendo ter ocasionado a descida do lago.

Porém a taxa média de subida do nível d'água calculada de 1,8 mm/ano é

considerada muito alta tanto para efeito exclusivamente climático ou tectônico. Assim,

atr¡bu¡-se esta alta taxa de subida do nível d'água, como uma somatória dos dois

fatores, sem quantificar a influência de cada fator, conforme será discutido no Capítulo

7
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Figura 6.13: Espeleotemas da Gruta Mimoso, com as respectivas idades
obtidas.



Amostra Prof. (m)

Estalagmites submerses
Ml-14 11,6 28,9 f 0,1 375 r11 125,1 t5,8 69+3 5412r144 5076 1221 126,9 t5,9
Ml-18 11,6 558,5r 1,0 780i8 101,3x1,4 657 t7 5649 + 30 5612*35 102,9 r.1,5
Ml-2A 10 35,8 + 0,1 258r13 80,6*4,5 141 r.8 6427 +147 6232 1176 82,0 *4,5
Ml-98 I 16,9i0,1 488+13 254,0r9,8 z2T r.9 6487s r.1144 6.230 r.1179 304,6+ 11,a

Crostas subaquátic¿s
Mt-94 I 42,8 r.0,1 53006r258 1099,9r6,2 11ro 49714 *.1gz4 3226s x9716 1204,9 tïz,s
Ml-108 I 103,0 +0,2 1242r12 1682,3r6,8 180r2 5463r50 5334 + 81 1707,9 *6,9
Analyt¡cal errors are 2,r of the mean.
a;:2ul) 

= ([2.0Ulr.uU],","¡,, _ .1) x 1000.
ba'2aU¡n¡t¡"r corrected was calculated based on '*Th age (T), i.e., ,-.,2sUr¡¡"¡ = ó234Ur"""rru¿ X eì2sr, and T is corrected age.
"¡230Th/2su1"",¡u1, = 1 - e-¡230r + (ô234u.*"","di l0o0)[Àr3o/(Àæo - ¡z:+)](1 - e-() 

230 - ),æ{) r), where I is the age.
Decay constants are g 1577x10-6 yit for230Th, 2.g2ô3x10-6 yrl for 2 

u-, and 1.55125x10-10 yr1 for zsu.
" The degree of detrital ¿sTh contamination is ¡nd¡cated by th_e ['?3efhl32Th] atomic ratio insiead of the activity ratio.
'Age conections were calculated using an average crustãt 23Tñl32Th atomic ratio of 4.4x10{ t2.2x10Ã.
Those are the values for a material ai secular equilibrium, with the crustal 232TóÊ38U value of 3.8. The enors are arb¡trarily assumed to be
50%o.

Tabela 6.4: Taxas de subida do nível d'água na Gruta Mimoso,

Tabela 6.3: ldades obtidas para espeleotemas da Gruta Mimoso

*-u (ppb) '"'rh (ppt) c,*u r*ïhr*Thl
measured" þPm)o

Age
uncorrected

Méd
Mín

Age
coTrected 

q"

anos BP
1

11,6
7

i,'2sU¡nn;u¡

MI.2A

10
J,ö
) ao-

sub¡da do NA de subida do

3,1 2,2
2,2 1,6 1,7
1.4 0.9 0.8

a variação saz

NA



6.2. Evidênc¡as geomorfológ¡cas

A principal evidência geomorfológica da existência de tectônica recente na Serra

da Bodoquena é a presença de superfície de calcários do Planalto da Bodoquena

soerguida em relaçäo ao embasamento granito-gnáissico a oeste e aos dolomitos a

leste (Figuras 6.18 e C), em parte demarcada por escarpas de erosão remontante

(Figura 6.14). Esta confìguraçåo é interpretada aqui, como sendo produto de

movimentação tectônica recente de blocos ao longo de falhamentos. Esta interpretação

baseia-se no fato de que deveria ocorrer a situação contrária, ou seja, os calcários, com

solubilidade muito maior do que os dolomitos e gnaisses deveriam estar rebaixados

relativamente às rochas menos solúvels, se näo houvesse um soerguimento tectônico

da unidade mais solúvel ou uma subsidência tectônica das unidades menos solúveis.

A escarpa oeste (Figuras 4.3C, 4.10, 6.1 e 6.144), que limita o planalto de

calcários com o embasamento granito-gnáissico, possui caráter retilíneo (sinuosidade de

1 ,13 na escala de 1 :50.000) segundo a direção N-S, com desníveis var¡ando entre 240 e

360 m (Figura 4.10). Em alguns trechos desta escarpa o bloco alto também é

sustentado pelo embasamento (Anexo 5b, perfis A-A', D-D'), mas dominantemente

corresponde aos calcários. Do lado leste da serra o desnivel que marca o contato enlre

calcários e dolomitos é evidente nos setores norte e sul da serra, pois no setor central

da serra ambas litologias encontram-se niveladas aproximadamente na cota 700 m, o

que é interpretado como sendo a superfície or¡g¡nal pré-falhamentos (Figura 4.10, perfis

7697,25 e 7680,84, e Anexo 4). Na região sul este desnível é marcado pela escarpa

leste (Figuras 4.3, 4.10, 6.1 e 6.148). Esta escarpa caracteriza-se por segmenlos

retilíneos alternados com trechos menores irregulares, o que é expresso pela variação

de sinuosidade entre 1,07 e 2,6 em escala de 1:50.000.

t5l



Figura 6.14: Vista
aéreas das

escarpas oeste (A)
e leste (B). Fotos de

Paulo C. Boggiani. (¡
N)
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Outro fato que demonstra a atuação da tectônica recente na regiåo são as

diferenças de relevo observadas entre os setores norte e sul da unidade CLCP no

Planalto da Bodoquena, como já discutido no Capítulo 4.1.1. Observa-se que o setor

norte (Área Rio Salobra) possui feiçóes fluviais mais marcantes em relação as sársticas

e com rios entalhados (canyons) (CLCP e CPA) (Figura 4.64), enquanto o setor sul

(Área Rio Salobra) tem feições cársticas mais freqüenies e poucas feições fluviais

(CLCP) (Figuras 4.68 e C), compondo duas bacias hidrográficas distintas. Além disso,

as feições cársticas da Unidade CLCP sáo diferentes entre o setor norte e sul. No setor

norte (Rio Salobra) predominam depressöes de maior amplitude com formas convexas

do tipo cockprT karsf enquanto que no setor sul (Rio Perdido) ocorrem cones cársticos

com depressöes de fundo plano (Capítulo 4.3.1). Esta morfologia distinta é atribuída a

gradientes hidráulicos maiores no setor norte e menores no setor sul. Ainda no setor

norte destaca-se o entalhamento do Rio Salobra (Unidade CPA) que alcança até 400 m

de profundidade, assim como o seu afluente, o Córrego Serra, com até 300 m, atingindo

o substrato nâo carbonático (Capítulo 4.3.2). Visto que são formadas pela mesma rocha

(calcário) com estruturas similares, o setor norte é mais entalhado devido a um maior

soerguimento tectônico relativo, pois o bloco em subsidência, neste caso, é o próprio

Pantanal. Um exemplo deste entalhamento acentuado do setor norte é a Gruta Urubu

Rei (CapÍtulo 5.3.1.1), localizada na vertente sul do Córrego Serra, que é uma nascente

cárstica perene do tipo vauclus¡ana suspensa à cerca de 150 m acima do nível do rio

(Figuras 4.124 e E).

Através de um perfil norte-sul da Serra da Bodoquena, essencialmente na unidade

CLCP, os índices de razâo Íundolaltura de vale (Keller & Pinter, 1996) e gradiente

hidráulico foram calculados para os rios Perdido e Salobra, evidenciando o maior

entalhamento e o maior gradiente hidráulico na porção norte, conforme pode ser visto na

Figura 6.15 e na Tabela 6.5. O Rio Salobra apresenta-se entalhado e com alto gradiente

no seu alto é médio curso, até atingir o nível de base regional no seu baixo curso, onde

se torna um rio amplo e de baixo gradiente, formando uma planície aluvial. Neste ponto

os afluentes do Rio Salobra atingem o seu maior grau de entalhamento, como o Córrego

Serra, mencionado acima, com o valor mais baixo de Gzäo fundo/altura de vale, que é

de 6.



iôiãi-ätbãcra (Ã,): xm-- - -^707,u
Áreas do lado direito (4,) - km2 411,51

Iabela 6.5: Parâmetros morfométricos das bacias dos rios Perdido e Salobra

lndice de assimetria de drenagem (Ar)
Gradiente médio
Vf médio

Observou-se uma tendência dos afluentes do Rio Salobra se concentrarem na

porção oeste das bacias. Através do índice de assimetria de drenagem (A¡) de 26,07

ficou clara esta tendência, com a maior parte dos seus afluentes no lado oeste da bacia,

que indica soerguimento à oeste e subsidência a leste (Figura 6.15 e Tabela 6.5). Esta

assimetria pode ser vista nos perfis da Figura 4.10. Já na bacia do Rio Perdido isto

acontece apenas em alguns trechos com índice de assimetria de drenagem (A¡) de

58,14, indicando que a bacia está próxima à simetria.

Os cursos dos rios Salobra e Perdido seguem um alinhamento na direçäo norte-

sul, só que com fluxos em sentidos opostos. Posteriormente o Rio Salobra segue para

leste, em direçäo ao Rio Miranda, seguindo a tendência geral dos rios da região. Por

outro lado o Rio Perdido possui um comportamento anômalo. A partir da sua nascente

na superfície mais elevada (Unidade CLCP), desenvolve-se no sentido E-SE por cerca

de 16 quilômetros. Chegando nas proximidades da escarpa leste, muda abruptamente

seu curso no sentido SW (Figura 4.3). Esta mudança de rumo é inesperada, pois o

gradiente hidráulico maior seria no rumo E-SE, em direçåo ao nível de base mais

próximo, representado pelo rio Miranda. Este desvio do seu curso para SW é atribuído à

presença de uma estrutura desruptiva regional NE-SW (Figura 6.1), que cruza o setor

sul da serra, onde o bloco SE estaria suavemente alçado em relaçåo ao bloco NW,

desta forma gerando uma barreira para a drenagem do R¡o Perdido, o que acabou

desviando este no sentido SW, onde segue esta feição regional em direção ao Rio Apa.

Bacia do Rio Perdido Bacia do Rio Salobra

58,14
0,02
38

1640,95
427,83
26,O7
0,0'l
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7. DTSCUSSÃO

7.f . Compart¡mentação e evolução do relevo cárst¡co

A Serra da Bodoquena esteve durånte parte do Paleozóico coberta por sedimentos

devonianos da Bacia do Paraná, fato evidenciado por isópacas dos grupos Rio lvaí

(Ass¡ne ef a/., 1998) e Paraná (Assine, informaçåo verbal; Milani & Rãmos, 1998).

Antes da deposiçäo da Formação Aquidauana houve a erosåo das unidades mais

antigas da Bacia do Paraná e de parte do substrato composto de rochas pré-

cambrianas. Este substrato incluiu os calcários do Grupo Corumbá que nesta fase

tiveram feiçöes de epicarste e condutos freáticos rasos removidos.

No Permo-Carbonífero o Arco de Assunção inic¡a sua atividade e a Sena da

Bodoquena deveria estar em soerguimento neste periodo (Assine, informação verbal).

Durante a deposiçäo da Formação Aquidauana no Carbonífero o Arco de Assunçåo

atuava como uma área elevada conforme indicado por paleocorrentes (Gesicki, 1996).

lsópacas mostram que a Formação Aqu¡dauana recobriu a Serra da Bodoquena no

Carbonífero (Milani e Ramos, 1998).

Durante o Mesozóico houve deposiçâo na Bacia do Paraná, mas näo se sabe se

estes depósitos recobriram a Sena da Bodoquena.

O desenvolvimento do aquífero cárstico da Serra da Bodoquena deve ter se

iniciado, em ambienle interestratal, com o soerguimento associado å remoção da

Formação Aquidauana que precedeu a Bac¡a do Pantanal. Este soerguimento regional

pré-Pantanal provavelmente se iniciou no flnal do Cretáceo/Mioceno (Assine & Soares,

2004; Ussami ef a/., 1999). Baseados em geofísica, Shiraiwa & Ussam¡ (1993)

est¡maram que no início da orogenia and¡na a årea do Pântanal Matogrossense foi

soerguida a cerca de 960 metros, seguida de subsidênc¡a, e atualmente as áreas

elevadas (600-800 metros) ao redor da bacia, como os planaltos da Bodoquena,

Maracaju-Campo Grande e da Província Senana, representam a topografia erodida

deste período. Alvarenga et al. (1982) atr¡buem também uma idade pÓs-cretácica no

Planalto de Maracaju-Campo grande, devido à quase total ausència de sedimentos

cretáceos neste local.

Hoje se observa uma superfície de aplainamento que nivela a Serra da Bodoquena

e o Planalto de Maracaju-Campo Grande que representa o final deste soerguimento pré-

Pantanal. Esta superfície de aplainamento mais elevada, que marca o Planalto da

Bodoquena, pode ser relacionada com a Superfície Sul-americana nesta regiåo (Soares

e Landim, 1976; Ross, '1991). Uma superfíc¡e correlata foi observada na Serra das

t56



157
Araras, a norte, por Ross (1991) atribuidas a um período pré-cretáceo. Ross (1991)

ainda atr¡bui uma fase de soerguimento durante o cretáceo.

Esta superficie original está presente na Serra da Bodoquena especialmente na
porção central da serra e nos alinhamentos dos topos dos morros em outras áreas, com

altitude de 730 metros.

Ass¡m pode-se inferir que o início do desenvolvimento de sistemas cársticos da

sena da Bodoquena ocorreu no Terciário, concomitantemente com o soergu¡mento,

erosåo das coberturas paleozóicas e desenvolvimento da superfície de aplainamento

sul-americana. É possível que a iniciaçåo e desenvolvimento freåt¡co profundo das
cavernas ocorreu sob a cobertura arenítica da Formaçåo Aquidauana, como ainda

ocorre na porção sudeste da serra (PAD).

com o entalhamento da superfície Sul-Americana durante o Terciário ocorre

ampliação da zona vadosa o que aliado à exposiçåo das rochas carbonáticas, permite o
desenvolvimento do epicarste, inicialmente em uma condição apenas de planalto, pois a

Bacia do Pantanal estava em seu início. A associaçåo de dois grupos de rochas
carbonáticas, calcários e dolomitos, gerou dois compartimentos com características

morfológ¡cas do relevo e das cavemas as un¡dades CLCp e pCMR

Na área dos calcários a oeste, partindo da superfície aplainada original,

desenvolve-se o carste labiríntico da unidade cLCp que reflete uma condição de

aplainamento extremo com remoção de solo e coberturas gerando uma superficie

rochoss exposta å ação das águas meteóricas (carste exposto)_ O padråo de
fraturamento subvertical representa a principal descontinuidade que condiciona a
instalação das fendas de dissolução. A grande quantidade de fraturas subverticias
permeáveis em uma superfície aplainada sem solo, sob açäo direta das águas

meteóricas gera o carste lab¡ríntico. Nesta situação há uma inf¡ltração difusa ao longo

dos planos de fraturas, sem concentração da injeção em pontos específicos. Esta

paisagem evolui, a partir desta superfície carbonática aplainada inicial, em fendas
alargadas, e quando sua base alcança o nível de base local, estas fendas se

transformam em corredores, por erosåo lateral, mantendo a injeção difusa. Com o
rebaixamento do nível d'água, alguns setores do carste labiríntico foram substituídos por

carste poligonal devido à geração de ponlos de ¡njeçåo nas intersecçöes de frâturas,

seguindo conexöes com o aqüífero de condutos. os blocos altos separados por fendas,

corredores e pontos de absorção começam a desenvolver morfologia de cones.

Progressivamente as fendas de dissolução, os corredores cársticos e o carste poligonal
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tendem a se transformarem em planícies a medida que o entalhamento vertical atinge o
nível d'água, gerando morros residuais da Unidade pCMR-C.

O relevo na área dos calcårios no planalto evoluiu de formå diferenc¡ada devido ao

soerguimento relat¡vo dist¡nto, que gerou grad¡entes hidráulicos maiores no setor norte
em comparação ao setor sul. o relevo do setor sul permaneceu com a morfologia
original de carste labiríntico e carste poligonal por apresentar baixo grad¡ente hidráulico
(nível d'água raso). Já o setor norte possui uma drenagem fluvial mais desenvolvida,

com rios entalhados, devido a um maior gradiente hidráulico, restando apenas carste

labiríntico e carste poligonal nos interflúvios. o carste poligonal neste setor onde há

maior grad¡ente e aqüíferos de condutos mais desenvolvidos é composto de formas

convexas Iipo cockp¡t karsl, com depressÕes de maior amplitude.

Esta diferenciação do relevo entre os bloc¡s norte e sul do planalto da Bodoquena

deve ter sido gerada a part¡r da formaçåo da Bacia do pantanal, que gerou desnível e
conseqüentemente maior gradiente hidráulico.

o infcio da sedimentação da Bacia do Pantanal é atribuido ao plio-pleistoceno

(Assine & Soares, 2004; Ussam¡ ef a/., 1999).

Na área dos dolomitos (setor leste da serra), partindo da superficie aplainada
original, desenvolveram-se planícies com morros residuais. Nesta área poderia ter
havido uma cobertura arenít¡ca no período de início de carstificaçåo. Antes da

subsidência do Pantanal a superficie dolomítica estava nivelada com a dos calcários.

Atualmente a superfície or¡g¡nal nos dolomitos é pouco preservada, ocorendo na parte

central da serra e em raros topos de monos- solo espesso cobrindo o epicarste é uma

característica marcante desta área. Atualmente se observa que onde os dolomitos estäo

em situação de planalto, ocorrem poucos morros residuais. Assim os morros devem ter
se formado através do entalhamento da superfície original e expansåo das planicies,

com o modelamento da topografia na Depressåo do Rio Miranda após o início da

subsidência do Pantanal. Deste modo a partir da mesma superfície original o relevo nos

dolomitos evoluiu diferentemente dos calcários, para um relevo de morros e serras, que

progressivamente desenvolveu planícies com cobertura de solo. os morros residuais da

Unidade PCM R säo resultado do excesso de impurezas (veios de quartzo) e são

delineados em planta e perfil pela estrutura da rocha. o relevo desenvolvido nos

dolomitos da unidade PCMR tem, portanto, influência da litologia. A natureza dolomitica

das rochås nåo permitiu o desenvolvimento de muitas feiçöes cársticas de superfície,

apesar do desenvolvimento Iocal de condutos e cavernas.
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7.2. Gavernas e espeleogênese

Através do estudo da morfologia de cavernas a espeleogènese foi interpretada

individualmente em cada grupo de cavernas no Capítulo 5. Porém alguns processos

podem ser generalizados para todo o sistema cárstico.

Uma das características que predominam nas cavernas da Serra da Bodoquena é

a presença de redes anastomosadas. Estas redes marcam a fase de iniciaçäo e

desenvolvimento freático em várias cavernas especialmente nos calcårios. O baixo

grad¡ente hidráulico na fase de ¡niciaçäo permitiu o desenvolvimento de redes

anastomosadas. No setor dos calcários o rebaixamento do nível d'água gerou

entalhamento vadoso das redes anastomosadas, em condutos hidraulicamente mais

eficientes, geralmente situados nas partes inferiores dos planos de anastomose. Estas

cavernas possuem evidências de uma fase de preenchimento sedimentar em alguns

locais com ampliações paragenéticos e cúpulas. Não se sabe se este processo se

estendeu por toda a região, pois ocorre apenas em algumas cavemas.

Nos dolomitos âs fe¡ções freát¡cas foram obliteradas pelo abatimento, mas

acredita-se que estas redes anastomosadas possam ter existìdo na fase de iniciação.

Porém nos dolomitos interpreta-se que a iniciação e o desenvolvimento freát¡co tenha

oconido parcialmente em ambiente de carste interestratal. Esta interpretaçåo deve-se å

comparação com os padrões de cavemas que existem na Fazenda Santa Maria

(Unidade PAD) onde os arenitos recobrem parte da área, expondo grandes volumes de

cavernas freáticas com o gradativo recuo dos arenitos da Formåção Aqu¡dauana.

A existência de um padråo reconente de salões de abat¡mento nos dolomitos é

interpretada como influência da litologia- A pequena quantidade de cavernas, porém

com maior volume, demonstra que o desenvolvimento de condutos cársticos nos

dolomitos é concentrado em fraturas, falhas ou camadas mais permeáveis, nåo sendo

bem desenvolvido na maioria dos locais, mas de grande volume quando presente.

Evidências de campo mostram que dolomitos dissolvem mais lentamente, seu aqúifero

possui poucos condutos e cavernas maiores, com poucas formas de relevo cárstico em

superfície (Rauch & White, 1977) e em alguns casos dolom¡tos possuem pouco ou

nenhum desenvolvimento de cavemas (Klimchouck & Ford, 2000). White (1984) apud

Ford & Williams (1989) sugere que a menor taxa de dissoluçäo dos dolomitos permite

uma corrosåo lenta e uniforme que alcança extensóes maiores ao longo do aqúífero.

Por outro lado os calcários com tâxa de dissolução maior perdem rapidamente a

capacidade de dissolução ampliando muito os condutos ao longo de pequenas

extensÕes.
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Após uma fase de ¡n¡c¡açåo e desenvolvimento freático (iniciada no Terciário) as

cavernas no setor dolomítico, sofreram uma exposição subaérea parcial, evidenc¡ada

por estalagm¡tes e outros espeleotemas vadosos atualmente aba¡xo do nível d'água.

Esta fase de exposição subaérea é atribuída a um soerguimento regional ocorrido antes

da instalaçåo da Bacia do Pantanal. Acompanhando a evolução da Bacia do Pantanal

ocorre um escalonamento da superfície original na Serra da Bodoquenâ através do

movimento de blocos em soerguimento e subsidència relativos. Neste quadro atribui-se

a submersão dos espeleotemas vadosos, acima citados, ao evento de subsidência

relat¡va do bloco leste (dolomítico). Estes salões apresentam atualmente grandes

volumes, mostrando que o aqüífero cárstico é bem desenvolvido em profundidade, fato

corroborado por dados de vazåo de poços da reg¡ão.

Na Unidade PCMR observou-se que na Área de Bodoquena as cavernas

desenvolvidas em calcårios possuem espesso preenchimento sedimentar, às vezes

preenchendo totalmente os condutos. Este preenchimento mais efetivo nesta área é

¡nterpretado como efeito da situação topográfca reba¡xada destas cavernas (aba¡xo de

300 m), próx¡mas da planície aluvial do baixo Rio Salobra que é o nível de base local.

Assim estas cavernas foram abertas em s¡tuação topográf¡ca distinta e posteriormente

por razöes de subsidência tectônica, a subida do nível d'água causou o assoreamento

destes condutos,

7.3. Tectônlca recente

A subsidênc¡a tectônica do Pantanal é um fato reconhecido desde os trabalhos de

Almeida (1945), que também relacionou sua origem a orogenia andina (Almeidâ & Lima,

1959)- Trabalhos mais recentes mostram que o surgimento da Bacia do Pantanal é

reflexo de esforços d¡stensiona¡s no arco flexural da bacia de antepaís do Chaco,

alcançando até 500 metros de espessura de sedimentos (Shiraiwa, 1994; Ussam¡ ef a/.,

1999). O desenvolvimento desta bacia laz com que haja uma subsidência não só no

depocentro, mas também por todas as bordas e áreas adjacentes. Desta forma é lógico

pensar que a Serra da Bodoquena, que está na borda sul da Bacia do Pantanal, esteja

em subsidência. Na porçäo norte da serra as rochas do Grupo Corumbá (inclusive os

calcários) encontram-se sob os sedimentos quaternários da Bacia do Pantanal, que

recobre também toda a Faixa Paraguai, aflorando novamente em morros testemunhos

no inter¡or da bacia e definitivamente na Sena das Araras, em Mato Grosso (Figura 2.2).

Além desta subsidência regional, outro efeito da tectôn¡ca recente da Bacia do Pantanal

é o rebaixamento do nível de base, po¡s as alt¡tudes no Pantanal chegam poucos metros
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no seu interior, alcançando rapidamente a quase 1000 metros nas suas bordas,

causando assim uma convergência das drenagens para seu interior, e um maior

gradiente hidrául¡co nas bordas.

Assim o papel da tectôn¡ca recente na área é mu¡to expressivo na configuração

reg¡onal do relevo visto o rebaixamento da Depressåo do Rio Miranda em relaçåo ao

Planalto da Bodoquena. A existência de escarpas retilíneas separando os dois blocos,

com possíveis capturas de drenagem no Rio Perdido reforçam esta idéia.

Como já descrito anteriormente, atualmente há um desnível entre os calcários e os

dolomitos. Se a superfïcie original era a mesma para as duas rochas, como ocorre na

porçäo central da sena, seria de se esperar que os dolomitos formassem relevo de

morros com cotas mais elevadas que os calcários, porém com as planícies n¡veladas

entre s¡. Diversos estudos laboratoria¡s demonstram que a calcita é mais solúvel que a

dolomita (Chou ef a/., 1989; Appelo & Postma, 1993) da mesma forma que os calcários

em relaçäo aos dolom¡tos (Rauch & White, 1977). Além da quantidade de magnésio,

outros fatores que aumentam a solubilidade é uma menor granulação e uma menor

quantidade de impurezas (Rauch & White, 1977). Os dolomitos da área possuem em

geral granulação grossa retardando ainda ma¡s a carst¡f¡cação.

Se os calcários são mais solúveis pode-se inferir que o desnivel em relação aos

dolomitos era ainda maior do que a situaçäo atual, pois a denudação rebaixou a

topograf¡a nos calcários de forma mais intensa do que nos dolomitos.

Assim a abertura do pantanal gerou desníveis entre blocos distintos, hoje

delimitados por escarpas. As falhas que delimitam os blocos em soerguimento e

subsidência não foram observadas diretamente, mas dados geofís¡cos confirmam sua

existência. A origem tectônica da escarpa oeste já havia sido levantada por Almeida

(1965) e mencionada por Kohler ef a/. (1998). Por outro lado, Alvarenga et al. (1982)

sugerem que näo é possível afirmar tratar-se de uma escarpa de falha, pois não há

evidências para tal. lnterpreta-se que estes desníveis a oeste e a leste tenham sido

causados por movimentações recentes de falhas de componente principal normal, com

geração de escarpas atualmente modificadas pela erosão remontante, Os trechos mais

sinuosos das escarpas correspondem ao entalhamento da escarpa de calcários pela

erosão remontante.

Ussami ef a/. (1999) delimitaram pelo menos duas falhas na borda oeste da Bacia

do Pantanal, que podem ser relacionadas com algumas estruturas da Serra da

Bodoquena. Segundo Ussami ef a/. (1999) estas falhas säo normais e de direção N-

S/NNW-SSE com mergulho p¿¡ra leste, e são reativaçöes de antigas falhas de empurrão
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proterozóicas/cambr¡anas de vergência para oeste. Pode-se notar que uma das falhas

delimitadas por Ussami ef a/. (1999) corresponde aproximadamente à escarpa oeste do

Planalto da Bodoquena. Observando os perfis gravimétricos de Ussami ef a/. (1999)

também se observa que o bloco que corresponde a Serra da Bodoquena é uma

anomalla positiva, enquanto à oeste, a escarpa é marcada por uma anomalia negativa,

que marca a falha.

No bloco ma¡s rebaixado de dolom¡tos encontram-se grandes salões de

abatimento, reflexo do tipo litológico, mas a existència de espeleotemas vadosos

submersos, em alguns deles, é atribuldo åo rebaixamento tectônico, Neste c€so,

provavelmente, temos influència climática e tectônica no processo de afogamento das

cavernas e espeleotemas vadosos- Não foi possível até o momento estabelecer o peso

de cada um dos fatores. Mas através da quantifìcaçäo da variação atual do nível da

água (NA) vimos que na Gruta Mimoso a variaçåo atual é 10 metros e desta forma em

uma época muito seca seria possível que as estalagmites mais profundas datadas

est¡vessem em ambiente vadoso. O período de coleta foi mais seco (pluvios¡dade de

912,8 mm anuais em 2002) que a média de 1419 mm anuais (obtida para 24 anos de

registro), porém não foi o ma¡s seco já registrado na reg¡ão (581,3 mm anuais em 1999).

A quantidade de chuva em 2002 foi mu¡to menor que o máximo de 1954 mm anuais

reg¡strådo em '1991.

A influência climática pode ser avaliada a partir de dados paleoclimáticos. Apesar

de nåo serem de regiöes próximas, parece que é consenso que houve um perfodo mais

seco que o atual na maior parte do Brasil, a exceção da regiäo Nordeste. Ledru (1993)

determ¡nou um periodo seco entre 5500 e 4500 anos BP, no Bras¡l Central, e indics que

este período seco ocorreu em toda a Amér¡ca do Sul em épocas dist¡ntas, de acordo

com a latitude. Na região Amazôn¡ca brasileira e na Venezuela e ColÔmbia, um perÍodo

seco entre 8000 e 4000 anos é observado (Ledru, 1993).Thomas & Thorp (1995) fazem

uma estimativa da pluviosidade nos trópicos mostrando que a partir de 9000 anos BP

inicia-se uma fase seca que culm¡na a 3500 anos BP, quando se inicia uma fase úmida

chegando aos níveis atuais. Ainda no Brasil Central Salgado-Laboriau et al. (1997)

descrevem clima seco entre 18500 e 6500 anos BP, com um aumento de umidade por

volta dos 5000 anos BP. Ledru ef a/. (1998) estudando diversas localidades nas regiÕes

Sudeste e Central do Brasil observaram clima seco entre 10000 e 7000 anos BP,

sazonal ente 7000 e 4000 anos BP e próximo das condições atuais após 4000 anos BP.

Em terraços do Rio Paraná, no estado do Paraná, Stevaux (2000) reconhece um

período seco entre >40000 e 8000 anos BP, seguido de período úmido que durou até
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3500 anos BP. Parolin & Stevaux (2001), descrevem no Rio Paraná no estado do Mato

Grosso do Sul, depósitos eólicos indicativos de clima seco entre 10000 e 3000 anos BP.

Dados de locais mais próximos são contraditórios. De um lado mostram um

período de clima úmido entre 10200 e 5lg0 anos BP que ter¡a perm¡t¡do a

individualizaçäo de lagos no Pantånal Matogrossense (Bezerra, 1999). Assine & Soares

(2004) estabeleceram o limite Pleistoceno/Holoceno para o estabelecimento das terras

úm¡das no Pantanal Matogrossense. Por outro lado indícios de cl¡ma seco entre 4572 e

11420 anos BP foram verificados no Pantanal Matogrossense por Vlctoria ef a/. (1995).

As idades obtidas neste trabalho mostram que o lago esteve mais baixo entre no

mínimo 23000 (idade calculada) e 5300 anos BP quando houve deposiçäo de

espeleotemas vadosos, assim indicando um clima mais seco, porém não árido visto a

deposição de espeleotemas. Este perÍodo não coincide totalmente com períodos secos

relacionados em outros trabalhos. A partir de 5300 anos BP há deposição de crostas em

ambiente subaquático, com o nível do lago mais alto, assim o clima era úmido, talvez

muito parecido com o atual.

O papel da subsidênc¡a tectôn¡ca no afogamento dos espeleotemas vadosos é

indicada pela rapidez de subida do nível d'ågua. Auler & Smart (2001) registraram uma

descida do nível d'água de l3 metros durante os últimos 1 7000 anos BP no Nordeste do

Brasil, que possuía um clima úm¡do passando para condiçÕes semi-áridas nos dias de

hoje. A partir destes dados obteve-se taxas de descida do nível d'água de cerca de 0,76

mm/ano nesta região. Apesar de ser em um local muito distanie, este valor é uma

referência para quant¡ficaçåo da variação do nível d'água no Brasil através de

fenômenos climáticos, pois esta região encontra-se em uma área cratônica estável. As

taxas de subida do nível d'água obt¡das na Gruta Mimoso são de B metros em 5000

anos, ou seja, 1,8 mm/ano, que é cerca de 2 vezes mâis ráp¡do que no Nordeste. Além

disso, atualmente no Nordeste o clima é semi-árido com prec¡pitaçöes em tomo de 500

mm anuais, não ocorrendo precipitação de espeleotemas, d¡ferente das condições

climáticas da Serra da Bodoquena. Se antes de 5300 anos BP o clima da Serra da

Bodoquena fosse semi-árido a tal ponto de baixar o nível do lago em cercâ de 12 metros

nåo deveria haver a deposiçäo de estalagmites e estalactites com taxas de crescimento

de aproximadamente 0,003 mm/ano, como acontece no Nordeste do Brasil. Ass¡m

mesmo, na fase seca, houve a deposiçåo de espeleotemas, porém com o lago mais

baixo. A subida do lago ocorre mais continuamente por subs¡dência tectônica, e

portanto, estaria também ocorrendo durante a fase secã. Em 5000 anos BP teria se

iniciado uma conjunçåo de condiçöes climáticas úmidas e subsidênc¡a tectônica que
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teriam causado a submersão dos espeleotemas vadosos com altã taxa de subida do

nível d'água. Após 5000 anos BP fases secas säo registradas em carbonatos

precipitados em lagoas no Pantanal em 3820 anos BP (Ass¡ne et al., 1997) e em

estalagmites na Gruta Joåo Arruda (próxima a Gruta Mimoso) entre 3800 e 2500 anos

BP (Bertaux et al.,2002). Estes eventos aparentemente nåo afetaram o lago da Gruta

Mimoso, visto que a deposição de crosla subaquática, que se iniciou em 5000 anos BP,

é constante até hoje, näo apresentando hiatos deposicionais.

Uma subsidência ma¡or no bloco leste também é evidenciada pela assimetria das

bacias dos r¡os Salobra e Perdido, no planalto, com a maior parte dos seus afluentes a

oeste.

As diferenças entre os setores norte e sul do planalto (Unidade CLCP), como

canyons e formas côncavas de carste poligonal no bloco norte, devem-se ao um

soerguimento relat¡vo e a um aumento do gradiente hidråulico. A posiçåo elevada da

nascente da Gruta Urubu-Rei é o melhor exemplo deste alto entalhamento fluvial, pois

uma nascente suspensa em relaçåo ao fundo do vale fluvial demonstra que no setor

norte a taxa de entalhamento fluvial é maior do que a taxa de entalhamento vadoso dos

condutos cársticos da nascente em conseqüência. Este soerguimento relåtivo do setor

norte é relacionado às áreas rebaixadas do Pantanal Matogrossehse, que se encontram

em subs¡dência. Em contraste ao setor norte, os poucos vales fluviais do setor sul

apresentam baixo entalhamento e vales abertos.

No setor sul algumas mudanças de curso marcam o Rio Perdido. Em relaÇåo a

primeira mudança de curso que ocorre junto à escarpa leste, não foi possivel precisar se

ela teria s¡do causada por uma captura de drenagem ou por razöes hidrogeológicas.

Neste caso o problema em afÌrmar de que se trata de uma captura res¡de no fato de que

capturas geralmente ocorrem quando a escarpa de falha no bloco alto bana o curso de

um rio, o desviando. Neste local o Rio Perdido estå sobre o bloco alto, assim nâo estaria

sendo banado devido a escarpa. Já a sua segunda mudança de curso acredita-se que

seja uma captura de drenagem associada a estrutura linear, provavelmente uma falha,

relaclonada a borda da Bacia do Pantanal. O Rio Perdido segue seu curso sobre esta

estrutura até atingir o Rio Apa.



8. CONCLUSÕES

Como principal conclusåo desta pesquisa propõe-se um modelo da evoluçåo do

carste da Serra da Bodoquena associando as principais fases evolutivas a uma

cronologia relativa (Figura 8. 1),

Fase I

1- As unidades pré-cambr¡anas da Serra da Bodoquena sofreram erosão durante o

Carbonífero e posteriormente foram cobertas pelos sedimentos da Formação

Aquidauna. Possíveis feições epicársticas e feiçöes freáticas rasas do pré-

carbonífera foram removidas durante a sedimentaçäo glacial da Formaçäo

Aquidauana.

Fase II

2- Do Cretáceo até o Terciário o soerguimento pré-Bacia do Pantanal ocasiona a

progressiva remoção da cobertura arenítica.

3- lnicia-se a geração da superfície de apla¡namento no f¡nal do Cretáceo,

correlacionada regionalmente a Superficie Sul-Americana.

4- lniciação e desenvolv¡mento freático dos condutos cársticos que provavelmente

ocorreu tanto em condição de recarga livre na parte oeste (rochas carbonáticas

expostas) como também em condição de carste interestratal na parte leste

(rochas carbonáticas cobertås pela Formaçåo Aquidauana).

Fase lll
5- Em cond¡çåo de relativa estabilidade tectônica, a maior parte da cobertura

arenítica é removida, instalando-se a Superfíc¡e Sul-americana, que

regionalmente é relac¡onada com o Planalto de Maracaju-Campo Grande e

localmente foi denominada de Superfície Bodoquena. Está superfície hoje é vista

já erodida no Planalto da Bodoquena, nivelando rochas do embasamento gran¡to-

gnáissico, metassedimentos do Grupo Corumbá e os arenitos da Formação

Aquidauana. lnterpreta-se que neste estágio calcários e dolom¡tos encontravam-

se n¡velados.

Fase lV

6- lnício de soerguimento e entalhamento da Superfície Sul-Americana através de

sistemas fluviais.
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7- O entalhamento gera a ampl¡ação da zona vadosa acompanhada do

desenvolvimento de formas do epicarste. lnicia-se o carste labirínt¡co a partir da

superfÍcie aplainada nos cå¡cár¡os. Nos dolom¡tos diferenciam-se planícies

cársticas de cr¡stas e morros residuais.

8- Continuidade do desenvolvimento dos condutos em rede anastomosada e

condutos ascendenles nos dolomitos.

9- O rebaixamento do nível d'água devido ao soerguimento lento ¡n¡cia um

entalhamento vadoso nas cavernas, que nos dolomitos evoluí para salões de

abatimento. Na zona vadosa inicia-se a deposiçåo de espeleotemas subaéreos.

10- Desenvolve-se carste interestratal nas rochas carbonáticas recobertas pelos

arenilos.

Fase V

1 1- A instalaçåo da Bacia do Pantanal no Terciário interrompe a fa¡xa de rochas

proterozóicas, individualizando o bloco norte da Sena das Araras e o bloco sul da

Serra da Bodoquena.

12- Através da instalaçåo da Bacia do Pantanal surgem ao longo da Serra da

Bodoquena setores em subsidência relativamente a outros em soerguimento,

ocasionando o aumento do gradiente hidráulico nos blocos soerguidôs.

13- Através da movimentação relativa entre blocos, provavelmente ao longo de

falhas de mov¡mentaçäo normal dominante a superficie original é escalonada em

trës compartimentos topográficos demarcados através de escarpas. Os blocos do

embasamento a oeste e de dolomitos a leste são rebaixados relativamente a um

bloco central de calcários.

14- Na Unidade CLCP o carste labirínt¡co é substituído em alguns setores para

carste poligonal onde há desenvolv¡mento de ponlos de absorçåo na intersecção

de fraturas subvert¡cais. As fendas são ampliadas através do fluxo de recarga ao

longo de fraturas verticais. Quando este entalhamento atinge o nível de base

ocorre o alargamento formando os corredores cársticos-

15- Acompanhando a ampliaçåo da zona vadosa, parte dos condutos freáticos são

expostos ou sofrem entalhamento vadoso em sua base- Com a progressiva

evoluçåo dos cones cársticos e ampl¡açäo das planícies condutos são expostos

nas vertentes dos cones oconendo atualmente como cavernas reliquiares.

16- Grande parte da infiltraçåo autogênica da Unidade CLÇP ressurge através de

nascentes que se instalam junto a escarpa leste do planalto no lim¡te com a
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Unidade PCMR iniciando a alimentar uma rede de drenagem superfìcial nas

planícies cársticas. O Rio Perdido passa a ter trechos subterrâneos em

conseqüência de ampliação da porosidade secundária nos calcários

acompanhada de aumento de gradiente hidráulico.

17- Na Unidade PCMR as cristas dolomfticas tornam-se morros residuals

individualizados por drenagens oriundas das nascentes da escarpa leste. Nos

morros preservam-se trechos de condutos ascendentes, como salöes de

abatimento, em parte alagados pela subida do nível d'água causada pela

subsidênc¡a. Formam-se lagos onde espeleotemas vadosos são submersos e

espeleotemas subaquáticos säo depositados. Variações climáticas durante o

Quaternário geram uma oscilaçåo do nível d'água.

18-Na Unidade CLCP - Área Rio Salobra, em soerguimento relativo, instalam-se

vales fluv¡ais e a drenagem subtenåneã é drenada para eles. Se desenvolvem

canyons na Unidade CPA acompanhando grande parte da drenagem fluvial.

Condutos freáticos são expostos acima do nível de base local (Gruta Urubu-Rei),

denotando o grande entalhamento fluvial. Carste labirintico e carste poligonal

(cockpit karsf) são preservados nos interflúvios.

19- Na Unidade PAD o processo de dolinamento é intensif¡cado acompanhando a

ampliação dos condutos freáticos.
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I?¿suno:
tl Serta da lJoclor¡uena conslitui pkúalk¡ ct¿¡ bo¡¡ali-

co desenvolv¡do nas |ochtÌs do Grupo CÒ,' rnbLt (Faixa
Paraguai), q e se rcssalta topogta.lìcamente das planícies do
llstado do Mat<¡ Gtc¡ss<¡ ¿lo Sul- Foi invesligodo pela primeira
vez, do ponb de v¡sta geolóÈ¡co c geonlÒtfológicÒ pÒt' rlbrrc i.lã
(1965). Este a1 Òr' nolou que as condições .l.t tcg¡ão s|a,
favoràveis pata cttslíJìcação, mas a ínci¿lência de feíções
Kú'.st¡câ.t pot'el¿ notaL:]a Íoi ¿ons¡detãda bù¡.ta, ao cÒntrá|iÒ
do que ¿studos nais esp¿cíIcos l¿m rcvelod<> d¿s¿l¿ entã<¡.

O car,ctc da S¿rra cla llocloqrena posstti Ír¿s cor parli-
nentos de ¡elevo ptinc¡pa¡s. O Plonalto da B&loquena é s s-
ler¡lado por calcar'¡oi calcíticat, cont um carsle a log¿nico
com pavimentos cársticos e corsle poligorutl dominatkt por
con¿s ,tt:t pÒrção rul e siittemas øuvi¿1Ì.t cÒm ¡'¡os entallu¿lûs ¿

menos infuência cle um sistema cdrst¡co, nlt porção no e. A
Depressão tkt Iì.io Mit'anda composla plincipalmenle de cal-
c¿D ¡os rlolo íl¡cos com morros resiahtltis e dolinas, ¿rs;tocid¿las
a anplas planícres carsticas c JÞições vidosas de cavemos
aludl cnle abairo ¿o NA (cspeleolcmas xtbmr:rsos). o
eyemo sul.!d Seïa da Bodoquena aptesenla wr¡ cù|ste ¡nler-
tr-strat¿rl, evid¿hc¡ado por dolinas dcsenvolvi¿las nos at'en¡loÍ
tkt liormação Atltidauan¿¡ da IJaaa ¿lo ['orana.

Qrank> às cavcrnas observam-se lt¿s padr¿t¿s princ¡-
pais: l) .tal¿ies cle abal¡mentos i'regulat"as em planta,lbmdn-
elo plano-s inclinadt¡s em s¿çîto longihdinal; 2) c.¡vetnas c

rcale a a|lÒnos¿tda er Ì)ldnÍI, c(:ùtt cÒndtltos c¡lctllarcs d ¿ltP'
ticos e tarnifcuçõ¿s dnastohtÒ.tada¿s eù seção tlansvers¿tl; 3)
cdvernas meanahltnt¿s em Planlu, Pol vez(s ¿¡ssocin¿los al

sumidoto'os at¡vo.i Òufosseis, com rccatga alogênica ùat màio-

tl cni¡l¿ncia de tectòr¡ica lecente ù Se¡,ra aLt ll&locluen¿t
¿ stt.ttenla¿la pela su.¡ pt'ù mi¿la¿le com a IJùc¡a ¿lo I'antan,1l e

pÒr alglonas [eíçõet com.J: espeleolehtds suba¿t?os s ltmet"-
sos; planalto sulttentado por calcários culciticos t ¡tlanícies
por cdlcdt'io.t dolomllicos; ¿scdtpãs delitt¡ldndo o plattdhù:
porção norle do plarutho co r¡,os ùais enlãlha¿|os qûe o sul;
possívei,s catp|Iì'¿ts (la th'cnagen do lìítt Per'd¡do e lno eslrlt'
hta l¡neat', apa|e tcmente t'¿lac¡onada ao PantdnLll, que

crttzt a Sen'a da I)ocloquena-

Palavt'as-chav¿ : Õeologia, Geoespeleologia, Carstc,
Ge omorlt>logia, (.1 apennq Sernt ¿kt lJøltx¡æna.

Absb'act:
'l'he Serra da ßoclal e a coùpr¡ses a carbonate plataau

developerl upon rrxks <tf the Corumha Group (Patzguoi ßalt),
Ihat stdn.ls dbove the hrcad, rolling plains Òfthe Statè ÒfMak)
(irosso do Sul (cenb'al-westcrn Brazil), Il wds Jìt sl investigat-
ecl lron a geokryícal and geomotphokryìutl ,rlandpoint by
.'Uneida (1965). T'his author no¡¿d lhal lhe ,'¿g¡on's côn.l¡tþns
law*ed karstification bul hc note¿l very lew kat'slìc leahtres,
corÌtrarÌ to whal ¡rþre teccnl detail¿d stlul¡¿s hdve t evealc.l.
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Fig. I - Mrpo hipsomótrico da Serr¡ da Bodoquena

- Hypsometta ofthe Serr¡ da Bodoqucna

The Bodoquena plqteau Ís supported by calcitic lÍme-
stones, with an qulogen¡c karst presenlÍng limestone pave-
ments and poligonal karst wiîh karst cones in the souih and
fluvial systems with entrenched rivers and less evìdence of
karstic influence in the north. The Rio Miranda Depression
has (evgl9ryd mai/y upon dolomìtic límesrones and presents
residual hills and dolines associated with broød karsiic plains
and vadose cave features presenily below the grounãwaru
Ievel (submerged speleothems). The extreme soithern Serra
do Bodoquena exhibits inîerstratal lcarst as indicated by
dolines ìn sandstones of the Åquidauana Formatìonwhich dÍi-
cordantly overlies the Corumbá Group.

As for the caverns, three principal pafierns are
obseryed: l) breakdown chambers ímegular in plariview and
presenting inclined planes in longitudinal section; 2) anosto
mosing caves ín plan-view and cross-seclìon with circular to
elliptical conduits; 3) and meanderìng caves ìn plan-view,
some associated with qctíve or fossìl sínlæ, with allogenic
recharge in the majoríty of cases.

That the region høs been affected by recent tectonism ìs
supporîed by its proxím¡ty to the pantana! basin and by the
following observations: speleothems formed subaerìalljt are
now submerged; the plateau is sustained by calcitic lìmeitones
and 

-the 
plains by dolomiîìc limestones; the ploteau is delimit-

ed by scarps; rivers ere more enlrenched in the northern
plateau than in the south; possible streøm capture is evidenr
along the RÍo Perdído; qnd a linear structure apparenily relat-
ed to the border ofthe Pantanal cuts the Serra'cla Bodoquena.

_ Keywords: Geologlt, Geospeleology, Karst,
Geomorphologt, Caves, Serra da Bodoquena. -'

Resumen:
Lq Síerra de Bodoquend es unq amplia mesela des*

rrollada en rocas cqrbonatodas del Grupo Corumbá, que
resaha inmediatamente en lqs planicíes det Estado de Mato
Grosso do Sul. Una investigación pionera desde e! punto de
v.ì s I a, 

-ge 
o I ó gi c o y ge om o rfo I ó gìc o fu e re a I i : ada por A I me i da

(1965). Al contrario de lo que indìcan los estudios más
recíentes, ese autor verifrcó una ìncoherencia entre las condi-
clone1 lqvorables para la þrmación de carst y la baja inci-
dencìq de rasgos córsticos en la región.

EI sistema córstico de Ia Sierra de Bodequena posee
lres.compart¡mientos principales de relìeve: (ì) la meseta de
Bodoquena, sustenlado por cali=as, formada'en lq parle sur
por carst qulogénico, con pavimentos cárslicos y carste poli_
gonal; y en la porción norte, un sistema fluvial conformado
por ríos de cauces profundos, con menos influenciq ãe un sis-
tema cárstico; (ìi) Ia depresión del Río Miranda, constitu¡da
esencialmenle de dolomíqs, con elevaciones residuales y
dolìnqs, asociadas con amplias planicies cársticas y rorgí,
de csvernas vadosas actualmente de bajo de! nivei de a-gua
(espeleotemas sumergídos) y (iii) en el extremo sur de lai¡e-
rra ocurren campos de dolinas que muestran un compar_
limienlo de relieve como un carsl ¡nlerestratos, desarrollado
en areniscas de la Formación Aquidauana de Iq Cuenca del
Parqná.

En cuanto a las cavernas, las mìsmas presentan tres
principales patroryes: l) galerías de abatìmiento irregalar en
plantø y longitudinalmente formando planos ìnctinãdos, 2)
cavernqs en red anastomosada con conduclos circulares a
elíptìcos en planta y ramificaciones anaslomosadas en sec-
ción transversal, 3) cavernas meandriformes en planta, a
veces asociados con sumìderos activos o fósiles, con inyec_
ción alogénìca en la mayoría de los casos.

La influencia de una tectónica más recienle en Ia
Sierrø de Bodoquena es posíble deducìr por Ia proximidad de
la mismq a la Cuenca del Pantanal y por la presencìa de
espeleolemas subaéreos sumergidos, meietas suitentødos por
calìzas y planicies de dolomías, escarpas delimitando m|se-
tas, en la porcìón norle de la meseta el cauce de los ríos son
rnás profundos que en el extremo sur, posìble captura de
drenaje del Río Perdido; y una estructura linear que secciona
Ia Sierra de Bodoqueno.

Palabras llave: Geología, Geoespeleología, Carst,
Geomorþlogía, Serra dq Bodoquena.

Introdução

A Sera da Bodoquena é uma feição geomorfológica
marcante no Estado do Mato Grosso do Sul, com cerca de 200
km na direção norte-sul e até 800 metros de attitude lFis.l).
Situa-se a sudeste da Planíc[e do pantanal entre l9o +i, íZf
l5'de latitude sul e entre 57" 30' e 56o l5' de longitude oeste.

Consiste de um planalto carbonático (sema propria-
mente dita) do Grupo Corumbá e de planícies de natureza ter-
rlgena e carbonática dos grupo Corumbá e Cuiabá, todos da
Faixa Paraguai-Araguaia (Almeida et al., 1976; Boggiani &
Alvarenga, este volume) (Fig. 2).

No contexto desses dois compartimentos geomor-
fológicos principais, se desenvolvem sistemas cãrsticos,
reunidos por Karmann & Sánchez (1979; l9S6) na provfnciá
Espeleológica da Serra da Bodoquena.

O limite norte da Sera da Bodoquena é dado peto
recobrimento por sedimentos cenozóióos da Formäção
Pantanal e ao sul praticamente desaparece, ocorrendo apenas
alguns monos isolados dos calcários do Grupo ltapucumi.
Após a primeira citação da presença de carste'e cavernas na
região por Mendes (1957); Almeida (1965) faz uma primeira
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- Geological outlinc shoìving carbonatc rock units (Compilcd

caractcrii¿ação cnl seu tmbalho Geologia du Serru dtt ßotloquenu.
Existcnl poucos trabalhos rcalizados na Serra cla

Llodoc¡uena quc enf-ocatn o carstc. ljstudos espccílìcos são
cada vez nlais necessár'ios devido ao aunlento do aportc de
turistas. acompanhado tla rcspecti\/a infìa-estrutu¡.a
ncccssária c. principalmcnte. os voltados ao planejantento do
uso da terra e os ncccssários para clabot.ação do plano tJc
rnanc.io do l)alquc Nacional da Serra <Ja lìodoc¡ucna, criado no
clia 2l de agosto dc 2000.

Geomorfologia do carste da Serrâ da Bodoquena

Alrncida ( 1965) cstabelcccu unla pr.inreir.a comparti-
nrentação geontorfìrl(rgica da ál.ca (Fig,3): I)antanal, Zona
Cristalina Ocidcntal. Serra da Bodoqucna. Zona Scrrana

from Nogueira & Otiveira, t97B; Corrôa , o,.,t}]å.rràlåjl,i;åiÍ;

Oricntal. Depressão l)erilérica do Miranda c Vale do Rio Âpa.
Segundo Âlrneida (lt)65, p. 8l) a Sct.ra da llodoqucna "rl a
ntais itrtportonte .feiçíio geomot.fttlogica regiottul. ttíit¡ ,so
pelos oltitudes o que se elevo, denlro do c¡uuclro tle plunícies
do sul do Ã.lctto Gt'o,ç.ço, cono por .suq exten:;ão".

Ilnr trabalho nlais rcccntc, Alvarenga et ol . (1982). rxt
projcto IìAl)AMlllÌASIL. reconhecel.anl na árca dc cstudo
(ìuatro unidades gcomorfìllógicas: o I)lanalto cla Bodoquena.
o Planalto de Malaca.iu-Canrpo (ìrande, a Dcprcssão do Iìio
Paraguai. as Planícics c Pantanais Mato-grosscnscs. Â classi-
lìcação de Alvalcnga et al. (1982\ é a utilizada ncstc trabalho,
apcnas acresccntando a l)cprcssão Pcriférica cftr Iìio Mir.ancla
dc Âlnleida (1965). c¡uc cstaria incluída na Dcprcssão do Rio
l)araguai.

Na classilìcação de Âlnlei<Ja (19(r5) o cal.ste con.cs-



trtg. 3 - Ixv¡são geùnorfolégicr regiond sêgùlrdo Aù¡e¡ds (1965)

- Rcgional goomorphologicd sattings by Almeida (1965)

pondc às unidades da Scrra da ì3odoquenâ e de palte da Zona
Sc¡T{ì Oricntal, quc co cspondam rÌ:spectlva¡nente, na classi
1ìcação dc Alvaronga et al. (1982), à\''l>Iarìalto da Bodoquena
(ì â l)q)rcssão do lìio Mi¡¿nda c ao Planalto dc Maracaju-
Calnpo (iraDdc.

Ein rela@o ao carstc, Ahneidû (1965, p. 83-84) dcscrcvc:
"Víajamlo-se na Botloqtena, cet'lamenle alepaftrse

corn aspcclos lípicos do rclevo calcári<¡. ,4 hidrrryrafia ö enr

pa|te suhlert¿ìnea; adaptados à,t direçõcs ì¿clònicas, tobrc-
tudÒ nas rcg¡ões dobra¿las da horda oiental, os cto'sos
d'a1¡ua perdcnrse feqlienlcmcnlè, en sut,idauro,9, lípicos
avens artmifuitlas, ¿Òmooexibi¿lo a ltig. 5C. Diz-se qre g'ande
poì t¿ do cón?go Lalina e alguns de scus afluttnles, na z<na
nofle do planalto, tem alesenvolvimento sublen âneo, e que o

ltóptio t'io I'otùos<> no município de llonilo, dssim rlc ¿tpn¿ -
lenta etn s¿lt oll¡¡ ct¿¡'st¡. IJm ou outro pcquenat lago (txislc
sohre tt planalto; sobreroamos un dclet na zona no e- E de
supot que ocupem doliruts. (...) Enbctra lcnhamos visto, no
planalto da Ì3otloqueûa, ùûitas da,r lciçõe,s c.tracler¡slic¿ts do
cat'sl, cet'to ¿ q e oulras faltam ou escasseia¡n. N nca vim.].'s

uma dolína típica, se¡a no lerrcno oü indicada nas fotograJìas
a¿rcai q c alentl¿men¡e eÍam¡namos, tle grande area da zona
norle- A despeilo da ex¡sfência de cut sos stbtetrlìneos, parc-
ceu-nos qua a m¿tio¡. pat'le da drerutgem seia stperficial,
fiuindo em wlet que se dpt'esentavün¡ secos por ocasião de

,¡o,r.toa viagt l,t, reolizatlas n<t tígor da ettvtgcrn- Não pqrcc¿

exisíirem poldj¿s. O vale do corrego Lalirno sugere taltèíção,
mas sLß ot'ígem ¿ cerlc¡tueùle ouh'a, hgdda conto se ach¿t, à
ctosão de uma ¿tntíclinal dt¡lomíti¿a com a cxpo,sição clo
núcleo, em lfctrnação Cerradinho. A nalureza gúndemcnle
deh'ílica .lesla ßn'mação ¿:(plica otelevo rJual¿c da deprc,tsão,
uma centena dc melros mais b¿titca que as crístas dolomilica,s
vizinhai, e a prcsença de solos acidos, no interior ale um
plarmho predoninantenenle constihrído de rochas carl¡o-
fidla.las. l)¿ tdl nlodo, atpt'esento-se a l)odoqucna como un
cat'st íncompletamente de.rewolpido, e isso ¿ tlù'pt'cend¿nte
quando se consideram as condições favoniveis ali ¡ettnidas
para o desenvolviorcnlo do ¡'elew¡ carsli<:t¡. As rochas ca¡'-
bon¿lddd.,t existeût pot' loala pot'le, e pacokts de cenl¿na! .le
metros de espessúra, expostos cm clima relali|dmenle úmido,
c ja plut'iosidade rlave oscilar eùlrc )200e l300 nm e, o que
¿ ímpoÌlanle, concenlra-sa nos meses de ¡':¡is eltva¿las lcm-
pcrnlurds- O planalt<t ergue-se sufcien¿mcnle ac¡ma do
nível das planícies t1<t Pantanal para que seia gt'ande a !¡olici-
laçãÒ à intihração:t l)lerr¿in¿a dd dreùagem."

Atuâlmcntc sabc-so quc as fciçõcs cársticas não são tão
raras, norn o c¡¡rste dâ ScrIâ d¿r Bodoqucna é incornpletâlnente
descnvolvidt¡, porém as feições ntais evidentcs, como sulnj-
douros e cavemas, não são tão oonÌlllrs c.omo cm outlas ¿Ac¿ìs

carbonáticas. Dxisti] un amplo sistema dc condÌrtos c¿irstioos
domirìantemente em aIrrbicntc freá(ico, atingindo grundcs
profimdidadcs, cvidenciâdo Þor cavcllras snbaquiiticrs e por
infonnaçõcs de poços perluraclos ûa rogião. Grandc pârtc d¿r

água subtorrânca utilizada na Scrra da l3odoquorìa prcrvérn de
aqltíf¿ros cáßticos. I)oliDâs, i1¡rsccntes c cones cársticos sño
I'eiçòos Ì cl¿rtiv¿ìirì erte colnurìs tanlo no l'lanalfo d¡
ììoclot¡uena quanto ru l)cprcssão do llio Mi¡anda.

O Planalto (la l3odoqûerìa (Serra da llodoquena,
,Alrncicla, 1965) consistc de ùnt "e.tfrcilo e kngo planalto
.'alcoílolomíticd' (Ahncida. 1Xr5, p. 8l ) corn altitudcs vadflr-
clo cntc 350 ¡¡ lì00 met¡os, lrais oo¡rìruùcnte ent¡c 400 c 600
rnclros, oornposta principalmente dc calcários cûlcí(icos dr¡

Fonùação llooai¡u e de rochas tcrrígenas e c¡rrltorxilic¿$ (cal-
cíticås c dolomitic¡s) då Ionnação Cerrudinho (dc rncnor
exprcssão cm árca), ¿urbûs do Gr. Coruntxi (l:'ig. 1,2, 4, 5D\
Co¡npõe r¡m carste principalmente autogênico ca¡actgrizjrdo
na porção sul (Unidûde PBI) po¡ pavirìentos cársticos (relc-
vo coln norTos de topo plano Ìeco âdos por vâlcs rìâ fonnir
do fendas c couedores rctilineos corÌr fundo cstreito c vcr-
tentes verticais) gradando Para áreas de câ¡stc poligonal
d<urinado Ircr corres qírsticos (deprcssõcs poligonais corrr
drcnageru ceut ipetû c corìcs c¡áßticos), próxirno à plarìioie do
Iìio Pcrdido (¡'ig. 5^, ll), aùrlns com solo pouco çspesso ou
ausonts, forûrando lajodos. Nessc sotor, o Iìio I'cdido aÞre-
senta tlcchos com curso subtonânco. A porção norte (lJnrdadc
PI32) é oornposta por árcas lluviais, com o alto Rio Sabbro
coûro a prinoipal drcnagcm, firnnando urn cank)n, aoÌt
afluorìtcs cnr maior ou rncnor grau do cntalhameùto, algu¡rs
subte¡râneos, o os interflúvios fbrmando pavimentos cáßticos
e carste poligonal pouco dcscnvolvidos (Fig.5G). ñ) intc o¡
do Planalto d¡r Bodoqucnâ ocorrcm plauícics (Unidadc IrtS 3)
fbnnadas por rochas carboûiiticas ou tcrrigcnas. O lreclÌo
r[ais alb do P]analto da Bodoqucïa é sustcntado por grâ¡itos
intrusivos (lJniclade l'B 5) (FiS. I , 2, 4).

Scgundo Ahnci(la (1965) o I'lanalb da Buloquon¿r
possui a borda ocidcntal cscarpada ern n:l¿¡ção ¿ì Doprcssão do
Iìio Paraguai, corrsidcrada aqui como a turidade de relelo a <¡csto

da árca dc cstudos, ¡cbaixad¿r cm relação ao Planalto dâ
ìlxloquo:Da c linitada a leslo pcln rncsùa, corÌr altitudcs crrbc
150 a 450 lnciros e conìposta lx)r ro.chas gradto-gniiissicas do
cnrbss¿lllcnto (rig. l, 4, 5D, 9A). Já a borcla uicntâl tcriùiDa
" lt'u¡canente ou em degraw, faz face às pLtní¿ies d¿Mnvolvi-
das na:t grurules sinclinait ¡*t 7-ona Serrunu Oúe nlal" (./ú:a\s\dtr,
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1965. p. 8l) inscrida hoie na
Deplcssão Pcrifél.ica do Iìio
Miranda. limitada a oestc conl tl
Planulto tJa Ilodoqucna c a lcstc pclo
I)lanalto dc 'Ma¡ac¡iu-('anrpo 7r'x)

Grande. conl altitudes entre 100 a
300 ntetros. colnposta de rochas tcr-
rígenas c calbonáticas (pr.incipal-
mcnte dolomíticas) do Gr. Cor.urnbá
c por már¡lorcs (calcíticos c
dolomíticos) do Cr. Cuiabá (Fig. l, 2.
4, 5D. 98).

O carste na l)cpressâo do
lìio Miranda é contposto cssencial-
mcnte clc lì1on'os resicluais, nlais
ficqüentcs na Llnidadc DRM¡ e Itm
nlais isolados na tJnidade DIìM2,
gcralmcntc de calcário. f-ot.rn¿¡ndo
concs cársticos (l:ig. 4, 5F'). Nas
planícies associadas ocor.rcnl
dolinas. a maioria cm solo r.esidual
do calcário dolornítico (lrig.6C). A
f)cpt'cssão do lìio Miranda, no
Módio-llaixo Iìio Salobro. sc
cncontra inserida dcntro da porção
nortc do Planalto da lìodoquena,
em planícics aluviais, conl alti- ro¡o
tudcs cotnparár,eis às do Pantanal
Mato-grosscnse (80-250 m) (t.lnidade
l)r{M3) (Fig. l. 2).

O cat'ste da Scrra da llodoqucna
se dil'crcncia ¡rcla abundantc ocorrôncia
de tufàs calcárias, ainda cnr f'orrnação.
ao longo da dlcnagem ativa. I.lstas tufÌrs
calcárias são cncontr.atlas na fbnna dc
cachociras c dc inúnrcras barr.agens na-
turais ao longo dos principais rios c¡uc
cortam o planalto (lloggiani & ('oinlbra. ¡*m
I 995).'l ul'as pulvcr.ulentas lìr¡.lnu¡.anr-sc
em nreandros abandonacios tlo fì.io
Formoso. constituindo dcpósitos de até
scis rnetros dc espessura. atualllentc
lavradas para corretivos dc solo. A
origem das cachoeiras c barragens dc
tufàs se dcve ao alto teor. de bicarbonato
tjc cálcio das águas dos rius. associadas à
atividade combinada entrc cianofìceas c musgo.
Já as tufàs pulvclulentas poclcnt ter si<io origi-
nadas por indução durantc a atividade I'otossintc-
tizante das cianol-ícias cm águas parar.las ¡610

(lìoggiani et a|..2000). Ao longo das drcnagcns
atuais é comunl observar a conccntr.ação dc tubos
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P8,: Pavmentos cå¡shcos e
carsle polir¡onol

PBr: \åb do Rio Sâloùrö

PB,: PlÊnfciec

PB.; Sarras e f,lorros

PB,: Depóritoc da tufas

DRtl, : Plsnfaae cârÊlicåc
com mofrûr fÊ$due$ e
dolinas

DRtl,: Planfcroe corn moros
r€sidua¡s isoladog

DRil,: Planlcie aluviais do
Mád*Æâixo R¡{lSâtobro

DRil.: Flanfoe* co*n
cob€nuras <le ldas
PìIGG,: SuperflcÞs
ÊplaiñËdss côm döl;nÊ3
Cârsls inlÉr€strâlâl

NC: Rocfias nåo
cârbondlicâ3

Fig. 4 - (ìompartimentação geomorfokigica rlo carste tla Scrra tla
llotloquena (basc: imagem de radar SR.l.ñ,t )

- (ìconrorphological com¡rartn¡enfs ofthc Scrra da lìodoqucna Karst
(base: radar image Sll'l'ñl)

Ir r)

calcár'ios, os quais são atribuídos à per.mincralização e incrus-
tação dc talos dc algas caráccas. Ilsscs calcál.ios quatcrnár.ios
tìrrarn clcscritos no trabalho de (Alrneicla. 1965). na lrormação
Xaraiés, unidadc csta dclìnida por clc mcsnlo tra escarpa dc
Clorurnb¿i-l.adário (Alrncida. 1945). Consicler.a-sc. porónr.
cssa inclusão não apropriada, por sercm as l'ufas Calcárias cla
Sella cla Bodoquerra (lloggiani & Coinlbr.a. 1995) distintas
clos calc¡'ctcs da liormação Xaraiés, dcvcndo portanto scrern
consideradas corno unidadcs à parte.

Enr sua por'ção norte. a Scrr.a da Bodoqucna apresenta
unl 't'elet'o de morros dolonílictss ntai,ç ut menos isolados
qile .\e erguem do .superfíc'ie de aploinuntento que, como
gronde pedeslul, de,sce suuventenle ckts abus dri serre oo
Panlanttl rlt¡ tlÍit.rtndct. ntt.s t,i:inhottç'us rlu e:;lttç,íio dc
ßodor¡ueno, tul c'r¡no o ilusto o .fotogrufiu //" (Àlrncida.
1965). Nessa árca poucas l.ciçõcs cársticas são conhecidas.



F-ig.5 - F'cições do relcvo
cárstico da Scrra rla
Bodoquena. Â- lnragenr
dc satélitc (R7G5ll3 nrais
P(ll na intcnsidatlc,
agosto tlc 2001) cxibinrlo
cones cársticos,
tleprcssões poligonâ¡s c

Sumidouro nò Planalfo

pavimcntos c¿irsticos na
região do Rio Perdido
(tñ¡dâde pBr). o círcuto H,
vermclho indìca o local f
dn Fig.SB; B- ('ones I
cársticos alinhados prór- |
imos ao Rio Perdirlo r
(IInidade PB¡)1Ç-

tla Bodoqucna (Almcida, T
le6s, fotógraäi ioi.- --' t;r 7u.), rutuBt atlä tor. .,i
Córrcgo Seputá, região rì
de 'frôs l\'torros (tlnidade .!
I'B¡); D- ì\lodclo r.ligital
dc tcrrcno do Planalto da
Bodoqucna e tlos vales i
dos rios l)crtlirlo (sul) c li-
Salobro (norte)
(Ilnidadcs PBr c I'llr);
E- Concs cársiicos nã
Planalto da Bodoqucna
(,,\lmcitla, 1965,
fotografia t 2) (tlnidarlc
PB¡); l"- ì\lorros rcsidu-
ais dc calcários rlolomíti-
cos, alinhados, prórimo à
lìonito (llnirladc DlliVlr )¡
C- l\,lorlckr tligiral dc tdi-
rcno do sctor nortc do
Planalto rla llorloquena
(tlnidadc l'l|1), na bortla
ocitlental, cxlhindo a
cscârpn ocidental do
planalto e unl trecho tlo
tlo Rio Salohro

- Karst landforms of the
Serra da Bodoqucna. r\-
Sattelitc irnage (ll7G583
plus PCI intensit¡' ,
August 2001) showing
karst cones, closcrl
tlcprcssions and limc-
stonc pavemcnts of thc
l'crrlirlo River Arca (llnit
PlÌ¡ ). The red circlc
locatcs lhe Figurc 5B; B-
Aligncd karsf concs ncar
thc Pcrtlitlo Rivcr (llnit
l'lll); C- Sink in fhc
llodoqucna l)latcau
(Almcirla, 1965, picturc
l6). Seputá Strcam, Trôs

:"fl;l

iVlorros region (tlnit

Ii:*1.:?fql".l":1"."_Lli:lmodclofthcBotloqucna^Plnrcauand_Pcr¡litlo(south).an¡t.S¡¡lobro(norrh)r,anc¡,s(Unirsptì¡ anrtpþ);ri-Karsl concs in thc llotloquena Platcau (r\lmcida, 196-5, piclure I2) (tln¡t Þgt), l.'- Aligned resìdual lí¡ll, 
"iT"ìàn'ìì¡. 

l¡.lr"l'r,in.T"r.llonitr¡ town (tlnit DRI\'Ir); G- Digital terranc of modci'of the noríh r".iorulirr. rlúi;Ñ;;Ï'lää"i'il';lipÐj;;il;t,r;'tïJrr"rt..nh'^lcr n'ith cscarpmcnt'of thc prãtcau antr a scctor thc salobra Rñ";;;;),;"

Na porção sul da Serra da Br,rdoquena. o planalto da
Llodoqucna dá lugar a cxtensas planícics descnvolviclas sobre
a Fornração Ccn'adinho. rnármorcs do Grupo Cuiabá ou ¿ìt.c_
nitos da l:ormação Aqui<Jauana (Carboníl'cro da Uacia clo
Paraná). 'lì'ata-sc clc ulna supcrlìcic aplainada com cotas cntrc
200 e 400 rn. No domínio cla Fornração Ccrradinho. e tambén1
no (ìrupo Cuiabá. a superlicic plana é intcrrontpida pela ocor-
rência clc dolinas. com diâmctros desdc alguns nrelros até
várias dezenas de mctros. c profìrndidadcs tarnbém muito
variadas. atingindo até 70 nlctros. A supcrlïcie carbonática
gra<Jativanrcrrte submcrgc na cobertura arcnítica da lìor.nraçâo

Aquidauana. l.to sentido lj-Slì, onde a incidência dc dolinas
tanrbént é signilìcativa. conr dcpressõcs que atingcm até 700
rnctros de diâmetro. como por exemplo a dolina da Fig. 6A. c
o Llulaco das Araras (Fig.68). Fìstas leiçõcs rlc colapso c
closão subtcn'ânea lìos arcnitos cvidenciam o tiescnvolvi-
mento dc um sistcma cárstico profundo. cm antbicnte fì.eáti-
co. nas rochas carbonáticas abaixo dos ar.cnitos Aquidauana.
caractcrizando dcsta mancira. unt carstc intcrcstratal associa-
do principalrncnte à l:ornlação Cerradinho. c tantbém aos
mármorcs do Grupo Cluiabá (tJnidadc pMCG¡ ).

LJm làto inter.cssantc observado nesta compat.timcn-

ffi
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tação geomorf'ológica é que o planalto da Bodoquena é cons_
tituído por calcários calcíticos. enquanto as planícies e mor-
ros isolados cla Deprcssão do Iìio Miranda (ou Zona Serana
Oliental) por calcários dolomíticos (l¡ig. l, 2" 4, 5D). É unr làto
inesperado. pois a unidade nrais solúvel (calcítica) cncontra-
sc ressaltada no relevo, enquanto a unidadc menos solúvel
(dolornítica). acl contrár.io do csperado, cncontra-se deprirnitla
cm relação à calcítica.

Cavernas da Serra da Bodoquena

A prinrcira descrição no ¡rreio cientílìco de cavcrnas na
Scrra da Bodoquena é de Mcndes (1957) que, em visita a
Scrra <Ja.Boduquena, rcgistra a ocon.ôncia dc pelo mcnos trôs
grutas. alérn dc outras l'ciçõcs cársticas na r.cgião. Apresenta
csboços cartográfìcos c uma descrição gcológica <Ja.s grutas
<Jo l.ago Âzul (Gruta da Fazcnda Anhumas), com uma scçâo
esquemática ntostrando um lago raso no interior da gruta
(Fig. 7A) e Nossa Senhora Aparecicla (Gruta da l:azcnda 

.lì.ês

lrmãos). Mendes ( 1957) ainda dcscrcvc a geologia rcgional. c
chama atcnção da potencialidade espeleoßgicida rJgiao.

Ern lelação às caver.nas, Alme ida ( 1965. p. g3) cita quc:
"ltequenas gntlas cli:-se que são nuneroses, sobretuclo

nq horda orienlal do ¡tlanalto, e ¡telo nenos tluas grancles
gt'tttos ent dolomito.ç existem no município tle Bonitd..

Atualmcntc cxistem 78 cavel.nas cadastradas n¿ì
Socicdade llrasilcira de l:spclcologia (da<Jos dc novernbro dc
2003) na rcgião da Ser.ra <Ia Bodoquena (-labela l).

Cap XXV

Fig. ó - l'cições do rclevo
cárstico tla Serra da

Bodoqucna. Â- l,ago forma-
do em dolina ampla e rasa,

em arcnifos da Formaçño
Âquidauana n¡ l-azcnda
Chapóu dc Pano, sul da

Serra da Bodoquena
(tlnidadc PCMCGI); B-

Dolina escarpatla e profun-
da, chamada de Buraco das

Araras, cm arenitos da
l-ormação Aquidauana,

próximo a Jardim, sul da
Serra tla Bodoqucna

(llnidadc PCllCGt); C-
Dolina dcsenvolvida cm solo,
na beira da cstrada de terra

Bonito-Jardim (tlnirladc
DRI\I ¡ ); D- Reprcsas dc

fufas no lìío do Peixc, l5 km
âo nortc dc Bonito (tlnidadc

DRM¡)

- Karst fcaturcs ofthc Serrn
da Bodoqucna. z\- Lakc in a

rvidc and shallow doline,
tleveloped in Aquidauana

Sandstoncs formation,
southcrn part ofthc Scrra

da Bodoquena (tlnit
P(lNlCGl); B- Dcep and

scarpcd doline, callcd
Buraco das ¡\raras (Araras

Hole), in Aquidauana
Formation sandstones, ncar

Jardim town, south Serra da
Bodoqucna (tlnit

PCMCGI); (l- Doline in soit
close to thc Bonito-Jardim

road (Unit DRlllr); D-'l'ufa
tlams in lhc Pcixö River, l5

km at north ofthe Bonito
town (Unidadc DRM ¡)

Na de cavclnas cadastradas 78

Ne de cavcrnas mapeadas corn prccisãr_l 30

I)escnvolvimento total (62 cavernas) 13986.7 mctros

I)escnvolvimento médio ((r3 cavcrnas) 202,7 metros
(nin.8emáx1900

I)esnível médio 29,9 mctros
(nín.0enráx.220m)

Tabelal. Datlos morfomótricos das cavcrnas da Serra tla Bodoquena.

-l\,lorphometric data of the Serra tla Bodoquena

Um nrapa de uma caverna com seu respectivo dcscnvolvi-
mcnto c desnívcl, representa apenas parte c1o quc cxiste na
realidade. A maior caverna conhccida na rcgiâo, o lluraco
das Abelhas, possui 1900 metros de desenvolvimcnto c 5g
mctros de desnívcl, tratando-sc de uma cavcrna lì.eática
(surgência). Ent conrpar.ação conr outras áreas cársticas do
Brasil, a Scrra cla Bcldoquena apresenta baixa inciclôncia c
pequeno desent,olvimento dc cavernas. por cxctrrplo. para os
(ìrupos tlma (BA) e Grupo Açungui (Sp). Âulcr et al .'(2001)
considerarrdo as cinqüentas maiorcs cavcrnas <Jo Brasil,
obtiveram totais de desenvolvilnento de cavcrnas dc240 e29
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ração, lìrapcamento e dc pcsquis¡¡ nds c¿tvemas da Serra du
llodoqucüì. l-ino dt a1. ( l9¡ì4) descreveruru a prcsonça oornuùì
de stunidouros, rpesâr dû predolnináncia da drenagern super-
licial, os que pùCeln ocoûcr rsv)oiados aos loitos fh¡vi{ris
supcrlìciais, quc r(]loluarn scu curso superlìcial lronìlal nas
épocas rnais chuvosÙs (Líno et a|.,1984). ûsto drcnagcm sutr.
terrâ¡ca é pen(jtrável apenas .lravés de rncrgulho (l-ino ¿/.?¿,
1984). I-irÌo et al. (.1984) tanbé¡n dsscrcvcmrn a ocorênciâ
dc dolinas, princi¡xhnentc na rcgião ¡ro sul dc Bonito, cortro
o caso da Lagoa Misteriosû o arrcdores.

Kannann & Sánchcz (1979;1986) defiücm a "Provlnoia
IÌspelcológicÀ dô Sena d{ì }Jodoquens", locûlizûdfl no Estado
do Mato crosso do Sul e disfribuída Þor 200 krn na dircção
N-S. Scgundo cssr.'s autoros, na rcgiåo da Serra da BodoqucDa
não sc obscrva u¡n ca¡ste típico, mas sim rmt com algrnnas
caraoterísticas isoiadas, como rlolinas, surnidouros e

rcs¡lurgôncias, rûtanìenle associadas a cavornas. Kamramr &
Sánchez (1979: 1986) cila ì quc ûs cavemas nrostranÌ urn
avançado grau dc cvoluçâo, conr grandcs salões dc abatirrÌon-
to âo longo dc plarìos dc aoaüìamonto c julìtas, quo frcqtlcn-
[e ìcntc eslão ûb¿rixo do ùível da ilgua.

Na década de 1990 proictos visando a oxplorâção de
cavemas subrnc¡sas tivcrarìr início. L)n 1991 urna cquipe
franco-brasilcira realizou mergulhos na Grutâ do Lago Az-ul,
Gruta do Mirnoso, no Âbis¡no A¡ rumas a nB Nascontc do Rio
Iiomroso, dcntTo do qrrc denomiDou-se "llxpcdição
Ilonito'gl" (Auler, l99l). Aléln dû cl{rbornçño de croquis das
grut¿ìs cxplor.rdas tontou-so tanìbéùr dc(enùinar a conexão do

^bisrno ^nhuma$ 
com ä Gruta do Lago 

^zul, 
por cstas

eslareln próximas, mas não l¡rârn cnconlrados condutos late-
rais no lago do abisrno; lbi laurbón cxplorada r¡¡ua gmta scca,
a (iruta Pitanguciras, dc padrão labi¡lniico. Outra exÞcdiç¡o
lìranco-brasileira lbi realizâda eln 1992, rÌa "[xpc'dição fran-
co-b¡asileira llonito' 92", oudo o trabalho de explora$o sub-
aquátioa loi cxpandido c foram exploradas c tnapoadas as
porções submersas das (ìrutas do Lago Azul, Gruta do
Miûìoso, Abismo Anhlnùas, nasccntc do Rio I'onl oso e
l,¿go¿ Misteriosa (^ular, 1992; Âulor & Iloller, 1992). Elu
1992, os francoses patticipantcs da "Exprxlição lfonito' 92"
fiircraru runa publicaçÍo em sçu pa{s o'ntitulada'"Plonget dans
lq PrehistÒirc llresil¡ennc" (Mcrgulho na Pré-Ilistória
Ilrasilcira, Rosello et a|.,1992) \a qù l clcs divulgam a rcgião
de Bonito, e as descobertas de ossâdas dc lllelnothcriun,
Slìribdon c clyPtodon.

Os dois ultinos prqetos dc explo¡:âção c rìRpcalÌcnto de
rxvcmas rur rcgião forarn dc Gnaspini ¿r.21. (1994) e dr; Àyub
ct al. (1996). Gnaspini er a/. (1994) cadastrdram otopogra-
lìranr 2l cuvr¡¡¡ras na árca c agruplranr as cavcmus c¡n cinco
regiões corn dilcrentes tipologi¿rs, faz¡)ndo tarnbérìì un.l levan-
talìrcnto fäunislioo. Ncstc trabalho, lbi aprese[tada a
topografia inc<lrnplcta da Grutâ Pitânguciras, corn 532 rn de
<lcscnvolvirncnto, scndo oonsidcrada a nlaior oavt:ma co-
nhclida do Mato Gro¡iso do Sul. Já o lrabalho dc Ayüb ct dl.
(1996), dcntro da Iìxpedição Boniro'95 Í,IìoJllo AKAKotì
apresentu 2l cavcrr¡as mapcadas. Ayùb et al. (199ó) sugcrLtn,
dc ùì¿urclriì prelirninar, a cxisténcia do dois tilÐs Þdnoipais dc
cavcrn¡s: turì mais colnum (ou rnais conhc.r,ido) de grandcs
salões do abati¡nento c outro dc cavgmas ¡llenorcs o conl nlo¡-
lblogía origiÌul prescrvada. llss€s dois 1i¡)os dc oavcnìas parc-
ccm cstar distribuídos, Él¡osso modo, crn duas fdixas N-S,
sondo o prirnciro looalizado na Dorção o¡icntal da sorra, e o
scgundo n& porção ooidcntal, quo ap¿¡¡entcrìrcntc sâo condi-
ci(¡nadas cslrutu¡âl¡ncDtc, coffespondcndo r(}speotivamcntc às
zonas ruais c ¡nouos dc(ormadas.

/\tuålnlontc sâo rcoorfrcoidos polo rìrcnos três padrõc$
rnorfblógicos principais quc concspondolì a conìpartinentos
gcomorfológioos ospccilioos :

- Salðcs do abatiuìcnto irrcgularcs cnì plûnla, form¿rndo
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planos inolinados om seção û ansve¡ srll (I'ig. 7Il), como ms
Gruta [,ago Azn], 

^uhumus 
c Mtrroso. ùncontranì-se ùâs

unidÂdcs 1)lìM I e I)IìM2 enr anrbiente vadoso ou lìcltic¡¡ s¡¡b-
nÌ(:rso conì a prese¡rça de lagos (Fi¡¡. 7[ì, Cl) l] espeleotelìtas
subaércos suburcrsos (lìig. 7tl).

- Cavemas cm redc anûstoÙìosadå c¡ì't pl¿ìnt¡!, coü oon-
dùtos ci¡cula¡cs a clíptioos c ramificaçõcs anasto¡nosadas cDì
s(jção tmnsversal (lì'ig. 7D). Ilncontünl-sc nas unidades Pll l
c PIf2 ern {rnbicnte vadoso ou f¡eático (Fig. 7E, Ir). Tarnbórn
ocorrcl¡) na Unidade l)lìM l, corno frâgnìontos de sistemas
dc cavcrn¡s etn algurìs [ìorros t()sidu.¿ri$, oorDo no cäso da
Gruta Pitanguei¡ss.

- (lavomas mcand¡antcs cm plânta (Iiig. 7G), Dor vezes
assoroi¿¡dos s sutùidouros ativos ou fósscts,0olÌì injoção
alogênicâ na maioria dos casos,corno üas g¡utas tscùÐ lrlor c
Guaiculus. Iìrù seção lransvcrsâl ¡rpresent¡m scçãe d(]
arnplíBçâo fteátioa c vadosa, oom prasrnça de cúDulas cul
alguns locais (Þ-ig. 7G). Ocorrein Das ruridades PÌì¡e lÌ13

Ttctônicâ c rclcvo cárstico

I)csde os tr¿rbfilhos de Al¡neida (1945; 1965) nos csts-
dos do Mato Crosso c Mato Grosso do Sul, cstudos sobre ¿r

origcm tectônica da llacia do PânUìnal fo¡arn rcalizaclos, coD-
lonnc dctalhado por Âssinc (Vidc Clapíl.ulo IV). Pclâ sua
proximidade corìr o Pantarul e por represcntar un'Ia dc su¡rs

bordas clcvadas, divcrsos autoresjá charnârûn ¿ atclÌção prrc
a cxistênci¿r de movimc¡ìtâções reccntos na Scrra da
llodoquena. Ilor¿m, ncnhurn trabalho cspcrffìco sobre c$tc
assunlo foi realiz.ado, os poucos trabalhos já rcalizados se
cor]cc¡1traû ua região do Pa¡ìta¡ral.

^.lgurÌus 
fciçõ(js sug¡jr€llr rììovilnontos tcotôr]ioos

locontcs rú rcgião, rcprcsentadas nâ l.'ig. !l:

l- Prcscrlça de cspclaotcrìas subaércos sublììcrsos:
Iìsses cspcleotemas subaéroos foranr identifioados ¡rté 20
rnetros de profundidade abaixo do r¡ível d'á¡¡ua medio, oon'
sidcrando as vanaçõ{rs säzonais (Gruta Mimoso, Irig. 7II, c
Abislìro Anhurnas). llssc valor é muito alto pa¡a scr cfeito
sonerìle de vari¿çõcs clirnáticas, princi¡)alrlcnte por sc t¡a(ar
¡lc un¡a árca oontiÌìcn1al, distante do litoral. Atribui-so
influência dc subsidôncia tcctônica ncsta submcrsão do
espcleot¡ìm¿s.

2- Plaûalto sustenlado por calcríri<ls caloíticos e plani-
cics dolonìíti'i)asr Bssc lato, iá discutido artoriorincl'Ite, oh¿una

a atcnção, pois s! con^sidcra os oaloárìos oaloitioos mais
solúvcis quc os dolomíticos, esperando-se, pofanto os cal-
oíticr¡s mais rebaixados Do lcll)vo. Mcsno cn rclação à

Dcprcssåo do llio Paraguai, a ocste do I'lanâlto da Bodoqucnâ,
quc ó composf¡r de rochas gnáissicas e grdníticas, os câlcálio$
calcftio{}s 0)lanalto da lìo<loquona) cslão m¿is clcv0dos. o
Pl¿¡ìaìto da llodoquona ó ur divisor do águas clìlrcs as
dopressöcs e bacias do lìio Mi¡andu c û do l{io l)arflguai,
delimitado por oscarpas rcafciçoadas qul: sugorom rnovlnìcD-
(os tcctôricos rcccIrtcs (Fig. 5D), olrdo o pÌanalto cstari¿¡ ct'rì

socrguiùrcnto relativarnenle Às árcas deprimidas, que cstariatrr
cllr subsidôncia, jusl¡llle!]tc ondc csf¡lo localizadâs as oavcr-
n¿rs coü os cspelcotcrnas subaércos submgrsos.

3- llscarp¡¡s dcliüìitando o Plan llo da llodoqrLeno; A
cscarpa ocidcìrtal da Sorra da lìodoqucna, quo s¡jpara Ò

Pl¿uralto da l3odor¡ucna d¿l Dcplcssão do llio Par¡rgu¡ti, oom
dcsníveis dc até 500 nìetros" poderia ser intcrptet¡d¡ co¡no
urìla cscan)a dc orosåo romontarrtc dc origcm csl-ratigtúlìca ou
tec{ônica (¡'ig. 5D,9.À). ìissa cscar¡ra poderia estar associada
às rochas rnais ¡csistentes quo mantôm o rclevo mais clcvad<¡.
O problclìru de tennos apenas o cfosâo rontontantç do unìit



Fig.7 - Aspcctos gerais das
cavcrnas da Serra da
Bodoquena. Gruta do t,ago
Âzul: ¡\- Perfil longitudinal
esquemático claborado por
l\lendes (1957, fig. 6), B-
Perfil longitudinal da porção
seca (Ivo Karmann e Paulo
Cesar Boggiani, cm Lino e/
al,, 1984) e submcrsa (Marcos
Augusto Philadelphi, Inédito),
C- F'otografia do lago; Gruta
Califórnia: D- Fotogralia de
uma seção no fundo da cnver-
na exibindo um conduto prin-
cipal e galerias anastomosadas
laterais, descnvolvitlas no aca-
mâmcnto; Nasccnte do llio
Formoso: E- Pcrfil longitud¡-
nal (parcial - Lcandro Dyhal
Bcrtoni, lnérlito), F-
F-otografia da nasccnte; Gruta
da Onça: G- Pcrfil longitudi-
nal e planta da cavcrna
cxibindo padrão anastomosa-
do com cúpulas; Gruta
Mimoso: H- Estalactites sub-
m€rsås com revestimento dc
crosta subaquritica (-l2m)
(F'otografia dc Ismael Iì,scote)

- Gencral viervs of the Serra
rla Bodoquena cavcs. Lago
,\zul Cavc: A- Schcmatic lon-
gitud¡nâl profile by Mcndes
(1957, fig. 6), B- Longitudinal
profile of thc cave above the
water level (lvo Karmann and
Paulo Cesar lloggiani, in Lino
et al ., 1984\ and thc sub -
merged cavc (lVtarcos Augusto
Philadelphi, unpublishcd), C-
Lake of the cave; Califórnia
(lavc: D- Picturc ofn cavc
scction showing thc main
gallcry with lateral anasto-
mosing conduits, guidetl by
bedding planes; Rio Formoso
Spring: E- Longitudinat pro-
file (partial - Leandro Dybal
Bertoni, unpublished), F-
Spring of the cave; Onça
Cave: G- Longitudinal profile
antl cave map showing anâsto-
motic patfern with cupotas;
iVlimoso Cave: ll- Submerged
stalagmitcs with subaqueous
crust (-l2m) (Photo by lsmacl
Flscote)

quilômetros. respectivamente. Para a Serra cla Bodoqucna,
obtcvc-sc um desenvolvimento total de l3 quilôrnetros de
cavcrnas (Tabela I ).

Dois fatores contribuenr para csse fènômeno. Ilouve
poucos projetos de mapeamotto e exploração de cavernas na
rcgião, comparado a outras rcgiões do Brasil, o que rlilìculta
uma análise mais ob.jetiva. Porérn todos os projetos existentes
na região chamam a atcnção para o l'ato de que na Serra rJa
Bodoquena não ocot'r.c grande quanticlade de cavcrnas, ou
scja, a densidade de cavernas é baixa, c também com baixo
dcscnvolvimcnto médio. Por outro lado, a quantida<Je de
cavernas submersas é maior quc em outras rcgiões.
Provavelmente os maiores sistemas de cavernas da Scr.ra da
Bodoquena são submersos. e ainda estão no início da sua
exploração c mapeamento.

Almeida (1965) visitou também a Gruta do t,ago Azul

e notou que ela teria se desenvolvido ao longo de juntas
oftogonais ao acamamento, ao contrário do descrito por
Mcndes (1957), fàto este muito impoftante para o entendi-
mento da fbrmação desta cavidade, como posteriormente
analisado por Lino et al . (1984) (Fig. 7lì, C):

"'l'rala-.te de uma cavidade inclinada, profitnda cle
unre cenlene de ntelro.s, possuindo belo lago de aguas a:u-
ladas. Josué C. l¡4endes, que a visilou en t956, descreve-a
brevenenÍe, indicando que concorda com a qileda das
cantada.ç (Fig 6), ttta,s realnrente essa gruta abriu-se por inlìl-
lrações ao longo de.iunla,r ,nuito regillat.es, qua.se nornais òs
ca,r,dda.t, que nela se ¡nclinam de 45o parct lesle, na aba de
unra sinclinal assimétrica em dolonitos da Formação
ßocaina" (Alrneida. 1965, p. 83).

Lino et al. (1984) realizaram, através do ..pro.icto
(ìrutas de Bonito". o primeiro trabalho sistcmático clc cxplo

¿/
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Fig._ 8 - Principais feições quc sugerem movimentos tectônicos rcccntes
na árca (basc: imagem dc radarSRTM, 2003). l- Cavernas com
espelcofemas subaéreos submersos; 2- planalio sustcntådo por cal_
cários calcíficos; 3- Escarpas do Planalto da Bodoquena; 4J Rios
e_ntalhados; 5- Possíveis capturas de tlrenagem do iì.io perdido; ó-
Estrutura lincar que cruzra Serra da Bodõquena

- Main fcatures that suggest recent tectonic movcmcnts in the studicd
area (base: radar im-ag9 SBTN!, 2003). l- Caves with submcrgetl sub_
acrial speleothcms; 2- Calc-itic limcstone plateau; 3- Botloqucña
Platea_u scarps; 4- Enfrenchcd-rivers; 5- Þossibte pcrdido ilincr."p_
ture; 6- Lincar structures cutting the Serrn da Bodoquena

camada mais resistentc é o mesmo levantado no item 2, pois
os calcários calcíticos que compõe o planalto da Bodoquena
não poderiam estar agindo como rochas rnais resistentes que
mantôm o relevo elevado, em relação aos gnaisses e graniios
mais baixos. A hipótese de origem tcctônica dessa esoarpa.já
havia sido levantada por Almeida (1965), que possuía ãúvi-
das, na época, da origem tectônica da llacia do Þantanal:

"Á suposição de exi.çtir uma tectônica de.falhas subnte_
ridianas à borda oriental dq bacia do Gran Chaco, a oeste dq
Bodoquena, relaciona-se o u,rra segunda queslão geonror-
.fológica levantada pela presente investigação, qual seja a
oyigem das.escarpas ocidentais do planalto da Bodoquena.
Seja qual .for, cerlan,enle tais e:scarpas represenÍam, atual_
nrenle, un, abrupfo ft.onle de erosão rerrrontanle, que em seu
recuo ve,r¡ abandonando releyo residual nunlido pelas
rocha,s mais resi.çtenles, que se ergue de superfícies topogrcr
Jìcas baixas e pouco acidentadas das rochas xisÍosas. Se cont-
provada.for a pre,rença de utna tectônica de.falhas submeri.
disnas nas vi:inhqnças do rio paragrni, o.fi.o'ntão abrupro da
Bodoquena pode muito bem constituir a.fi,enle escarpada de
unt grande bloco defalhcì'.

Na porção sudeste do planalto da Bodoquena tcmos
uma cscarpa que delimita o planalto (Unidacle pB 

¡) das planí_

:j-"-r .¿. Dcplessão_ do Rio Miranda (Unidades DRM¡ c
I)RM2), com desníveis de até 400 metros 1Fig. 5D. 9'B).
Novamcnte temos a questão.iá discutida anteriormente de que
os calcários calcíticos não poderiam estar mais elcvados de
<¡ue os calcár'ios dolomíticos que compõcm as planícies, con-
siderando condições climáticas úmidas.

4- Polção norte do planalto com rios mais entalhados
que o sul: O Planalto da Bodoquena r! subdividido em dois
blocos plincipais. um ao norte corn lèições lìuviais mais mar-
cantes em relação às cársticas c com rios entalhados (canions)
(Unidade PIl2) (FiS. 5C), e outro ao sul com fèições cársticas
mais freqüentes e poucas feições fluviais (Unidade pB¡),
compondo duas bacias hidrográfìcas distintas. Visto que são
fbrmadas pela mesma rocha (calcár.io calcíticos) com estru-
turas similares, tcmos o bloco norte mais entalhado devido a
um maior soerguimento tectônico relativo, pois o bloco em
subsidência, neste caso, é o própr.io pantanal. Dcstaca-se o
cntalhamento do canyon do Rio Salobro que alcança até 400
metros de plof undidade, e também do Cór.rego Ser.r.a (próxi-
mo a Morraria) que chega a 300 metros. Na vertente sul do
vale do Córrego Serra encontr.a-sc a Gruta Urubu-Rei que é
uma nascente suspensa a cerca de 150 nletros acima do nível
do rio, o que eviclcncia um entalhamento fluvial muito mais
intenso que a taxa de denudação cárstica e entalhamento
vadoso ao longo cle condutos cár.sticos. Além <Jisso, nessa
nascente a fonte da água é de origcm provavelmente freática
profunda, sulgindo de uma lènda que ocorre no linal da
cavcrna. O baixo Rio Salobro quando atinge o nível de base
regional, em torno de 100 metros de altitude, lorma uma
grande planície (Unidade DRMl) dentro do próprio planalto
da Bodoquena, comparável às planícies da Depr.essão do Rio
Miranda.

5- Possíveis capturas de drcnagem do Rio pcrdido: Dnl
rlois pontos o Rio Perdido muda de curso abruptamentc, o que
sugere capturas de drenagem. No prirneiro ponto o rio segue
de norte para sul c muda de curso. seguindo para su<Joeite,
próximo à escarpa entre o Planalto da Bodoquena (Unidade
PB¡) e a Depressão do Rio Miranda (planícies Unidade
DRM¡) (ver itens 2 e3)..1â no segundo ponto o rio muda de
curso mais para oeste. seguindo uma estrutura linear de
exprcssão regional detalhada a seguir no item 6. Ilstes pontos

. Fig, 9 - Escarpa-s do Planalto da Bodoquena: A- Escarpa oci-
dcntal, na rcgião da Faz. Baía das Carçai; B- Escarpa oiiental,

a sudoeste da Fazenda São Geraldo

.- 
Bodoquena Plateau escarpmcnts: r\- Western scârp, neår to

the Baía das Garças Farm; B- Eastern scarp, in thc iouthwest
of Säo Geraltlo Farm
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se assemelham muito com capturas, pois seguindo o gradiente
hidráulico geral para E-SD, a ten<Jência natural do Rio
Perdido sclia de correr para a bacia do Rio Miranda ou dirc-
tamente para o Rio Apa, a sul.

6- Estrutura linear que cruza a Ser.ra da Bodoquena:
Essa estrutura chama a atenção por ser um prolongamcnto da
borda leste-sudeste do Pantanal, cruzando a Serra da
Bodoquena com uma dileção NE, no ponto onde fbi cJcscrita
a segunda mudança de curso do rio perdido, e delimitando de
uma forma geral planícies com morros isolados a norte e
planícies praticamente scm morr.os a sul.

A ação de movimentos de blocos tectônicos comparti-
mentando a Serra da lìodoquena é muito provável e sugerida
pelas caractel'ísticas morfológicas acima apontadas. Mas as
evidências diretas da ação de làlhas recentes na serra que
delimitariam os blocos descritos acima ainda não foram
encontradas. As evidências mencionadas não confirmam
seguramente a ação direta da tectônica recente na Serra da
Bodoquena. Falhas em depósitos quaternários não forarn
observadas, tampouco escarpas exibindo fàcctas triangulares,
o que pode ter sido mascarado pelos pr.ocessos intempóricos
no carste.

Considerações finais

A região da Bodo<¡uena possui extensas áreas car-
bonáticas, primciramente investigadas regionalnrcnte do
ponto de vista geológico e geomorfológico por Almeida
(1965). Ilste autor ressalta cm suas conclusões uma incocrên-
cia entre as condições f-avoráveis para carstilìcação rJa rcgião
c a baixa incidência de leições cársticas notadas por elc.

Essa incoerência impulsionou em grande pârtc as
lccentes cxpedições espeleológicas na região, assim como,

tornou-se uma questâo importantc do ponto de vista geocien-
tífico. pois se há condições làvoráveis, onde estariam os pro-
dutos da carstificação, ou então, quais são realmente os
fatores determinantes para o plcno dèsenvolvimento de sis-
temas cársticos, com aqüífer.os de condutos, cavcrnas e for-
mas de relevo caractcrísticas.

Pesquisas em andamento (Sallun l.'ilho, inédito, Tese de
Doutoramcnto em preparação) estão revelando um quadro
muito mais variado e complexo do carste da Bodoquena do
que inicialmente esboçado por Almeida. Dois compartimen-
tos principais são reconhccidos, com características con-
trastant€s e opostas: setor norte com sistemas fluviais domi-
nantes, cpicarste exposto, alto entalhamento de rios e sis-
temas dc circulação cárstica suspensos acima cio nível dc base
dos rios, no Planalto da Bodoquena (llacia do Rio Salobr.o) e
setor sul (bacias dos rios Pcrdido e Miranda), conr carste poli-
gonal no Planalto da Bodoquena e amplas planícies cársticas
apresentando agradação, f'eições vadosas de cavernas atual-
mente abaixo do NA (espeleotemas submersos) na Depressão
do Rio Miranda. Também no setor.sul há um aqüífero de con-
dutos muito desenvolvido, com rotas dc fluxo profundas c sis -
tema fluvial incipicnte com baixo entalhamento de vales,
tanto no Planalto da Bodoquena quanto na Depressão do Rio
Miranda. Essas características morfblógicas contr.astantes são
atribuídas a distintos reginres da tectônica Cenozóica destes
setores, com soerguimento mais intenso no bloco norte e sub-
sidência lelativa no bloco sul.

Em relação às cavernas existc uma quantidade e uma
variedade de padrões maior do quc se tinha conhecimcnto,
apesar de elas não serem tão abundantes quanto em outras
lcgiões brasileiras. Ilxiste ainda um potencial muito grande
para explorações e estudos nas cavernas subaquáticas, visto
-que devem representar os maiores e mais complctos sistemas
de cavernas da Serra da Bodoquena.
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Anexo 4: Mapa geomorfológico.

Anexo 5a: Mapa geológico da àrea de detalhe. Compilado <Je
Nogueira & Oliveira, 1978; Neto et al., 1926; Araújo ef a/.,

1982; Godoi,2t01)

Anexo 5b: Perfis geológicos e dados estruturais. perfis
comp¡lãdús de F,trogueira & ûliveira, I97g; Godoi, 2001).
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Anexo 6. I\lapas completos dås
tðvernâs em Cü-Rûhd (arquivos

em Adobe Acrobat).
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