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APRESENTAÇÃO 

A Carta Geotécnica é um instrumento de planejamento urbano ambiental que integra dados e 

informações da geologia, hidrogeologia, pedologia, geomorfologia e geotecnia e suas possíveis 

interações com o uso e ocupação do solo, resultando em um documento cartográfico que contém 

diretrizes técnicas para que as intervenções se deem de forma equilibrada com as condições de 

suporte do meio físico. 

A primeira Carta Geotécnica de Campo Grande foi publicada em 1991, sendo a sua revisão e 

atualização determinada pelo Contrato nº 313, de 27 de agosto de 2019, firmado entre o Município 

de Campo Grande – MS e a empresa Hidrosul Ambiental Serviços Geológicos Ltda – EPP, com 

interveniência da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana – Semadur e da Agência 

Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano – Planurb. 

A revisão e atualização da Carta Geotécnica tem por base legal o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano Ambiental – PDDUA, instituído pela Lei Complementar nº 341, de 4 de 

dezembro de 2018, que estabelece no capítulo três, art. 133, que a gestão ambiental municipal será 

regida por instrumentos, dentre os quais, a Carta Geotécnica. A revisão da Carta Geotécnica é prevista 

no plano de investimentos prioritários de longo prazo para o ano 2021 (Anexo 16 do PDDUA), 

justificando-se, portanto, a necessidade de sua elaboração. 

O projeto de revisão e atualização da Carta Geotécnica de Campo Grande é composto pelos 

Produto I – Diagnóstico e criação de banco de dados do projeto; Produto II – Interpretação dos dados 

e geração dos produtos cartográficos; Produto III – Versão Preliminar da Carta Geotécnica; e Produto 

IV – Versão Final da Carta Geotécnica. 

Desta forma, o presente Volume 01/02 do Produto IV consiste no Resumo Executivo do 

Projeto, contemplando a versão final da Carta Geotécnica para o perímetro urbano e zona de expansão 

urbana de Campo Grande, na escala 1:10.000, contendo 10 unidades homogêneas quanto ao 

comportamento geotécnico esperado frente às solicitações impostas pela ocupação, os principais 

problemas manifestos ou potenciais e as respectivas recomendações técnicas para orientar o uso e 

ocupação do solo. 

Também integra o presente Produto as Cartas Temáticas elaboradas para subsidiar a 

elaboração da Carta Geotécnica, bem como a Carta de Suscetibilidade do Potencial Natural de Erosão 

e a Carta de Suscetibilidade à Inundação, elaboradas para a zona de expansão urbana, na escala 

1:25.000. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente Volume 01/02 do Produto IV – Versão Final da Carta Geotécnica consiste no 

Resumo Executivo do projeto de revisão e atualização da Carta Geotécnica contemplando a sede 

urbana e a zona de expansão urbana de Campo Grande/MS, conforme cronograma de etapas e prazos 

estabelecidos pelo Contrato nº 313, de 27 de agosto de 2019. 

O Resumo Executivo do Projeto contempla os resultados da versão final da Carta Geotécnica 

de Campo Grande, além da Carta de Classes de Solos, Carta de Isodeclividade, Carta Hipsométrica, 

Carta da Curvatura Vertical das Vertentes, Carta de Curvatura Horizontal das Vertentes, Carta 

Representando Formas de Relevo, Carta de Litologia, Carta de Isoespessuras das Coberturas 

Sedimentares, Relatório Técnico sobre Coeficiente de Infiltração, Relatório Técnico sobre Índice de 

Resistência à Penetração, Mapa de Potenciometria do Nível Freático, Mapa de Vulnerabilidade de 

Aquíferos e Relatório Técnico sobre Índice de Corrosividade das Águas Subterrâneas. 

Também integra o presente Produto a Carta de Suscetibilidade do Potencial Natural de Erosão 

e a Carta de Suscetibilidade à Inundação, elaboradas para a zona de expansão urbana de Campo 

Grande. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 GERAL 

Apresentar o Volume 01/02 do Produto IV – Versão Final da Carta Geotécnica que consiste 

no Resumo Executivo do projeto de revisão e atualização da Carta Geotécnica de Campo Grande, 

contemplando a sede urbana e a zona de expansão urbana de Campo Grande/MS. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

Apresentar o Resumo Executivo contendo os resultados da versão final dos produtos abaixo 

listados: 

• Carta Geotécnica na escala 1:10.000; 

• Carta Temática de Classes de Solos na escala 1:10.000; 

• Carta de Isodeclividade na escala 1:10.000; 

• Carta Hipsométrica na escala 1:10.000; 

• Carta de Curvatura Vertical das Vertentes na escala 1:10.000; 

• Carta de Curvatura Horizontal das Vertentes na escala 1:10.000; 

• Carta Representando as Formas de Relevo na escala 1:10.000. 

• Carta de Litologia na escala 1:10.000; 

• Carta de Isoespessuras das Coberturas Sedimentares na escala 1:10.000; 

• Relatório Técnico sobre Coeficiente de Infiltração; 

• Relatório Técnico sobre Índice de Resistência à Penetração; 

• Mapa de Potenciometria do Nível Freático na escala 1:10.000; 

• Mapa de Vulnerabilidade de Aquíferos na escala 1:10.000; 

• Relatório Técnico sobre Índice de Corrosividade das Águas Subterrâneas; 

• Carta de Suscetibilidade do Potencial Natural de Erosão da zona de expansão urbana na 

escala 1:25.000; 

• Carta de Suscetibilidade à Inundação da zona de expansão urbana na escala 1:25.000;  
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3 PRODUTOS 

3.1 DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo deste projeto de revisão e atualização da Carta Geotécnica de Campo Grande 

contempla o perímetro urbano atual, assim como a zona de expansão urbana estabelecida no Plano 

Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental (CAMPO GRANDE, 2018), totalizando uma área de 

65.841,69 ha (Quadro 3.1). 

Área (ha) 

Perímetro urbano 35.903,53 

Zona de expansão urbana 29.938,16 

Total 65.841,69 

Quadro 3.1 – Quadro de áreas. 
 

O município de Campo Grande está localizado na porção central do Estado de Mato Grosso do 

Sul, sendo que a área de estudo do projeto representa 8,14 % da área total do município que possui 

809.295 ha (Figura 3.1). As coordenadas geográficas da sede municipal são representadas pela latitude 

20º28’13,40737” S e longitude 54º37’25,87099” W. 

  



£¤
BR
262

£¤
BR
262

£¤
BR
163

£¤
BR
060

£¤
BR
163

Córrego Piraputanga

Córrego Ceroula

Cór
reg

o C
oqu

eiro

Cór
reg

o Seg
red

o

C órrego Prosa

Córrego Bandeira

Córrego Bá lsamo

CórregoAnhan duí

Có
rre

go
Anh

and
uizi

nho

Cór
reg

o L
ag

oa

Córre
go I m

bir
uss

u

Córrego Gameleira

Córrego Ribeirão das Botas

Córrego Lageado

Av. Mato Grosso

Av. Afonso Pena
Av. Duque de Caxias

Av. Júlio de Castilho Av.
 Ta

ma
nda

ré

Av. Gury Marques

MS-080

MS-010

580

500

580

580

500

640

500

500

560

480

500 540

580

520

560

520

580

62
0

540

540

620

580

520

520

620

520

580

68
0

52
0

600

540

480

660

680

520

660

640

560

560

480

500

660

600

520

520

680

580

480

620 680

500

480

700

640

620

440

660

560

680

7 00

500

400

580

560

640

540

480

560

560

640

640

680

680

460

600

540

640

560

520

420

620

4 40

600680

680

680480

520

460

500

620

500

480

500

500

520

540

580

480

600

520

660

500

620640
660

500

640

620

600

580

540

560

520

730.000 740.000 750.000 760.000

7.7
20.

00
0

7.7
30.

00
0

7.7
40.

00
0

7.7
50.

00
0

±
MT

GO

MG

SP

PR
Paraguai

Bolívia

Legenda
Perímetro Urbano
Zona de Expansão Urbana
Rede de Drenagem
Bacias Hidrográficas
Principais vias do sistema viário
Sistema Viário

Figura 3.1 - Localização da
Área de Estudo

Revisão e Atualização da
Carta Geotécnica de Campo Grande

Datum: Sirgas 2000
Sistema de Projeção Geográfica UTM
Zona 21 K
Escala de Mapeamento: 1:10.000
Escala Gráfica: 1:100.000

Referência

0 2 4 61
Km



 

19 

REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA CARTA GEOTÉCNICA DE CAMPO GRANDE/MS 

PRODUTO IV –CARTA GEOTÉCNICA 

VERSÃO FINAL 

3.2 CARTA DE CLASSES DE SOLOS 

De acordo com o Sistema de Brasileiro de Classificação do Solo da Embrapa (2018), na área de 

expansão urbana e na área urbana de Campo Grande cujo solo ainda não foi descaracterizado em 

função da intervenção para ocupação urbana, foram identificadas as seguintes ordens de solo (1º nível 

categórico): Latossolos, Neossolos, Gleissolos, Chernossolos e Nitossolos. Os Latossolos foram 

separados conforme suas subordens (2º nível categórico) em Latossolos Vermelhos, Latossolos 

Amarelos e Latossolo Vermelho-Amarelos e o Neossolos em Neossolos Litólitos, Neossolos Regolíticos 

e Neossolos Quartzarênicos. As demais ordens foram classificadas somente em uma subordem, ou 

seja, Chernossolos Háplicos, Gleissolos Háplicos e Nitossolos Vermelhos. Os Neossolos Litólitos e 

Regolíticos foram mapeados de forma associada, devido a presença de pequenos fragmentos de solos 

Regolíticos presentes no meio dos Litólitos, sendo os Litólitos mais comum de ocorrerem nestas áreas. 

Nos Grandes Grupos (3º nível categórico), os solos foram classificados em Latossolos 

Vermelhos Distróficos; Latossolos Amarelos Distróficos; Latossolos Vermelho-Amarelos Distróficos, 

Neossolos Quartzarênicos Órticos; Neossolos Litólitos e Regolíticos Distróficos; Gleissolos Háplicos 

Distróficos; Nitossolos Vermelhos Distróficos e Chernossolos Háplicos Férricos. 

Os solos predominantes estão representados pelos Latossolos Vermelhos que ocorrem em 

44,05% da área de estudo, seguidos pelos Neossolos Quartzarênicos que ocupam 19,95% e juntos 

compõem 64,00% da paisagem. Os Chernossolos e Nitossolos, bem como os Gleissolos ocorrem de 

forma inexpressiva na área (Figura 3.2). 

Na Figura 3.3 pode ser observada a Carta de Classes de Solos. 
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Figura 3.2 – Percentual da distribuição das classes de solos na área de estudo (área não urbanizada da 
sede urbana e área de expansão urbana). 
Fonte: Bono (2020).  
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• Normalmente os Latossolos são solos com alto grau de intemperismo, profundos e bem 

drenados. Apresentam pouca diferenciação entre os horizontes diferenciando-se entre si 

principalmente pela coloração e teores de óxidos de ferro; 

•  São solos com horizonte latossólico (Bw), textura variando de argilosa ou média (45% a 20% 

de argila), ricos em sesquióxidos e muito permeáveis. Possuem estrutura granular fraca a 

moderadamente desenvolvida, sendo ligeiramente duro a duro quando seco, friável a muito 

friável quando úmido e ligeiramente plástico a plástico e ligeiramente pegajoso a pegajoso 

quando molhado. Apresentam baixa translocação por eluviação de argila entre os horizontes, 

o que resulta em diferenciação pouco nítida de horizontes. 

No Quadro 3.2 pode ser observada a descrição dos atributos morfológicos e a média dos 

resultados das análises químicas e físicas desta classe de solo. 

Descrição dos atributos morfológicos 

Classificação: Latossolos Vermelhos Distróficos 

Altitude: 525 m 

Litologia e formação geológica: 
Basaltos da Formação Serra Geral e áreas de transição das 
argilas arenosas dos sedimentos inconsolidados 

Material originário: 
Produto da decomposição do material de origem eruptiva 
(basalto) afetado pelos depósitos sedimentares 

Relevo: Plano a suavemente ondulado 

Erosão: Presente Laminar 

Drenagem: Bem drenados 

Vegetação primária: Cerrado 

Uso atual: Pastagem 

Descrição morfológica  

Horizonte 

A Bw 

0 –20 cm 60 – 120 cm 

Cor: 
Bruno-avermelhado-escuro (5 YR 
3/3,5) 

Vermelho-escuro (2,5 YR 
3/6) 

Textura: Argilo arenoso Argilo Arenoso 

Grau de desenvolvimento: Moderada Moderada 

Tipo e tamanho de estrutura: 
Muito pequena a média 
granular e pequena a média 
blocos subangulares 

Muito pequena granular 
com aspecto de maciça 
porosa 

Consistência seco: Ligeiramente duro Duro 

Consistência úmido: Muito friável Friável 

Consistência molhado: Plástico e pegajoso Plástico e muito pegajoso  

Cerosidade: Ausente  Ausente  

Nódulos e concreções: Ausente Ausente 

Latossolos Vermelhos Distróficos 
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Transição entre os horizontes: Gradual e plana Plana e difusa 

Análises químicas 

Atributo 0 – 20 cm 50 – 110 cm 

pH em água 4,1 3,9 

pH KCl (1N) 3,5 3,4 

Fósforo assimilável (mg/dm3) 2,0 1,0 

Potássio trocável (cmol+/dm3) 0,13 0,04 

Cálcio trocável (cmol+/dm3) 1,4 0,7 

Magnésio trocável (cmol+/dm3) 0,5 0,3 

Alumínio trocável (cmol+/dm3) 1,7 0,8 

Sódio trocável (cmol+/dm3) 0,07 0,03 

Hidrogênio + Alumínio (cmol+/dm3) 7,5 4,2 

Soma de bases (cmol+/dm3) 2,1 1,1 

Capac. de troca de cátions (cmol+/dm3) 9,6 5,3 

Saturação por bases (%) 22 20 

Saturação por alumínio (%) 45 43 

Matéria orgânica (g/dm3) 23,1 10,7 

Análises físicas 

Atributo 0 – 20 cm 20 – 50 cm 

Argila: (%) 35 41 

Silte: (%) 8 6 

Areia fina: (%) 26 27 

Areia grossa: (%) 31 26 

Quadro 3.2 – Descrição dos atributos morfológicos e médias dos resultados das análises químicas e 
físicas dos Latossolos Vermelhos Distróficos. 
Fonte: Bono, 2020. 

 Nas Foto 3.1 a 3.3 podem ser observados perfis de Latossolos Vermelhos Distróficos 

identificados nas áreas. 

  
Foto 3.1 – Perfil de Latossolo Vermelho 
Distróficos (Região do Lageado). 
Fonte: Bono, 2019. 

Foto 3.2 – Perfil de Latossolo Vermelho 
Distrófico (Região do Nova Lima). 
Fonte: Bono, 2019. 
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Foto 3.3 – Perfil de Latossolo Vermelho Distrófico (Região do Indubrasil). 
Fonte: Bono, 2019. 

 

 

• Solos minerais e muito semelhantes aos Latossolos Vermelhos, diferenciando somente pela 

cor e a sua drenagem. A cor amarelada é uniforme em profundidade, o mesmo ocorrendo com 

o teor de argila. A cor amarela é devida a hidratação dos óxidos de ferro (Goethita) pela 

presença do lençol freático próximo a superfície; 

• A textura mais comum é a argilosa ou muito argilosa. Estes solos apresentam agregados 

estruturais que são muito coesos, o que reflete na facilidade de compactação, limitando a 

utilização deste solo para fins agrícola. O enraizamento é limitado em profundidade por ser 

distrófico, e também devido à elevada coesão dos agregados, pois o solo é muito duro ou 

extremamente duro no estado seco. 

No Quadro 3.3 pode ser observada a descrição dos atributos morfológicos e a média dos 

resultados das análises químicas e físicas desta classe de solo. 

 

 

 

 

 

Latossolos Amarelos Distróficos 
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Descrição dos atributos morfológicos 

Classificação: Latossolos Amarelos Distróficos 

Altitude: 525 m 

Litologia e formação geológica: 
Argila arenosa dos depósitos sedimentares e áreas de 
transição com basaltos da Formação Serra Geral 

Material originário: 
Produto da decomposição dos depósitos sedimentares 
afetado por material de origem eruptivas básicas (basalto) 

Relevo: Plano a suavemente ondulado 

Erosão: Presente – Laminar 

Drenagem: Moderadamente drenado 

Vegetação primária: Cerrado 

Uso atual: Pastagem 

Descrição morfológica  

Horizonte 

A Bw 

0 –20 cm 60 – 120 cm 

Cor: Vermelho amarelado (7,5 YR 6/4) 
Vermelho amarelado  
(7,5 YR 7/6) 

Textura: Argilo arenoso Argilo arenoso 

Grau de desenvolvimento: Moderada Moderada 

Tipo e tamanho de estrutura: 
Muito pequena a média 
granular e pequena a média 
blocos subangulares 

Muito pequena granular 
com aspecto de maciça 
porosa 

Consistência seco: Ligeiramente duro Duro 

Consistência úmido: Muito friável Friável 

Consistência molhado: Plástico e pegajoso Plástico e muito pegajoso  

Cerosidade: Ausente  Ausente  

Nódulos e concreções: Ausente Mosqueados 

Transição entre os horizontes: Gradual e plana plana e difusa 

Análises químicas 

Atributo 0 – 20 cm 50 – 110 cm 

pH em água 4,8 5,1 

pH KCl (1N) 3,9 4,4 

Fósforo assimilável (mg/dm3) 1,0 1,0 

Potássio trocável (cmol+/dm3) 0,15 0,08 

Cálcio trocável (cmol+/dm3) 1,8 0,9 

Magnésio trocável (cmol+/dm3) 0,8 0,4 

Alumínio trocável (cmol+/dm3) 1,2 0,9 

Sódio trocável (cmol+/dm3) 0,02 0,01 

Hidrogênio + Alumínio (cmol+/dm3) 3,7 3,2 

Soma de bases (cmol+/dm3) 2,8 1,4 

Capac. de troca de cátions (cmol+/dm3) 6,5 4,6 

Saturação por bases (%) 43 30 

Saturação por alumínio (%) 30 39 

Matéria orgânica (g/dm3) 25,8 15,9 
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Análises físicas 

Atributo 0 – 20 cm 20 – 50 cm 

Argila: (%) 32 40 

Silte: (%) 11 8 

Areia fina: (%) 30 27 

Areia grossa: (%) 27 25 

Quadro 3.3 – Descrição dos atributos morfológicos e médias dos resultados das análises químicas e 
físicas dos Latossolos Amarelos Distróficos. 
Fonte: Bono, 2020. 

Na Foto 3.4 pode ser observado perfil de Latossolo Amarelo Distrófico identificado na área da 

região da Gameleira. 

 
Foto 3.4 – Perfil de Latossolo Amarelo Distrófico (Região da Gameleira). 
Fonte: Bono, 2019. 

 

 

• Nestes solos predomina a fração mineral, sendo profundos e ocorrem em ambientes 

moderadamente drenados. São solos de transição entre os Latossolos Vermelhos e os 

Latossolos Amarelos, diferenciando pela cor uniforme em profundidade. Ocupam topografia 

plana a suavemente ondulada e muito propícios a serem utilizados para fins agrícola. 

No Quadro 3.4 pode ser observada a descrição dos atributos morfológicos e a média dos 

resultados das análises químicas e físicas desta classe de solo. 

 

Latossolos Vermelho-Amarelos Distróficos 
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Descrição dos atributos morfológicos 

Classificação: Latossolo Vermelho-Amarelos Distróficos 

Altitude: 520 m 

Litologia e formação geológica: 
Basaltos da Formação Serra Geral e áreas de transição das 
argilas arenosas dos sedimentos inconsolidados 

Material originário: 
Produto da decomposição do material de origem eruptiva 
(basalto) afetado pelos depósitos sedimentares 

Relevo: Plano a suavemente ondulado 

Erosão: Presente laminar 

Drenagem: Moderadamente drenado 

Vegetação primária: Cerrado 

Uso atual: Pastagem 

Descrição morfológica  

Horizonte 

A Bw 

0 –20 cm 60 – 120 cm 

Cor: Vermelho amarelado (5 YR 5/4) 
Vermelho amarelado (5 
YR 6/4) 

Textura: Argilo arenoso Argilo Arenoso 

Grau de desenvolvimento: Moderada Moderada 

Tipo e tamanho de estrutura: 
Muito pequena a média 
granular e pequena a média 
blocos subangulares 

Muito pequena granular 
com aspecto de maciça 
porosa 

Consistência seco: Ligeiramente duro Duro 

Consistência úmido: Muito friável Friável 

Consistência molhado: Plástico e pegajoso Plástico e muito pegajoso  

Cerosidade: Ausente  Ausente  

Nódulos e concreções: Ausente Pouco mosqueado 

Transição entre os horizontes: Gradual e plana Plana e difusa 

Análises químicas 

Atributo 0 – 20 cm 50 – 110 cm 

pH em água 4,5 5,0 

pH KCl (1N) 3,8 4,2 

Fósforo assimilável (mg/dm3) 1,0 1,0 

Potássio trocável (cmol+/dm3) 0,19 0,10 

Cálcio trocável (cmol+/dm3) 2,4 1,1 

Magnésio trocável (cmol+/dm3) 0,7 0,5 

Alumínio trocável (cmol+/dm3) 1,6 1,1 

Sódio trocável (cmol+/dm3) 0,01 0,01 

Hidrogênio + Alumínio (cmol+/dm3) 3,9 3,0 

Soma de bases (cmol+/dm3) 3,3 1,7 

Capac. de troca de cátions (cmol+/dm3) 7,2 4,7 

Saturação por bases (%) 46 36 

Saturação por alumínio (%) 33 39 

Matéria orgânica (g/dm3) 23,8 12,9 
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Análises físicas 

Atributo 0 – 20 cm 20 – 50 cm 

Argila: (%) 30 33 

Silte: (%) 7 6 

Areia fina: (%) 33 31 

Areia grossa: (%) 30 30 

Quadro 3.4 – Descrição dos atributos morfológicos e médias dos resultados das análises químicas e 
físicas dos Latossolos Vermelho-Amarelos Distróficos. 
Fonte: Bono, 2020. 

Na Foto 3.5 pode ser observado perfil de Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico identificado 

na Região do Aeroporto. 

 
Foto 3.5 – Perfil de Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico (Região do Aeroporto). 
Fonte: Bono, 2019. 

 

 

• Esta classe de solos minerais é derivada de sedimentos arenoquartzosos e não apresenta o 

horizonte B devido à baixa atuação dos processos pedogenéticos e pela resistência do material 

de origem ao intemperismo. São profundos a muito profundos, com textura areia ou areia 

franca ao longo de pelo menos 150 cm de profundidade ou até o contato lítico. São 

excessivamente drenados, sem estrutura ou fracamente desenvolvida; 

• Apresentam-se bastante lavados, com baixa saturação por bases, baixa fertilidade natural, 

baixa capacidade de retenção de água e baixa capacidade de troca de cátions. 

No Quadro 3.5 pode ser observada a descrição dos atributos morfológicos e a média dos 

resultados das análises químicas e físicas desta classe de solo. 

 

Neossolos Quartzarênicos Órticos 



 

29 

REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA CARTA GEOTÉCNICA DE CAMPO GRANDE/MS 

PRODUTO IV –CARTA GEOTÉCNICA 

VERSÃO FINAL 

Descrição dos atributos morfológicos 

Classificação: Neossolos Quartzarênicos Órticos 

Altitude: 630 metros 

Litologia e formação geológica: 
Arenito do Grupo Caiuá Indiviso e areia argilosa dos 
sedimentos inconsolidados 

Material originário: 
Produto da meteorização do arenito e dos 
depósitos sedimentares 

Relevo: Plano 

Erosão: Presente – tanto laminar como em voçorocas 

Drenagem: Excessivamente drenados 

Vegetação primária: Cerrado 

Uso atual: Pastagem 

Descrição morfológica  

Horizonte 

A C 

0 –20 cm 100 – 150 cm 

Cor: Acinzentado (10 YR 4/3); 
Acinzentado (10 YR 
6/5); 

Textura: Arenosa Arenosa 

Grau de estrutura: Fraca Fraca 

Classe de estrutura: Pequena Pequena 

Tipo de estrutura: Grãos soltos Grãos soltos 

Consistência seco: Solto Solto 

Consistência úmido: Friável Friável 

Consistência molhado: Sem plasticidade e pegajosidade 
Sem plasticidade e 
pegajosidade 

Cerosidade: Ausente  Ausente  

Nódulos e concreções: Ausente Presente 

Transição entre os horizontes: Gradual e plana Gradual e plana 

Análises químicas 

Atributo 0 – 20 cm 60 – 150 cm 

pH em água 5,7 5,21 

pH CaCl2 4,79 4,76 

Fósforo assimilável (mg/dm3) 2 1 

Potássio trocável (mg/dm3) 48 31 

Cálcio trocável (cmol+/dm3) 2,2 0,6 

Magnésio trocável (cmol+/dm3) 0,4 0,4 

Alumínio trocável (cmol+/dm3) 0 0,6 

Sódio trocável (cmol+/dm3) 0,01 0,01 

Hidrogênio + Alumínio (cmol+/dm3) 4,62 4,3 

Soma de bases (cmol+/dm3) 2,73 1,09 

Capac. de troca de cátions (cmol+/dm3) 7,35 5,39 

Saturação por bases (%) 37 20 

Saturação por alumínio (%) 0 36 

Matéria orgânica (g/dm3) 12,8 10,2 
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Análises físicas 

Atributo 0 – 20 cm 20 – 50 cm 

Argila: (%) 10 11 

Silte: (%) 3 3 

Areia fina: (%) 80 79 

Areia média: (%) 4 4 

Areia grossa: (%) 3 3 

Quadro 3.5 – Descrição dos atributos morfológicos e médias dos resultados das análises químicas e 
físicas dos Neossolos Quartzarênicos Órticos. 
Fonte: Bono, 2020. 

Nas Foto 3.6 aFoto 3.8 podem ser observados perfis de Neossolos Quartzarênicos Órticos 

identificados nas áreas. 

 
Foto 3.6 – Perfil de Neossolo Quartzarênico 
Órtico (Região do Dahma). 
Fonte: Bono, 2019. 

 
Foto 3.7 – Perfil de Neossolo Quartzarênico 
Órtico (Região do Dahma). 
Fonte: Bono, 2019. 

 
Foto 3.8 – Perfil de Neossolo Quartzarênico Órtico (Região da Uniderp). 
Fonte: Bono, 2019. 
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• Esta classe é constituída por solos pouco desenvolvidos, com textura argilosa ou média, 

podendo apresentar horizonte A seguido pela camada R, sendo classificado como Litólitos ou 

horizonte A seguido pelo horizonte C, sendo classificado como Regolítico, neste caso podendo 

ocorrer a presença de cascalho; 

• A estrutura é forte pequena a média granular e forte pequena a média blocos subangulares; 

quanto à consistência é ligeiramente duro quando seco, friável quando úmido e plástico a 

muito plástico e pegajoso a muito pegajoso quando molhado. Os solos desta classe são 

bastante susceptíveis à erosão, ocorrendo em relevo bem movimentado e desenvolvem-se a 

partir da decomposição de rochas eruptivas básicas, sendo que em alguns locais 

provavelmente ocorra influência de arenitos. 

No Quadro 3.6 e Quadro 3.7 pode ser observada a descrição dos atributos morfológicos e a 

média dos resultados das análises químicas e físicas dos Neosolos Litólitos Distróficos e Neossolos 

Regolíticos Distróficos, respectivamente. 

Descrição dos atributos morfológicos 

Classificação: Neossolos Litólitos Distróficos 

Altitude: 505 m 

Litologia e formação geológica: Basalto da Formação Serra Geral 

Material originário: 
Desenvolvido a partir da decomposição de rochas eruptivas 
básicas (basalto) 

Relevo: Forte ondulado 

Erosão: Laminar e moderada 

Drenagem: Mal drenado 

Vegetação primária: Floresta Caducifólia 

Uso atual: Área de preservação Mata de Galeria 

Descrição morfológica  

Horizonte 

A R 

0 –40 cm > 90 cm 

Cor: 
Preto-avermelhado (10 R 
2/1) 

Camada constituído por rocha 
basáltica fragmentada, 
apresentando capa 
intemperizada 

Textura: Argila  Não se aplica 

Grau de desenvolvimento: Forte Não se aplica 

Tipo e tamanho de estrutura: 
Pequena a média granular 
e blocos subangulares 

Não se aplica 

Consistência seco: Ligeiramente duro Não se aplica 

Consistência úmido: Friável Não se aplica 

Neossolos Litólitos e Regolíticos 
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Consistência molhado: 
Muito plástico e muito 
pegajoso 

Não se aplica 

Cerosidade: Ausente Não se aplica 

Nódulos e concreções: Ausente Não se aplica 

Transição entre os horizontes: Ondulada e abrupta Não se aplica 

Análises químicas 

Atributo 0 – 40 cm 

pH em água 5,9 

pH KCl (1N) 5,1 

Fósforo assimilável (mg/dm3) 3 

Potássio trocável (cmol+/dm3) 0,21 

Cálcio trocável (cmol+/dm3) 2,1 

Magnésio trocável (cmol+/dm3) 0,8 

Alumínio trocável (cmol+/dm3) 0 

Sódio trocável (cmol+/dm3) 0,10 

Hidrogênio + Alumínio (cmol+/dm3) 5,8 

Soma de bases (cmol+/dm3) 3,2 

Capac. de troca de cátions (cmol+/dm3) 9,0 

Saturação por bases (%) 36 

Saturação por alumínio (%) 0 

Matéria orgânica (g/dm3) 24,1 

Análises físicas 

Atributo 0 – 45 cm 

Argila: (%) 41 

Silte: (%) 38 

Areia fina: (%) 15 

Areia grossa: (%) 6 

Quadro 3.6 – Descrição dos atributos morfológicos e médias dos resultados das análises químicas e 
físicas dos Neossolos Litólitos Distróficos. 
Fonte: Bono, 2020. 

Na Foto 3.9 e Foto 3.10 podem ser observados perfis de Neossolos Litólitos Distróficos 

identificados nas áreas. 
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Foto 3.9 – Perfil de Neossolo Litólito Distrófico 
(Região da Embrapa). 
Fonte: Bono, 2019. 

Foto 3.10 – Perfil de Neossolo Litólito Distrófico 
(Região saída para Cuiabá). 
Fonte: Bono, 2019. 

 

Descrição dos atributos morfológicos 

Classificação: Neossolos Regolíticos Distróficos 

Altitude: 505 m 

Litologia e formação geológica: Basalto da Formação Serra Geral 

Material originário: 
Desenvolvido a partir da decomposição de rochas eruptivas 
básicas (basalto) 

Relevo: Forte ondulado 

Erosão: Laminar e moderada 

Drenagem: Mal drenado 

Vegetação primária: Floresta Caducifólia 

Uso atual: Área de preservação Mata de Galeria 

Descrição morfológica  

Horizonte 

A Re 

0 –30 cm > 90 cm 

Cor: Preto-avermelhado (lO R 2/1) 
Horizonte capa 
intemperizada. 

Textura: Argila Argila  

Grau de desenvolvimento: Forte Forte 

Tipo e tamanho de estrutura: 
Pequena a média granular e 
blocos subangulares 

média granular e blocos 
subangulares 

Consistência seco: Ligeiramente duro Ligeiramente duro 

Consistência úmido: Friável Friável 

Consistência molhado: 
Muito plástico e muito 
pegajoso 

Muito plástico e muito 
pegajoso 

Cerosidade: Ausente Ausente 

Nódulos e concreções: Ausente Ausente 

Transição entre os horizontes: 
 
 
  

Plana e clara 
 
 
  

Plana e clara 
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Análises químicas 

Atributo 0 – 40 cm > 90 cm 

pH em água 6,0 5,7 

pH KCl (1N) 5,2 4,9 

Fósforo assimilável (mg/dm3) 2 1 

Potássio trocável (cmol+/dm3) 0,15 0,10 

Cálcio trocável (cmol+/dm3) 2,8 1,6 

Magnésio trocável (cmol+/dm3) 0,8 0,7 

Alumínio trocável (cmol+/dm3) 0 0,4 

Sódio trocável (cmol+/dm3) 0,03 0,03 

Hidrogênio + Alumínio (cmol+/dm3) 3,8 4,8 

Soma de bases (cmol+/dm3) 3,78 2,43 

Capac. de troca de cátions (cmol+/dm3) 7,58 7,23 

Saturação por bases (%) 50 34 

Saturação por alumínio (%) 0 14 

Matéria orgânica (g/dm3) 56,9 24,1 

Análises físicas 

Atributo 0 – 45 cm > 90 cm 

Argila: (%) 32 41 

Silte: (%) 43 29 

Areia fina: (%) 18 10 

Areia grossa: (%) 7 20 

Quadro 3.7 – Descrição dos atributos morfológicos e médias dos resultados das análises químicas e 
físicas dos Neossolos Regolíticos Distróficos. 
Fonte: Bono, 2020. 

Nas Foto 3.11 a Foto 3.14 podem ser observados perfis de Neossolos Regolíticos Distróficos 

identificados nas áreas. 

  

Foto 3.11 – Perfil de Neossolo Regolítico 
Distrófico (Região do Buriti Lagoa). 
Fonte: Bono, 2019. 

Foto 3.12 – Perfil de Neossolo Regolítico 
Distrófico (Região do Buriti Lagoa). 
Fonte: Bono, 2019. 
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Foto 3.13 – Perfil de Neossolo Regolítico 
Distrófico (Região do Buriti Lagoa). 
Fonte: Bono, 2019. 

Foto 3.14 – Perfil de Neossolo Regolítico 
Distrófico (Região saída para Rochedo). 
Fonte: Bono, 2019. 

 

 

• São solos hidromórficos, normalmente rasos, pouco desenvolvidos, imperfeitamente ou mal 

drenados, com horizonte A Moderado, mas podendo ocorrer o horizonte A orgânico, seguido 

de horizontes gleizados. A textura varia de franco argilosa a argila arenosa, 

predominantemente; com estrutura moderada muito pequena a pequena granular e 

moderada fraca pequena a média blocos subangulares; a consistência quando úmido é friável 

e quando molhado varia de ligeiramente plástico a plástico e pegajoso; 

• É comum a ocorrência de cores neutras como cinzento (N 5/8) na Carta de Cores Munsell, além 

de mosqueado e mais raramente, a presença de plintita. O teor de carbono orgânico varia de 

3 a 12% nos horizontes superficiais, sendo que nos horizontes subsuperficiais estes teores são 

normalmente inferiores a 1%. Nesta classe podem ocorrer solos que apresentam altos teores 

de silte; 

• Localizam-se em áreas planas situadas normalmente próximas aos cursos d'água, nas cotas 

mais baixas e apresentam o lençol freático muito perto da superfície. Os solos que constituem 

esta classe ocorrem quase que exclusivamente sob vegetação de campo de várzea, existindo 

uma unidade sob vegetação de floresta subperenifólia e caducifólia (MOTHCI et al.,1979); 

• Entende-se por campo de várzea, a vegetação que ocorre nas depressões úmidas que 

constituem áreas onde o solo invariavelmente apresenta drenagem muito restrita, sendo que 

o lençol freático oscila entre 50 e 80 cm de profundidade, podendo ocorrer ocasionalmente 

uma inundação. De um modo geral, este tipo de vegetação recobria áreas onde ocorrem solos 

do tipo Gleissolos. Já a floresta subperenifólia e caducifólia entende-se por vegetação 

Gleissolos Háplicos Distróficos 
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caracterizada por grande densidade de espécies de alto porte, com alturas variáveis entre 15 

e 20 metros, que perdem parcialmente as folhas durante determinado período do ano 

(subperenifólia) e as que perdem quase totalmente as folhas (caducifólia) (MOTHCI et 

al.,1979). As principais espécies que compõem esta formação são identificadas como: angico 

(Piptadenia sp), jatobá (Hymenaea sp), figueira (Urostigma planifolia), vinhático (Plathymenia 

reticulata) e a sucupira. 

No Quadro 3.8 pode ser observada a descrição dos atributos morfológicos e a média dos 

resultados das análises químicas e físicas desta classe de solo. 

Descrição dos atributos morfológicos 

Classificação: Gleissolos Háplicos Distróficos 

Altitude: 518 m 

Litologia e formação geológica: Argila, areia e silte dos Depósitos Aluvionares  

Material originário: Depósito de natureza argilosa, sobre bancada laterítica 

Relevo: Plano 

Erosão: Ausente 

Drenagem: Mal drenado 

Vegetação primária: Campo de várzea 

Uso atual: Pastagem 

Descrição morfológica  

Horizonte 

A Bg 

0 –20 cm 40 – 90 cm 

Cor: Cinzento (5 YR 3/4) 
Coloração variegada 
constituída de bruno-
acinzentado (2,5 R YR 3/4) 

Textura: Argila arenosa 
Argilosa arenosa com 
cascalho 

Grau de desenvolvimento: Fraca Fraca 

Tipo e tamanho de estrutura: Média blocos subangulares Média blocos subangulares 

Consistência seco: Friável Friável 

Consistência úmido: Friável Friável 

Consistência molhado: Plástico e pegajoso Plástico e pegajoso  

Cerosidade: Ausente Ausente  

Nódulos e concreções: Ausente 
Ocorrência de concreções 
lateríticas no 

Transição entre os horizontes: Plana e Clara Plana e clara 

Análises químicas 

Atributo 0 – 20 cm 35 – 100 cm 

pH em água 4,4 4,9 

pH KCl (1N) 4,1 4,3 

Fósforo assimilável (mg/dm3) 3 1 

Potássio trocável (cmol+/dm3) 0,09 0,03 
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Cálcio trocável (cmol+/dm3) 0,5 0,3 

Magnésio trocável (cmol+/dm3) 0,3 0,3 

Alumínio trocável (cmol+/dm3) 2,6 1,4 

Sódio trocável (cmol+/dm3) 0,02 0,03 

Hidrogênio + Alumínio (cmol+/dm3) 3,5 3,4 

Soma de bases (cmol+/dm3) 0,91 0,66 

Capac. de troca de cátions (cmol+/dm3) 4,41 4,06 

Saturação por bases (%) 21 16 

Saturação por alumínio (%) 74 68 

Matéria orgânica (g/dm3) 44,8 10,3 

Análises físicas 

Atributo 0 – 20 cm 20 – 50 cm 

Argila: (%) 39 42 

Silte: (%) 19 11 

Areia fina: (%) 17 19 

Areia grossa: (%) 25 28 

Quadro 3.8 – Descrição dos atributos morfológicos e médias dos resultados das análises químicas e 
físicas dos Gleissolos Háplicos Distróficos. 
Fonte: Bono, 2020. 

Na Foto 3.15 e Foto 3.16 podem ser observados perfis de Gleissolos Háplicos Distróficos 

identificados nas áreas. 

  

Foto 3.15 – Perfil de Gleissolo Háplico Distrófico 
(Região da Nova Lima). 
Fonte: Bono, 2019. 

Foto 3.16 – Perfil de Gleissolo Háplico Distrófico 
(Região da Gameleira). 
Fonte: Bono, 2019. 
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• São solos minerais normalmente profundos, muito argilosos ou argilosos, com sequência de 

horizontes A, Bn e C, com horizonte A moderado ou chernozêrnico, horizonte B nítico, argila 

de atividade baixa (Capacidade de Troca de Cátions T abaixo de 27 cmol+/dm3), pequena 

diferenciação entre horizontes, saturação de bases média e alta, moderadamente a 

fortemente ácidos, teores de silte baixos, bem drenados e bastante porosos; 

• Apresenta estrutura em blocos subangulares e com presença de cerosidade, o que denota 

pequena eluviação de material coloidal, alto grau de floculação, baixos teores de argila natural, 

baixa relação textural, baixa relação silte/argila e baixa atividade das argilas; 

• No horizonte Bn predomina a cor vermelho-escura dos matizes 10 R e 2,5 YR, com valor 3 e 

cromas variando de 4 a 6; a textura é muito argilosa e a consistência quando molhado é muito 

plástica e muito pegajosa e a presença de cerosidade moderada a forte e abundante no 

horizonte. 

No Quadro 3.9 pode ser observada a descrição dos atributos morfológicos e a média dos 

resultados das análises químicas e físicas desta classe de solo. 

Descrição dos atributos morfológicos 

Classificação: Nitossolos Vermelhos Distróficos 

Altitude: 520 m 

Litologia e formação geológica: Basalto da Formação Serra Geral 

Material originário: 
Produto da decomposição de material de origem eruptivas 
básicas (basalto) 

Relevo: Suavemente ondulado a ondulado 

Erosão: Presente e do tipo laminar 

Drenagem: Bem a moderadamente drenado 

Vegetação primária: Cerrado 

Uso atual: Pastagem 

Descrição morfológica  

Horizonte 

A Bn 

0 –20 cm 60 – 120 cm 

Cor: 
Vermelho escuro acinzentado (2,5 
YR 3/2) 

Bruno avermelhado 
escuro (2,5 R YR 3/4) 

Textura: Argiloso Argiloso 

Grau de desenvolvimento: Forte Forte 

Tipo e tamanho de estrutura: Média blocos subangulares 
Média blocos 
subangulares 

Consistência seco: Duro a muito duro Muito duro 

Consistência úmido: Friável Friável 

Nitossolos Vermelhos Distróficos 
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Consistência molhado: Muito plástico e pegajoso 
Muito plástico e muito 
pegajoso  

Cerosidade: Pouca e presente Moderada e comum  

Nódulos e concreções: Ausente Ausente 

Transição entre os horizontes: Plana e Clara Plana e difusa 

Análises químicas 

Atributo 0 – 20 cm 45 – 90 cm 

pH em água 5,8 6,4 

pH KCl (1N) 5,1 4,6 

Fósforo assimilável (mg/dm3) 9 1 

Potássio trocável (cmol+/dm3) 1,01 0,29 

Cálcio trocável (cmol+/dm3) 21,0 16,0 

Magnésio trocável (cmol+/dm3) 7,0 7,0 

Alumínio trocável (cmol+/dm3) 0 0 

Sódio trocável (cmol+/dm3) 0,06 0,09 

Hidrogênio + Alumínio (cmol+/dm3) 6,1 3,9 

Soma de bases (cmol+/dm3) 29,1 23,4 

Capac. de troca de cátions (cmol+/dm3) 35,2 27,3 

Saturação por bases (%) 83 86 

Saturação por alumínio (%) 0 0 

Matéria orgânica (g/dm3) 58,6 9,3 

Análises físicas 

Atributo 0 – 20 cm 20 – 50 cm 

Argila: (%) 58 65 

Silte: (%) 24 17 

Areia fina: (%) 12 11 

Areia grossa: (%) 6 7 

Quadro 3.9 – Descrição dos atributos morfológicos e médias dos resultados das análises químicas e 
físicas dos Nitossolos Vermelhos Distróficos. 
Fonte: Bono, 2020. 

Nas Foto 3.17 a Foto 3.20 podem ser observados perfis de Nitossolos Vermelhos Distróficos 

identificados nas áreas. 
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Foto 3.17 – Perfil de Nitossolo Vermelho 
Distrófico (Próximos a região do inferninho). 
Fonte: Bono, 2019. 

Foto 3.18 – Perfil de Nitossolo Vermelho 
Distrófico (Próximos a região do inferninho). 
Fonte: Bono, 2019. 

  

Foto 3.19 – Perfil de Nitossolo Vermelho 
Distrófico (nas proximidades da região do 
Inferninho). 
Fonte: Bono, 2019. 

Foto 3.20 – Perfil de Nitossolo Vermelhos 
Distrófico (nas proximidades da região do 
Inferninho). 
Fonte: Bono, 2019. 

 

 

• São solos minerais, medianamente profundos, com horizonte A chernozênico e horizonte E 

textural, geralmente argilosos, podendo ocorrer alguns com textura média, argila de atividade 

baixa, fertilidade natural elevada, alta saturação de bases, reação neutra ou moderadamente 

ácida, nítida diferenciação de horizontes, baixo gradiente textural e a presença cerosidade 

moderada a forte e abundante no horizonte B, valores de cálcio (Ca) representando de 60% a 

80% das bases trocáveis e baixo grau de floculação. São moderadamente drenados, pouco 

permeáveis e pouco susceptíveis à erosão; 

• A estrutura apresenta-se forte muito pequena a granular e forte pequena a média blocos 

subangulares; o grau de consistência pode ser duro a muito duro quando seco, friável a firme 

Chernossolos Háplicos Férricos 
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quando úmido e plástico a muito plástico e muito pegajoso quando molhado, podendo ocorrer 

presença de cascalhos neste horizonte. Estes solos ocorrem próximos às linhas de drenagem, 

em relevo suave ondulado e ondulado e sob vegetação de floresta caducifólia, sendo 

desenvolvidos da decomposição de rochas básicas afetadas por materiais de outras fontes 

(MOTHCI et al.,1979).  

No Quadro 3.10 pode ser observada a descrição dos atributos morfológicos e a média dos 

resultados das análises químicas e físicas desta classe de solo. 

Descrição dos atributos morfológicos 

Classificação: Chernossolos Háplicos Férricos 

Altitude: 510 m 

Litologia e formação geológica: Basalto da Formação Serra Geral 

Material originário: 
Produto da decomposição de material de origem eruptivas 
básicas. 

Relevo: Suavemente ondulado 

Erosão: Presente e do tipo laminar 

Drenagem: Moderadamente drenado 

Vegetação primária: Cerrado 

Uso atual: Pastagem 

Descrição morfológica  

Horizonte 

A Bw 

0 –20 cm 60 – 120 cm 

Cor: 
Bruno escuro acinzentado (2,5 YR 
3/4) 

Vermelho escuro 
acinzentado 10 R YR 3/6) 

Textura: Argiloso Argiloso 

Grau de desenvolvimento: Moderada Moderada 

Tipo e tamanho de estrutura: Média blocos subangulares 
média blocos 
subangulares 

Consistência seco: Ligeiramente duro Duro 

Consistência úmido: Muito friável Friável 

Consistência molhado: 
Muito plástico e 
pegajoso 

Muito plástico e muito 
pegajoso  

Cerosidade: Presente e poua Presente e pouca  

Nódulos e concreções: Ausente Ausente 

Transição entre os horizontes: Gradual e difusa Plana e difusa 

Análises químicas 

Atributo 0 – 20 cm 50 – 110 cm 

pH em água 6,3 5,6 

pH KCl (1N) 5,3 4,4 

Fósforo assimilável (mg/dm3) 2,0 1 

Potássio trocável (cmol+/dm3) 0,69 0,12 

Cálcio trocável (cmol+/dm3) 13,4 3,8 

Magnésio trocável (cmol+/dm3) 6,9 2,4 
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Alumínio trocável (cmol+/dm3) 0,0 0,5 

Sódio trocável (cmol+/dm3) 0,03 0,02 

Hidrogênio + Alumínio (cmol+/dm3) 6,2 6,7 

Soma de bases (cmol+/dm3) 21,02 6,34 

Capac. de troca de cátions (cmol+/dm3) 27,22 13,04 

Saturação por bases (%) 77 49 

Saturação por alumínio (%) 0 7 

Matéria orgânica (g/dm3) 69,1 23,62 

Análises físicas 

Atributos 0 – 20 cm 20 – 50 cm 

Argila: (%) 48 55 

Silte: (%) 34 27 

Areia fina: (%) 12 14 

Areia grossa: (%) 6 4 

Quadro 3.10 – Descrição dos atributos morfológicos e médias dos resultados das análises químicas e 
físicas dos Chernossolos Háplicos Férricos. 
Fonte: Bono, 2020. 

Na Foto 3.21 pode ser observado perfil de Chernossolo Háplico Férrico identificado na área. 

 
Foto 3.21 – Perfil de Chernossolo Háplico Férricos (Região da Embrapa). 
Fonte: Bono, 2019. 

 

3.3 CARTA DE ISODECLIVIDADE 

A isodeclividade é uma variável básica na análise do relevo por indicar a inclinação do terreno 

e por consequência, o potencial para o escoamento ou acumulação de fluxos hídricos ou de massa, 

sendo extremamente importante na elaboração de estudos suscetibilidade e vulnerabilidade 

ambiental, funcionando como importante ferramenta para subsidiar o planejamento territorial e 

identificar áreas favoráveis a ocupação. 

Na Figura 3.4 pode ser observada a Carta de Isodeclividade contendo 4 classes de declividade 

assim denominadas: Plano, Suave Ondulado, Ondulado e Forte Ondulado, conforme EMBRAPA (2018).  
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• Ocupam as maiores porções da área de estudo, principalmente na porção oeste da área 

urbana de Campo Grande e da zona de expansão urbana, com percentuais de declividades que 

variam de 0 a 3,0%; 

• Encontram-se praticamente nas áreas dos divisores de águas das microbacias dos córregos, 

formando amplos interflúvios, como entre os córregos Ceroula, Piraputanga e Imbirussu, entre 

os córregos Imbirussu e Lagoa, Lagoa e Anhanduizinho, os córregos Prosa, Bandeira e Bálsamo 

e entre os córregos Gameleira e Lageado; 

• As formas planas de relevo são responsáveis pela infiltração das águas superficiais e 

abastecimento do lençol freático e onde os processos de pedogênese dos solos são mais 

intensos, conforme verificado no levantamento pedológico. 

 

• Também ocupam extensas porções da área de estudo com declividades variando de 3,0 a 8,0 

%; 

• Estão associadas aos processos de dissecação do relevo dando forma as vertentes dos vales, 

que compõem os córregos e os declives localizados nos terrenos; 

• Esta classe de declividade é bastante representativa, ocupando as áreas mais altas da cidade 

de Campo Grande e ao longo dos principais cursos d’água. 

 

• Constituem as rampas mais íngremes de Campo Grande, formando grupos mais localizados, 

sempre acompanhando as vertentes íngremes dos córregos, como o Segredo, Prosa, Coqueiro 

e Lageado, com declividades variando entre 8,0 a 20%; 

• Este grupo de declividade tem grande influência no regime hidrológico da cidade, contribuindo 

para o rápido escoamento superficial das águas das chuvas, pois provoca respostas rápidas aos 

córregos da cidade contribuindo com um volume de água superior ao da vazão natural dos 

canais de drenagem e consequentemente provocando enchentes localizadas. 

 

• Encontra-se localizado apenas na zona de expansão urbana, com percentuais de declividade 

variando entre 20 a 30%, sendo esta a declividade mais acidentada encontrada na área de 

estudo; 

Formas de Relevo Plano 

Formas de Relevo Suave Ondulado 

Formas de Relevo Ondulado 

Formas de Relevo Forte Ondulado 
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• Esta classe de declividade é característica de relevos em processo de dissecação intensa 

podendo ser observada nas cabeceiras dos córregos Ceroula e Piraputanga. 

 

3.4 CARTA HIPSOMÉTRICA 

A hipsometria consiste na técnica de representação da elevação de um terreno através de 

cores, permitindo identificar com maior facilidade as áreas mais elevadas e o fluxo preferencial do 

escoamento superficial. 

Na Figura 3.5 pode ser observada a Carta Hipsomética contendo 9 classes denominadas de 

acordo com as seguintes faixas de altimetria: 670 – 705 m, 635- 670 m, 600 – 635 m, 565 – 600 m, 530 

– 565 m, 495 – 530 m, 460 – 495 m, 425 – 460 m e 390 – 425 m. 
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• Constituem os terrenos mais elevados da área de estudo e são caracterizados como colinas 

desgastadas, formas geométricas com topos convexos que constituem a linha de cumeada 

divisora de águas dos afluentes que compõem as bacias hidrográficas dos rios Anhanduí e 

Pardo. 

 

• Também compõem a linha de cumeada, apresentando relevo bastante desgastado, onde se 

encontram as áreas de nascentes dos córregos Prosa e Segredo, tributários do rio Anhanduí e 

do córrego Coqueiro tributário do rio Pardo. 

 

• Definem as primeiras vertentes dos terraços dos canais de primeira ordem dos córregos Prosa, 

Segredo, Lageado e Coqueiro e alternam-se em amplos platôs onde se encontram os divisores 

de águas das microbacias, como entre a bacia do Imbirussu e a do Segredo, a bacia do Prosa e 

as bacias do Bálsamo, Bandeira e Lageado. 

 

• Constituem estreitas faixas do relevo que delimitam as confluências dos canais de drenagem 

de segunda ordem e compõem as rampas de vertentes dissecadas dos córregos da cidade. 

 

• São caracterizadas como amplas superfícies aplanadas que formam alguns dos divisores de 

águas das bacias da cidade e que, ora intercalam-se formando terraços encaixados dos canais 

de drenagem de terceira ordem. 

 

• Contemplam amplas porções de terreno da região sudoeste da área de estudo, constituindo-

se de superfícies aplanadas que ora formam divisores de águas e ora formam extensos terraços 

fluviais encaixados, delimitando grande parte dos cursos fluviais no perímetro urbano. 

 

 

670 – 705 m 

635 – 670 m 

600 – 635 m 

565 – 600 m 

530 – 565 m 

495 – 530 m 
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• Contemplam os terrenos entre as cotas de 460 a 495 m, grande parte localizados fora do 

perímetro urbano, na zona de expansão urbana, constituindo-se em planícies fluviais de 

superfícies aplanadas em formas de terraços encaixados, áreas de acumulação fluvial, onde os 

canais de drenagem ganham volume de água e aumento de magnitude, delimitando as 

confluências dos córregos Imbirussu e Lagoa e Anhanduizinho e Lageado. As bacias dos 

córregos Ceroula e Piraputanga constituem pequenas porções do terreno dissecado. 

 

• Ocupam pequena porção da cabeceira do córrego Piraputanga e tributários do córrego 

Ceroula, localizadas respectivamente, na porção oeste e noroeste de Campo Grande, na zona 

de expansão urbana. 

 

• Ocupam uma pequena porção dos tributários do córrego Ceroula, na zona de expansão 

urbana, apresentando diversas quedas d’águas. 

 

3.5 CARTA DE CURVATURA VERTICAL DAS VERTENTES 

A curvatura vertical pode ser entendida como uma variação da declividade e expressa o 

formato da vertente quando observada em perfil. 

Na Figura 3.6 pode ser observada a Carta de Curvatura Vertical das Vertentes contendo as 3 

classes denominadas: Convexo, Retilíneo e Côncavo.  

  

460 – 495 m 

425 – 460 m 

390 – 425 m 
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• São formas de relevo bastante expressivas nas bacias do córrego Segredo, Prosa e Bálsamo, 

provavelmente contribuindo bastante para o aumento de velocidade do escoamento 

superficial das águas das chuvas; 

• Também são fortes indicadoras do grau de dissecação do relevo, como pode ser observado ao 

longo do córrego Imbirussu, entre os córregos Lagoa e Anhanduizinho, ao longo dos 

anfiteatros de erosão das cabeceiras dos córregos Ceroula e Piraputanga, formando também 

as colinas desgastadas de topos convexos da linha de cumeada que divide as microbacias dos 

rios Anhanduí e Pardo. 

 

• Encontram-se fortemente em torno de valores de curvaturas nulas, representando formas de 

relevo mais suaves, com declividades planas a praticamente planas, onde a pedogênese pode 

ser mais intensa, como nos interflúvios entre os córregos Imbirussu e Lagoa, e entre o 

Imbirussu e Ceroula; 

• Também podem ser evidenciadsa na transição entre compartimentos altimétricos como entre 

os patamares e planícies, observadas em praticamente todos os córregos e bastantes 

expressivas nas microbacias dos córregos Segredo, Prosa, Coqueiro, Bandeira, Bálsamo. 

 

• Encontram-se ao longo dos cursos d’água formando terraços e fundos de vales; 

• Também evidenciam o processo de erosão fluvial, que ganham expressão à medida que os 

canais de drenagem aumentam o volume de água e expandem sua planície de inundação. 

 

3.6 CARTA DE CURVATURA HORIZONTAL DAS VERTENTES 

A curvatura horizontal pode ser descrita como a variação da orientação de vertentes ao longo 

de uma determinada distância, possibilitando observar a divergência ou convergência das linhas de 

fluxo. 

Na Figura 3.7 pode ser observada a Carta de Curvatura Horizontal das Vertentes contendo 3 

classes denominadas: Convergente, Divergente e Planar. 

 

Convexo 

Retilíneo 

Côncavo 
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• Estão associadas aos canais de drenagem, sendo bastante expressivas nas áreas mais 

altas da cidade e onde o relevo é bastante dissecado, como nos canais que formam a 

bacia hidrográfica dos córregos Segredo, Prosa, Coqueiro, Bandeira, Bálsamo e Três 

Barras, assim como nas áreas mais baixas, na zona de expansão urbana, nas cabeceiras 

dos córregos Ceroula e Piraputanga. 

 

• Aparecem de forma bastante difusa na área de estudo, porém encontram-se bastante 

expressivas nas bacias hidrográficas onde o fluxo do escoamento superficial das águas 

das chuvas pode divergir para ambas as bacias; 

• Constituem as formas de relevo dissecado predominante nos interflúvios desgastados 

que delimitam as microbacias dos córregos Lagoa, Anhanduizinho, Coqueiro, Bálsamo, 

Prosa, Segredo, Ceroula e Piraputanga e a linha de cumeada entre os córregos 

Coqueiro e os córregos tributários do rio Anhanduí, que entremeiam a área de estudo. 

 

• A vertente geralmente é considerada planar quando a sua orientação for homogênea quanto 

aos processos de migração e acúmulo de água, proporcionados pela gravidade; 

• Aparecem intercalando os espaços com o fluxo divergente; 

• Destacam-se tanto nas áreas baixas como entre o amplo divisor de águas dos córregos 

Imbirussu e Lagoa; 

• Caracterizam a direção do fluxo hídrico nas vertentes e terraços fluviais, desempenhando um 

papel importante sobre o balanço hídrico e o equilíbrio entre os processos de pedogênese e 

morfogênese. 

  

Curvatura Convergente 

Curvatura Divergente 

Curvatura Planar 
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3.7 CARTA REPRESENTANDO FORMAS DE RELEVO 

Os Modelados de Relevo (4º táxon) foram definidos de acordo com o Manual Técnico de 

Geomorfologia do IBGE (2009), que estabelece critérios associados principalmente a influência da rede 

de drenagem e ao intemperismo, classificando porções de áreas com formas geométricas de mesma 

origem genética, esculpidas por processos em comum. 

Na Figura 3.8 pode ser observada a Carta Representando Formas de Revelo (Modelados de 

Relevo) definida de acordo com a observação do grau de susceptibilidade natural a acumulação hídrica, 

tipo de topo e tipo de vertente, em 5 classes assim denominadas: Modelados de Dissecação Intensa, 

Modelados de Dissecação Média, Modelados de Dissecação Suave, Modelados de Aplanamento, 

Modelados de Acumulação. 
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• São áreas onde a energia da erosão fluvial, pluvial e o intemperismo atuaram mais 

efetivamente, sendo que na área de estudo estão principalmente associadas aos relevos 

movimentados que formam as vertentes dos córregos Segredo, Prosa e Coqueiro, com porções 

localizadas nas vertentes dos córregos Bandeira, Bálsamo e Lageado; 

• A susceptibilidade à acumulação hídrica nestas áreas é muito baixa, geralmente apresentam 

vertentes com curvaturas verticais predominantemente convexas e o escoamento superficial 

das águas das chuvas é muito difuso e planar, ou seja, muito intenso, provocando respostas 

rápidas no sistema de drenagem; 

• Encontram-se principalmente nas áreas mais altas da cidade, em cotas aproximadamente 

acima de 570 m, e em terrenos onde a declividade é caracterizada como Suave Ondulada a 

Ondulada, entre 3,0 a 8,0% e 8,0 a 20,0%, respectivamente ou mais. Mas, também podem ser 

observadas nas cotas mais baixas, localizadas na zona de expansão urbana, entre 435 a 470 m 

e declividades entre 20,0 a 45,0% e acima de 45,0%, classificadas como Forte Ondulado e 

Montanhoso, na cabeceira do córrego Piraputanga e tributários do Ceroula. 

 

• Também constituem áreas onde a energia hídrica e o intemperismo atuam de forma efetiva; 

• Encontram-se localizadas em declividades Suave Onduladas, entre 3,0 a 8% e Onduladas, de 8 

a 20%. Com baixa susceptibilidade as acumulações hídricas ocupam boa parte da linha de 

cumeada que divide os córregos das bacias hidrográficas dos rios Anhanduí e Pardo; 

• Também são responsáveis pelo rápido escoamento superficial, intercalando-se com os 

Modelados de Dissecação Intensa, onde a densidade de drenagem é maior, não estando 

apenas associadas às áreas altas da cidade, mas também acompanhando as vertentes em 

áreas localizadas dos córregos e na cabeceira do córrego Piraputanga e tributários do Ceroula. 

 

• Formam um compartimento representativo ocupando principalmente as áreas mais altas da 

cidade, formando os divisores de águas dissecados das bacias dos córregos Ceroula, Imbirussu 

e Segredo, e os divisores das bacias dos córregos Segredo e Prosa; 

• Também se observa extensas porções onde a morfogênese vem atuando na dissecação das 

vertentes ao longo dos cursos dos córregos Imbirussu, Lagoa, Anhanduí, Bandeira, Bálsamo, 

Lageado e Gameleira, em declividades Suave Ondulada, variando entre 3,0 a 8,0%. 

Modelados de Dissecação Intensa 

Modelados de Dissecação Média 

Modelados de Dissecação Suave 
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• Ocupam compartimentos amplos na área de estudo, contrastando com as áreas de Dissecação 

e Acumulação. Este modelado do relevo constitui as áreas mais planas da cidade, com topos 

tabulares bastante desgastados, onde o escoamento superficial proveniente das águas das 

chuvas é menos intenso e mais sujeito a percolação hídrica. 

• Constitui extensos divisores de águas, entre as bacias dos córregos Ceroula, Piraputanga e 

Imbirussu, entre as bacias do Imbirussu, Lagoa e Anhanduizinho, entre as bacias do Prosa, 

Bandeira e Bálsamo e entre as bacias dos córregos Lageado e Gameleira; 

• Localizado entre cotas altimétricas que variam aproximadamente de 535 a 570 m e em áreas 

com declividade Plana, variando de 0 a 3%, os Modelados de Aplanamento, geralmente são 

resultantes de processos de aplanamento por pediplanação ou pedimentação onde a 

pedogênese é mais intensa e a densidade de drenagem é baixa, caracterizando áreas de fraco 

escoamento superficial e mais propensas à infiltração, favorecendo a recarga do lençol 

freático. 

 

• Ocupam as áreas de fundos de vale e ganham representatividade no mapa à medida que os 

canais de drenagem passam a receber maior volume de água, aumentando sua vazão e 

consequentemente, expandindo o terraço fluvial e a planície de inundação, tornando certas 

áreas sujeitas a inundações periódicas; 

• Ocupam basicamente a porção sudoeste da cidade de Campo Grande e da zona de expansão 

urbana, em terrenos de baixas altitudes, que variam entre 470 a 535 m e declividade 

praticamente plana variando entre 0 e 3%, com áreas localizadas na porção oeste, próximo as 

nascentes dos córregos Piraputanga e Ceroula; 

• Estes Modelados de Acumulação são bastante representativos na dinâmica ambiental, pois se 

encontram localizados nas confluências dos principais córregos da cidade, entre os córregos 

Imbirussu e Serradinho, os córregos Segredo e Prosa, os córregos Anhanduizinho e Bandeira e 

os Córregos Bálsamo e Lageado. 

 

 

Modelados de Aplanamento 

Modelados de Acumulação 
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3.8 CARTA DE LITOLOGIA 

A Carta de Litologia apresenta as características e a distribuição espacial das diferentes rochas 

ocorrentes na área alvo do presente estudo, sendo este um dos principais temas abordados no 

mapeamento geotécnico e é essencial para dar suporte ao planejamento do uso e ocupação do solo 

em decorrência das intervenções humanas. 

Na Figura 3.9 pode ser observada a Carta de Litologia contendo as seguintes unidades 

litológicas: Depósitos Aluvionares, Coberturas Sedimentares Indiferenciadas, Arenitos do Grupo Caiuá 

Indiviso e Basaltos da Formação Serra Geral. 
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Os Depósitos Aluvionares englobam os sedimentos quaternários depositados ao longo dos 

cursos d´água, ocupando suas calhas, margens e planícies de inundação. São constituídos basicamente 

por sedimentos inconsolidados com grande heterogeneidade granulométrica, em razão dos diferentes 

subambientes componentes do sistema deposicional fluvial. 

Uma das características marcantes desses depósitos é a variabilidade litológica e de coloração 

dos sedimentos ao longo do perfil, em profundidade, conferida pelas intercalações de areia cinza, 

amarela e esbranquiçada com argila cinza a preta. 

Outra característica é a existência de níveis d´água próximos à superfície do terreno, 

condizentes com as zonas de descarga dos aquíferos superficiais. Esses depósitos possuem expressão 

territorial reduzida, cobrindo apenas 6% da área de estudo. 

Na Foto 3.22 a Foto 3.29 podem ser observadas áreas de ocorrência dos Depósitos 

Aluvionares. 

  
Foto 3.22 – Depósitos Aluvionares ao longo do 
leito do córrego Imbirussu.  
Fonte: Saratt, 2019. 

Foto 3.23 – Depósitos Aluvionares ao longo do 
leito do córrego Imbirussu. 
Fonte: Saratt, 2019. 
 
 

Depósitos Aluvionares 
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Foto 3.24 – Depósitos Aluvionares ao longo do 
córrego Sóter. 
Fonte: Saratt, 2019. 

Foto 3.25 – Depósitos Aluvionares ao longo do 
córrego Coqueiro.  
Fonte: Saratt, 2019. 

  
Foto 3.26 – Depósitos Aluvionares ao longo do 
leito e margens do córrego Coqueiro. 
Fonte: Saratt, 2019. 

Foto 3.27 – Depósitos Aluvionares na planície de 
inundação do córrego Três Barras em área de 
areeiro.  
Fonte: Saratt, 2012. 

 
Foto 3.28 – Depósitos Aluvionares na planície de inundação do córrego Três Barras, nas proximidades 
da rodovia BR-163, em área de areeiro desativado. 
Fonte: Saratt, 2019. 
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Foto 3.29 – Depósitos Aluvionares ao longo do leito do córrego Anhanduí. 
Fonte: Saratt, 2019. 
 

 

Neste estudo, adota-se a denominação de Coberturas Sedimentares Indiferenciadas para o 

pacote de litologias que na Carta Geotécnica de Campo Grande (SEPLAN e PLANURB, 1991) 

corresponde a Unidade Homogênea representada pelos Arenitos Intertrapeanos da Formação Serra 

Geral. Observa-se que por ocasião da elaboração da Carta Geotécnica (1991) já tinha sido identificado 

um pacote de litologias sedimentares, distinto dos sedimentos arenosos da Formação Caiuá, do Grupo 

Bauru, que no presente estudo corresponde ao Grupo Caiuá Indiviso (CPRM, 2006), sem no entanto, 

serem apresentadas justificativas e/ou a metodologia adotada para esta denominação. 

Desta forma, optou-se pela denominação de Coberturas Sedimentares Indiferenciadas, por 

considerar que não se tratam de Arenitos Intertrapeanos, uma vez que os arenitos intertrapeanos 

ocorrem entre dois derrames de rocha basáltica e sua exposição ocorreria pela erosão do derrame 

superior, expondo na área um pacote de sedimentos predominantemente arenosos, bimodal, bem 

selecionados, arredondados, coloração rósea, litificados, normalmente compondo camadas 

centimétricas ou com poucos metros de espessura e sem continuidade lateral significativa.  

Em contrapartida, a unidade litológica denominada de Coberturas Sedimentares 

Indiferenciadas está representada por um pacote sedimentar com espessuras variáveis, até 30 metros, 

normalmente argiloso, friável, granulação fina, coloração avermelhada, apresentando tons 

Coberturas Sedimentares Indiferenciadas 
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amarelados e alaranjados, desestruturado, ou seja, não são observados nenhum tipo de estrutura 

sedimentar, assim como também não observados fragmentos ou blocos de arenitos “recozidos” 

metamorfizados que poderiam ser resquícios do arenito intertrapeano, o que comprova não se tratar 

do Arenito Intertrapeano, aliado ao fato da ocorrência de níveis de laterita no contato da rocha 

basáltica, o que também demonstra a inconsistência da denominação deste unidade como sendo 

Arenito Intertrapeano. 

Para um melhor entendimento sobre as Coberturas Sedimentares Indiferenciadas proposta e 

delimitada como uma unidade litológica no presente estudo, as mesmas podem ser comparadas com 

a Formação Ponta Porã mapeada no sul do Estado de Mato Grosso do Sul e Coberturas Detrítico-

Lateríticas que ocorrem no norte do Estado, situadas nos domínios da Bacia do Paraná e que 

correspondem a depósitos sedimentares do cenozóico. 

As coberturas sedimentares cenozóicas são alvo de estudo por vários autores há vários anos, 

podendo ser citados os levantamentos realizados por Sallun e Suguio (2006) na Bacia do Alto Paraná 

(Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná), que avaliam que os depósitos sedimentares cenozóicos 

correspondem a depósitos colúvio-eluviais e aluviais, formados a partir de processos erosivos e de 

sedimentação, intercalados com fases de desenvolvimento de solos sobre as rochas cretácicas. 

Também é importante destacar o mapeamento de coberturas areno-argilosas relativamente 

extensas e delgadas (máximo de 10 m de espessura), sem estruturas sedimentares, depositadas a 

partir do Terciário, recobrindo diretamente os basaltos, na região nordeste do estado de São Paulo 

(Bjornberg, 1965; Soares et al., 1973; Melo, 1995; entre outros). Segundo Melo, 1995, distinguem-se 

dos arenitos Bauru pela presente frequente de nível basal de acumulação de clastos de quartzo, 

quartzitos e diversos tipos de concreções limoníticas. 

As Coberturas Sedimentares Indiferenciadas representam, neste estudo, os depósitos 

cenozóicos, originados do intemperismo e transporte moderado dos sedimentos arenosos do Grupo 

Caiuá Indiviso e dos basaltos da Formação Serra Geral, para áreas de menores altitudes relativas. Nesse 

sentido, podem englobar os depósitos genericamente denominados de colúvios, pobres em estruturas 

sedimentares (estratificações, acamadamentos, laminações).  

Trata-se de uma unidade informal e para enquadramento em uma unidade litoestratigráfica 

formal, de acordo com o Código Brasileiro de Nomenclatura Estratigráfica e o Guia de Nomenclatura 

Estratigráfica (Petri et al., 1986a, 1986b), ou seja, seu enquadramento em um grupo ou formação, o 

que não é o objetivo do presente estudo, há a necessidade de adoção de procedimentos específicos 

que envolvem estudos mais detalhados do pacote de litologias. O mesmo Código também estabelece, 

no seu artigo A-3 que: “outras classes de unidades podem ser usadas, informalmente, de acordo com 

as conveniências do pesquisador”. 
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As coberturas Sedimentares Indiferenciadas são constituídas por depósitos de areia, argila, 

silte, areia argilosa, argila arenosa, podendo ainda ocorrer pequenas camadas de cascalhos (seixos). 

As areias possuem granulação fina a muito fina e os sedimentos apresentam coloração predominante 

vermelha, mas também podem apresentar cores amarela e laranja. As espessuras desses depósitos 

são variáveis, desde poucos metros até a ordem de 40 metros, como observado na região do Bairro 

Santo Antônio. Suas áreas de ocorrência correspondem as regiões centro-sul, cobrindo 21% da área 

de estudo. 

As coberturas Sedimentares Indiferenciadas estão assentadas, maiormente, sobre rochas 

basálticas e/ou sobre produtos de decomposição e alteração dos basaltos, compreendidos por 

litotipos que variam desde argila até basaltos, com diferentes estágios de intemperização. Ocorrem 

nas regiões de interflúvios, invariavelmente abaixo da cota 590 m e normalmente são limitadas, na 

base, por níveis de lateritas originadas do intemperismo químico e lixiviação das rochas em condições 

de clima tropical. Em razão de sua gênese, podem assentar-se parcialmente sobre sedimentos da 

unidade Caiuá nas proximidades do contato desta com os basaltos da Formação Serra Geral.  

As profundidades dos níveis d´água constatadas nos perfis de sondagens são bastante 

variáveis, visto que são condicionadas pelas variações topográficas do terreno, características 

litológicas dos depósitos, condutividades hidráulicas dos terrenos, presença de horizonte de baixa 

permeabilidade ou impermeáveis, oscilações dos níveis frente às variações pluviométricas etc. 

Oscilações anuais de nível de água em torno de 2 metros são observadas entre os períodos de maior 

e menor pluviosidade. Em área relativamente planas, podem constituir embaciamento localizados em 

razão da presença de camadas de lateritas, que atuam como superfícies impermeáveis, dando origem 

a aquíferos suspensos. 

Cabe aqui destacar que, apesar de difícil a separação em campo, os sedimentos das Coberturas 

Sedimentares Indiferenciadas podem ser distinguidos dos sedimentos arenosos friáveis do Grupo 

Caiuá Indiviso por serem constituídas por sedimentos inconsolidados, compondo multicamadas de 

areia, argila, silte, areia argilosa, argila arenosa, sendo os depósitos do Grupo Caiuá mais arenosos em 

comparação aos das Coberturas Sedimentares que são mais argilosos, coloração que varia de 

predominante vermelha, mas que pode mudar em profundidade para coloração amarelada e 

alaranjada, enquanto que as litologias do Grupo Caiuá são sempre vermelhas e arroxeadas. São 

depósitos sedimentares desestruturados, ou seja, não apresentam estruturas de acamamento, 

estratificações, laminações, ocorrendo superpostos à rocha basáltica, que ocorre em menor 

profundidade em relação ao pacote de litologias do Grupo Caiuá Indiviso. Em contrapartida os 

sedimentos do Grupo Caiuá Indiviso apresentam estruturas sedimentares no contato com o basalto, 

do tipo acamamento, estruturas plano paralelas, são litificados e preservados ao longo das drenagens. 
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A maioria das exposições dos pacotes de sedimentos das Coberturas Sedimentares 

Indiferenciadas ocorrem em afloramentos artificiais, não sendo observados afloramentos ao longo da 

rede de drenagem, visto que este pacote está sempre disposto na forma de depósitos alongados 

situados nos interflúvios e pequenas manchas, localizadas preferencialmente na região centro-sul na 

área de estudo, em altitudes abaixo dos 590 m, normalmente limitadas na base por níveis de lateritas, 

no contato com a rocha basáltica, podendo ocorrer ainda níveis de cascalho (seixos rolados). Em 

contrapartida os arenitos do Grupo Caiuá formam grandes pacotes sedimentares que ocupam 

praticamente toda a região norte da área de estudo e estão situados acima da cota 590 m, não sendo 

observada a ocorrência de níveis de laterita ao longo de seu perfil, muito menos no contato com a 

rocha basáltica, podendo no entanto ocorrer a presença do arenito litificado.  

Em termos geotécnicos, as Coberturas Sedimentares Indiferenciadas apresentam maiores 

índices de resistência à penetração em ensaios de sondagem, atingindo-se o impenetrável, 

representado pela rocha basáltica, em profundidades menores, enquanto que no Grupo Caiuá Indiviso 

o impenetrável é atingido em profundidades maiores, podendo ser representado pela presença do 

arenito litificado. 

Embora o aumento progressivo dos Índices de Resistência à Penetração ocorra de forma geral, 

com o aumento da profundidade é característico desta unidade litológica o aumento significativo 

destes Índices por ocasião da interceptação dos litotipos da Formação Serra Geral, com o impenetrável 

representado pela ocorrência da rocha basáltica, sendo que, em relação à Formação Caiuá, esta 

apresenta um comportamento similar nos primeiros metros, sem apresentar variações significativas 

ao longo do perfil devido às características de homogeneidade e elevada espessura desta última 

unidade litológica, podendo ocorrer o impenetrável na presença do próprio arenito. 

Na Foto 3.30 a Foto 3.39 podem ser observadas áreas de ocorrência das Coberturas 

Sedimentares Indiferenciadas. 
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Foto 3.30 – Sedimentos da Cobertura Sedimentar 
Indiferenciada exposto pela atividade de extração 
mineral de aterro no bairro Los Angeles. 
Fonte: Saratt, 2019. 

Foto 3.31 – Sedimentos da Cobertura 
Sedimentar Indiferenciada exposto ao longo 
de talude gerado para a implantação da 
ferrovia. 
Fonte: Saratt, 2019. 

  

Foto 3.32 – Sedimentos da Cobertura Sedimentar 
Indiferenciada na área do Aeroporto Internacional 
de Campo Grande. 
Fonte: Luckmann, 2016. 

Foto 3.33 – Sedimentos da Cobertura 
Sedimentar Indiferenciada exposto durante a 
execução de obras de terraplanagem na 
região do bairro Maria Aparecida Pedrossian. 
Fonte: Luckmann, 2010. 

  
Foto 3.34 – Ocorrência de níveis lateríticos na 
região do Imbirussu. 
Fonte: Luckmann, 2010. 

Foto 3.35 – Ocorrência de níveis lateríticos na 
região do Imbirussu. 
Fonte: Luckmann, 2010. 
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Foto 3.36 – Afloramento de sedimentos argilo arenosos, dispostos sobre a alteração da rocha basáltica, 
no qual podem ser observados níveis de laterita e de cascalho (seixos rolados) no contato entre as 
unidades, na estrada vicinal que demanda para o aeroporto Santa Maria. 
Fonte: Saratt, 2020. 

 

Foto 3.37 – Afloramento de rocha basáltica e nível de arenito intertrapeano no corte do talude do Anel 
Viário de Campo Grande, trecho Indubrasil e Córrego Piraputanga. 
Fonte: Saratt, 2020. 
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Foto 3.38 – Afloramento de arenito intertrapeano no corte do talude do Anel Viário de Campo Grande, 
trecho Córrego Piraputanga e Pedreira São Luiz. 
Fonte: Saratt, 2020. 

 

Foto 3.39 – Testemunhos de sondagem rotativa em rocha basáltica realizada na rua Ricardo Brandão, 
onde é observada a ocorrência de arenito intertrapeano entre a profundidade de 1,78 a 3,22 m. 
Fonte: Saratt, 2020. 
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O Grupo Caiuá Indiviso é uma unidade litoestratigráfica formal que reúne rochas sedimentares 

predominantemente arenosas, depositadas no período Cretáceo da Bacia do Paraná, assentadas 

discordantemente sobre rochas basálticas da Formação Serra Geral, como observado em afloramentos 

nas calhas dos córregos Sóter, Coqueiro e Lageado (Foto 3.40 a Foto 3.43), como exemplos. Ocorre 

nos pontos mais elevados à norte, nordeste e leste, normalmente em altitudes acima de 590 m, 

distribuindo-se por 28% da área estudada. 

O Grupo Caiuá Indiviso, na área de Campo Grande, está representado por uma porção superior 

constituída por extensos pacotes de areia argilosa, coloração vermelha, marrom e arroxeada, 

granulação fina, possivelmente originados pela atuação de processos intempéricos; e por uma porção 

inferior constituída por arenitos pouco argilosos, coloração vermelha e arroxeada, granulação fina à 

média, grãos angulares a subarredondados, silicificados ou cimentados por óxidos de ferro. 

Afloramentos naturais de arenitos são escassos, mas podem ser observados em drenagens, no contato 

com a rocha basáltica. As estruturas sedimentares mais proeminentes observadas nos sedimentos do 

Grupo Caiuá são estratificações plano-paralelas e cruzadas de pequeno porte. Em termos geotécnicos, 

a porção superior apresenta baixos índices de resistência a penetração em ensaios de sondagem e o 

impenetrável somente ocorre no contato com arenito na porção inferior ou com rocha basáltica. 

As espessuras dos depósitos do Grupo Caiuá variam desde poucos metros até a ordem de 100 

m, conforme registrado no perfil de poço tubular localizado no bairro Chácaras do Poderes. 

Os níveis de água observados nos perfis de furos de sondagens e de poços tubulares 

executados nesta unidade situam-se entre 1 a 72 m e são condicionados pelas variações topográficas 

do terreno, características litológicas, condutividades hidráulicas dos sedimentos, presença de 

horizontes de alta e média permeabilidade etc.  

Deve aqui ser destacada a importância da preservação das nascentes dos cursos d´água no 

domínio de ocorrência dos arenitos do Grupo Caiuá, localizadas principalmente no contato com a 

rocha basáltica impermeável da Formação Serra Geral, visto que se tratam de litologias susceptíveis a 

processos erosivos. As nascentes são mantidas pelo escoamento subterrâneo natural das águas 

armazenadas no Aquífero Caiuá e contribuem com o escoamento superficial das bacias hidrográficas. 

Na Foto 3.44 a Foto 3.49 e podem ser observadas áreas de ocorrência dos arenitos do Grupo 

Caiuá. 

Arenitos do Grupo Caiuá Indiviso 
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Foto 3.40 – Afloramento de arenito do Grupo 
Caiuá acamadado sobre a rocha basáltica da 
Formação Serra Geral, ao longo do Córrego 
Sóter. 
Fonte: Saratt, 2019.  

Foto 3.41 – Afloramento de arenito do Grupo 
Caiuá ao longo do Córrego Sóter. 
Fonte: Saratt, 2020. 

  
Foto 3.42 – Afloramento de arenito do Grupo 
Caiuá ao longo da margem esquerda do Córrego 
Coqueiro. 
Fonte: Saratt, 2019. 

Foto 3.43 – Afloramento de arenito do Grupo 
Caiuá ao longo do Córrego Lageado. 
Fonte: Saratt, 2020. 

Arenito do Grupo Caiuá 

Basalto da Formação Serra Geral 

Arenito do Grupo Caiuá 

Arenito do Grupo Caiuá 

Arenito do Grupo Caiuá 
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Foto 3.44 – Arenitos do Grupo Caiuá expostos pela atividade de extração de aterro para uso na 
construção civil, na região norte de Campo Grande, nas proximidades da rodovia MS-010. 
Fonte: Saratt, 2019. 

  
Foto 3.45 – Arenitos inconsolidados do Grupo 
Caiuá expostos pela atividade de extração de 
aterro para uso na construção civil, na região 
leste de Campo Grande, nas proximidades da 
rodovia BR-267. 
Fonte: Saratt, 2017. 

Foto 3.46 – Arenitos inconsolidados do Grupo 
Caiuá expostos pelo corte no terreno para 
disposição de resíduos sólidos da construção 
civil, na área do aterro Jardim Noroeste. 
Fonte: Saratt, 2012. 



 

71 

REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA CARTA GEOTÉCNICA DE CAMPO GRANDE/MS 

PRODUTO IV –CARTA GEOTÉCNICA 

VERSÃO FINAL 

  
Foto 3.47 – Realização de ensaios de sondagem 
SPT, sendo constatada inicialmente a ocorrência 
de depósitos aluvionares que grada para areia 
argilosa do Grupo Caiuá e deste para basalto, em 
área localizada na Av. Mato Grosso, junto ao 
córrego Revilleau, no bairro Carandá. 
Fonte: Saratt, 2019. 

Foto 3.48 – Arenitos inconsolidados do Grupo 
Caiuá expostos pela ação de processos erosivos 
no Parque Sóter, bairro Mata do Jacinto. 
Fonte: Luckmann, 2007. 

 
Foto 3.49 – Arenitos inconsolidados do Grupo Caiuá expostos pela ação de processos erosivos no 
bairro Nova Lima. 
Fonte: Saratt, 2006. 

 

 

A Formação Serra Geral está representada na área de estudo pelos basaltos e pelos arenitos 

intertrapeanos de idade juro-cretácica da Bacia do Paraná. Essa unidade litoestratigráfica está 

assentada sobre os arenitos eólicos da Formação Botucatu e capeada pelos arenitos do Grupo Caiuá 

Indiviso. Com o Grupo Bauru, o contato superior é do tipo discordante erosivo. Com a Formação 

Botucatu, o contato inferior é descrito por alguns autores como discordante e erosivo; e por outros 

como concordante e interdigitado, devido à contemporaneidade entre as duas formações, evidenciada 

pela ocorrência de camadas de arenitos entre os derrames da Formação Serra Geral (RADAMBRASIL, 

1982). 

Os basaltos da Formação Serra Geral apresentam coloração que grada do cinza claro a preto, 

granulação fina, matriz afanítica. As estruturas observadas são maciças, principalmente, e 

secundariamente amigdaloidal, sendo que esta última representa a zona de transição entre derrames 

Basaltos da Formação Serra Geral 
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e, mais especificamente, a porção de topo do derrame. As amígdalas geralmente possuem tamanhos 

variados, mas de uma forma geral são milimétricas e preenchidas por argilominerais, quartzo, calcita 

e zeólitas, ocupando 45% da área de estudo. 

Os afloramentos naturais de rocha basáltica na área de estudo são escassos e ocorrem, 

principalmente, ao longo do leito dos cursos d´água. Os afloramentos artificiais, ou seja, vinculados à 

ação humana, ocorrem em cortes de terreno, taludes de rodovias, estradas e ruas, frentes de lavra em 

pedreiras. É mais comum a ocorrência de rocha alterada, apresentando um perfil geológico que varia 

de argila com coloração avermelhada, variegada, passando para moledo (fragmentos de basalto 

alterado imersos em argila), daí para basalto alterado, com coloração esverdeada à cinza claro e deste 

para rocha sã, com coloração cinza escuro à preto. 

A argila proveniente da alteração in situ da rocha basáltica é o que normalmente ocorre 

superficialmente na área de exposição do domínio desta unidade. Apresenta espessura variável, desde 

poucos metros até cerca de 30 m na região do Indubrasil. Em termos geotécnicos, apresenta altos e 

progressivos índices de resistência à penetração em ensaios de sondagem, sendo que o impenetrável 

ocorre com a diminuição da alteração da rocha basáltica. 

Os níveis de água observados nos perfis de furos de sondagens executados nesta cobertura 

argilosa são bastante variáveis, ocorrendo mais comumente na zona de contato da rocha alterada 

(mais permeável) com a rocha sã (impermeável), podendo eventualmente não serem constatados. 

Normalmente, os níveis d’água não são condicionados pelas variações topográficas do terreno e 

sofrem pouco ou nada com as variações pluviométricas. 

A alteração esferoidal dos basaltos é típica, resultando na desagregação da rocha em blocos e 

matacões arredondados, constituindo superfícies irregulares. Essas superfícies irregulares 

condicionam diferentes profundidades do impenetrável nas sondagens, mesmo em pequenas 

distâncias. 

Os arenitos intertrapeanos ocorrem entre derrames de basalto e normalmente estão recozidos 

no contato com as vulcânicas. Apresentam coloração rósea a avermelhada e compõem sets com 

espessuras de poucos centímetros até dezenas de metros, como constatado em perfurações de poços 

tubulares profundos. 

Na Foto 3.50 a Foto 3.68 podem ser observadas áreas de ocorrência da Formação Serra Geral. 
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Foto 3.50 – Alteração da rocha basáltica 
exposta pela atividade de extração mineral em 
área localizada no anel viário de Campo 
Grande trecho Rochedo saída para 
Rochedinho. 
Fonte: Saratt, 2020. 

Foto 3.51 – Perfil do terreno no qual pode ser 
observada a argila proveniente da alteração in situ 
da rocha basáltica, região do Indubrasil. 
Fonte: Saratt, 2015. 

  
Foto 3.52 – Afloramentos de rocha basáltica e 
arenito intertrapeano expostos no corte do 
talude do anel viário de Campo Grande, trecho 
entre Indubrasil e córrego Piraputanga. 
Fonte: Saratt, 2020. 
 
 
 
 
 
 

Foto 3.53 – Detalhe do afloramento de rocha, onde 
pode ser observado o arenito intertrapeano que 
separa os derrames de rocha basáltica. 
Fonte: Saratt, 2020. 

Arenito intertrapeano 

Basalto amigdaloidal (topo do derramente inferior) 

Basalto maciço (base do derrame superior) 
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Foto 3.54 – Afloramentos de arenito 
intertrapeano expostos no corte do talude do anel 
viário de Campo Grande, trecho entre o córrego 
Piraputanga e a Pedreira São Luiz. 
Fonte: Saratt, 2020. 

Foto 3.55 – Afloramentos de arenito 
intertrapeano, onde se pode observar a 
inclinação das camadas de areia recozida, 
expostos no corte do talude do anel viário de 
Campo Grande, trecho entre o córrego 
Piraputanga e a Pedreira São Luiz. 
Fonte: Saratt, 2020. 

 

Foto 3.56 – Afloramentos de rocha basáltica expostos ao longo do anel viário nas proximidades da 
margem direita do Córrego Anhanduí. 
Fonte: Saratt, 2020. 
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Foto 3.57 – Afloramentos de rocha basáltica expostos na região do Córrego Lageadinho. 
Fonte: Saratt, 2020. 

 

Foto 3.58 – Afloramentos de rocha basáltica expostos na região do Córrego Lageado, próximo ao 
viaduto sobre a antiga estrada de ferro. 
Fonte: Saratt, 2020. 
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Foto 3.59 – Afloramentos de rocha basáltica alterada expostos pela extração de material de aterro 
no bairro Moreninha, próximo ao Córrego Poção, tributário da margem esquerda do Córrego 
Lageado. 
Fonte: Saratt, 2020. 

  
Foto 3.60 – Afloramentos de rocha basáltica 
expostos na calha do córrego Segredo, entre os 
bairros Coronel Antonino e Mata do Jacinto. 
Fonte: Saratt, 2020. 

Foto 3.61 – Afloramentos de rocha basáltica 
expostos pela atividade de extração mineral 
em pedreira, na região noroeste de Campo 
Grande. 
Fonte: Saratt, 2008. 
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Foto 3.62 – Alteração esferoidal da rocha basáltica 
na calha do córrego Prosa, no bairro Chácara 
Cachoeira. 
Fonte: Luckmann, 2020. 

Foto 3.63 – Alteração esferoidal da rocha 
basáltica na margem direita de um afluente do 
córrego Ceroula. 
Fonte: Luckmann, 2020. 

 
Foto 3.64 – Afloramentos de rocha basáltica expostos na calha do córrego Prosa, no bairro Chácara 
Cachoeira. 
Fonte: Luckmann, 2020. 
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Foto 3.65 – Afloramento da rocha basáltica exposto pela escavação do terreno na região central de 
Campo Grande, na qual pode ser observada a gradação da rocha basáltica sã para moledo (alteração 
de basalto) e para argila vermelha, com o nível d’água aflorando no contato da alteração com a 
rocha basáltica. 
Fonte: Saratt, 2018. 

 
Foto 3.66 – Afloramento da rocha basáltica exposto pela escavação do terreno no bairro São 
Francisco, na qual pode ser observada a gradação do moledo (alteração do basalto) para argila 
vermelha. 
Fonte: Saratt, 2019. 

Solo (argila vermelha) 

Moledo (alteração do basalto) 

Basalto (rocha sã) 

Solo (argila vermelha) 

Modelo (argila vermelha) 
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Foto 3.67 – Amostra de argila variegada obtida 
em sondagem SPT. 
Fonte: Saratt, 2019. 

Foto 3.68 – Amostra de argila vermelha em 
contato com a rocha basáltica alterada, obtida 
em sondagem SPT. 
Saratt, 2019. 

 

3.9 Carta de Isoespessuras das Coberturas Sedimentares 

A Carta de Isoespessuras representa cartograficamente uma estimativa da profundidade do 

substrato rochoso (maciço), aqui denominada de espessura mínima, ou seja, a distância vertical do 

topo do terreno até a interceptação da rocha, representada pela profundidade do impenetrável. 

Adota-se a espessura mínima uma vez que a profundidade de interceptação do impenetrável 

registrada nos pontos de controle podem refletir diferenças inerentes aos métodos de perfuração dos 

furos de sondagem e poços, sejam tubulares ou de monitoramento. Portanto, as informações contidas 

nesta Carta não têm a pretensão de substituir a necessidade de serviços de investigação in loco, mas 

atuar como uma ferramenta para orientar o planejamento e otimizar esta investigação. 

Na Figura 3.10 apresenta-se a Carta de Isoespessuras das Coberturas Sedimentares, contendo 

4 faixas de espessuras, sendo elas: < 10 m, de 10 a 20 m, de 20 a 30 m e > 30 m. 
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Com base na Carta de Isoespessuras das Coberturas Sedimentares verifica-se que as 

espessuras decrescem no sentido nordeste (NE) – sudoeste (SW). 

As maiores espessuras estão situadas no domínio de ocorrência dos Arenitos do Grupo Caiuá 

Indiviso, na porção nordeste e leste da área, predominando espessuras superiores a 30 m, podendo 

atingir até 100 m no divisor de água das bacias hidrográficas dos córregos Botas e Bernardo, o que 

exige a adoção de técnicas de fundação profundas. 

As menores espessuras estão relacionadas às áreas de domínio de ocorrência dos Depósitos 

Aluvionares, que possuem coberturas com espessuras variáveis até 10 m. 

No domínio de ocorrência dos Basaltos da Formação Serra Geral, predominam as espessuras 

de 10 a 20 m, sendo menor que 10 m na direção das drenagens, onde normalmente ocorre o 

afloramento a rocha basáltica, o que possibilita a utilização de técnicas de fundação rasas, porém 

dificulta a execução de escavação para obras subterrâneas e instalação de dispositivos de tratamento 

e infiltração de efluentes e águas pluviais, demandando a utilização de equipamentos com maior área 

útil horizontal em função da menor profundidade. 

No domínio das Coberturas Sedimentares Indiferenciadas predominam espessuras de 10 a 20 

m, ocorrendo espessuras menores no contato com os Basaltos da Formação Serra Geral, nas 

proximidades das drenagens e entre 20 a 30 m ou menores nos divisores de água das bacias 

hidrográficas. 

 

3.10 Relatório Técnico sobre Coeficiente de Infiltração 

O coeficiente de infiltração (K) indica a capacidade de absorção do solo e trata-se de um 

parâmetro indispensável para o dimensionamento de dispositivos de infiltração, conforme preconiza 

a NBR 13969 (ABNT, 1997), sendo comumente solicitado pelo órgão ambiental do município nos 

processos de licenciamento. 

O comportamento dos Coeficiente de Infiltração do Solo reflete a variação da textura do solo, 

que por sua vez está associada à litologia, conforme apresentado na Tabela 3.1. 

Os solos arenosos no domínio do Grupo Caiuá Indiviso apresentam em média os maiores 

coeficientes de infiltração, variando entre 60 a 120 litro/m2.dia, sendo a absorção relativa média a 

Isoespessuras 
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rápida, sendo que as taxas menores refletem ensaios realizados em terrenos com textura mais argilosa 

e as maiores taxas, textura mais arenosa. 

No domínio das Coberturas Sedimentares Indiferenciadas, cujos solos apresentam uma 

variação de textura areia argilosa a argila arenosa, os coeficientes de infiltração variam entre 60 a 90 

litro/m2.dia, refletindo esta variação de textura, sendo a absorção da água no solo relativa média. 

Os solos de ocorrência no domínio dos Basaltos da Formação Serra Geral, com textura argilosa 

a muito argilosa, apresentam coeficiente de infiltração de água no solo variando entre 40 a 70 

litro/m2.dia, sendo a absorção relativa vagarosa a média, que varia de acordo com a textura argilosa, 

sendo que as maiores taxas refletem ensaios realizados nas proximidades da rocha basáltica. 

Tabela 3.1 – Valores de Coeficiente de Infiltração 

Unidade litológica 
Coeficiente de infiltração 

litros/m²/dia 

Grupo Caiuá Indiviso 60 – 120 

Coberturas Sedimentares Indiferenciadas 60 – 90 

Formação Serra Geral 40 – 70 

Total  

Fonte: Saratt, 2020. 

 

3.11 Relatório Técnico sobre Índice de Resistência à Penetração 

Para avaliar a resistência do solo utiliza-se o Índice de Resistência à Penetração a cada metro 

determinado através do ensaio de simples reconhecimento do solo, universalmente conhecido como 

SPT (Standard Penetration Test), cujo ensaio é normatizado no Brasil pela norma técnica NBR 

6484:2001 da ABNT. 

Na Tabela 3.2 podem ser observados os índices de resistência à penetração médio por metro 

para cada unidade litológica. 

Tabela 3.2 – Índice de Resistência à Penetração médio por metro por unidade litológica 

Unidade litológica 

Índice de Resistência à Penetração  

(nº médio de golpes/m) 

1,00 a 5,45 m 6,00 a 10,45 m 11,00 a 15,45 m 

Coberturas Sedimentares Indiferenciadas 3 9 13 

Arenitos do Grupo Caiuá Indiviso 3 5 11 

Basaltos da Formação Serra Geral 7 13 22 
Fonte: Saratt, 2020. 
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Na Figura 3.11 pode ser observada a variação do Índice de Resistência à Penetração médio por 

metro para cada unidade litológica. 

 

Figura 3.11 – Variação do Índice de Resistencia à Penetração médio por metro para cada unidade 
litológica. 

 

 

As Coberturas Sedimentares Indiferenciadas apresentam baixa resistência à penetração, 

através do ensaio de SPT, com Índice de Resistência à Penetração médio de 3 golpes/m no intervalo 

de 1,00 a 5,45 m, 9 golpes/m no intervalo de 6,00 a 10,45 m e 13 golpes/m no intervalo de 11,00 a 

15,45 m, apresentando uma variação de compacidade fofa a medianamente compacta ou consistência 

mole que varia para média e rija, ao longo do perfil. 

Embora o aumento progressivo dos Índices de Resistência à Penetração ocorra de forma geral 

com o aumento da profundidade é característico desta unidade litológica o aumento significativo 

destes Índices por ocasião da interceptação dos litotipos da Formação Serra Geral, sendo o 

impenetrável representado pela ocorrência da rocha basáltica sã. 

 

 

Os Arenitos do Grupo Caiuá Indiviso apresentam baixa resistência à penetração, através do 

ensaio de SPT, com Índice de Resistência à Penetração médio de 3 golpes/m no intervalo de 1,00 a 

5,45 m, 5 golpes/m no intervalo de 6,00 a 10,45 m e 11 golpes/m no intervalo de 11,00 a 15,45 m, 

apresentando uma variação de compacidade fofa, pouco compacta a medianamente compacta ao 

Coberturas Sedimentares indiferenciadas 

Arenitos do Grupo Caiuá Indiviso 
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longo do perfil, dificilmente interceptando o impenetrável em ensaio de SPT, neste caso representado 

pela rocha basáltica ou até mesmo pelo arenito litificado, exceto nas proximidades dos contatos 

geológicos e das drenagens. 

Apresenta um comportamento similar ao das Coberturas Sedimentares Indiferenciadas nos 

primeiros metros, sem apresentar variações significativas ao longo do perfil devido às características 

de homogeneidade e elevada espessura desta unidade litológica. 

 

 

Os Basaltos da Formação Serra Geral apresentam altos índices de resistência à penetração, 

através do ensaio de SPT, com Índice de Resistência à Penetração médio de 7 golpes/m no intervalo 

de 1,00 a 5,45 m, 13 golpes/m no intervalo de 6,00 a 10,45 m e 22 golpes/m no intervalo de 11,00 a 

15,45 m, apresentando uma variação de consistência média, rija a dura ao longo do perfil, sendo que 

o impenetrável ocorre com a diminuição da alteração da rocha basáltica. 

Os basaltos por apresentarem uma alteração típica denominada de esfoliação esferoidal que 

formam superfícies irregulares de alteração, assim como os efeitos da geotectônica, que ora rebaixou, 

ora soergueu blocos, condicionam diferentes profundidades do impenetrável nas sondagens, mesmo 

em pequenas distâncias, sendo recomendável obedecer a norma técnica NBR 8036:1983 da ABNT, 

item 4.1.1, que trata da programação de sondagens de simples reconhecimento dos solos para 

fundações de edifícios. 

 

3.12 Mapa de Potenciometria do Nível Freático 

O Mapa de Potenciometria do Nível Freático mostra a distribuição da carga hidráulica dos 

aquíferos na área de Campo Grande, que auxiliam no conhecimento das zonas de descarga, recarga e 

sentido preferencial do fluxo da água subterrânea, bem como da determinação da profundidade do 

nível d’água, podendo ser utilizada como uma importante ferramenta para o planejamento urbano e 

ambiental, principalmente no que se refere a gestão das águas subterrâneas, no caso específico dos 

aquíferos livres, altamente susceptíveis às contaminações oriundas do uso e ocupação do solo. 

Na Figura 3.12 pode ser observado o Mapa de Potenciometria do Nível Freático. 

  

Basaltos da Formação Serra Geral 
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Avaliando o Mapa de Potenciometria do Nível Freático (Figura 3.12), observa-se que o nível de 

água variou de 685 m, a nordeste da zona urbana e coincide com os divisores de água das Bacias 

Hidrográficas dos córregos Ribeirão das Botas e Anhanduí; à 470 m, à sudoeste na zona de expansão. 

Na cabeceira do córrego Ceroula foi observado o nível potenciométrico de 390 m, sendo este o valor 

mais baixo da área de estudo. 

Quanto ao fluxo subsuperficial, foram identificados três sentidos preferencialmente: i) à 

nordeste, sentido córrego Ribeirão das Botas (Unidade de Planejamento e Gerenciamento – UPG 

Pardo); ii) à noroeste, sentido córrego Ceroula (UPG Miranda); e iii) à sudoeste, sentido córrego 

Anhanduí (UPG Pardo); todos partindo dos divisores de águas das Bacias Hidrográficas dos córregos 

Ribeirão das Botas, Ceroula e Anhanduí. 

Em relação às Bacias Hidrográficas Urbanas, os fluxos seguiram de seus divisores de água para 

os respectivos córregos que os drenam, sendo os níveis potenciométricos (NPs) superiores aqueles 

próximos aos divisores de água das Bacias Hidrográficas dos córregos Ribeirão das Botas, Ceroula e 

Anhanduí (entre 620 e 660m), onde também se encontram os níveis de água (NAs) mais profundos 

(superiores a 10m). Por sua vez, os NPs próximos ao limite sudoeste do município possuem cotas 

inferiores (entre 510 e 465m), entretanto, menores profundidades de NAs (inferiores a 10m). 

Tais caraterísticas indicam que a Formação Serra Geral é limitante do escoamento 

subsuperficial no sentido descendente, direcionando a água da zona saturada no sentido a descarregar 

nos corpos hídricos superficiais, mantendo a vazão de base, o que caracterizam os córregos como 

perenes; bem como que o direcionamento do fluxo subsuperficial está sendo influenciado pelo declive 

das Formas do Relevo (Geomorfologia) e pela Geologia, direcionando-o à descarga da água infiltrada 

nos corpos hídricos superficiais. É esperado, ainda, que a variação temporal da superfície piezométrica 

seja influenciada, primordialmente, pela precipitação e pela taxa de impermeabilização regional. 

Com relação aos níveis piezométricos, estima-se que 28% da área apresenta profundidades 

inferiores a 5m, localizados próximos aos corpos hídricos superficiais; 22% com profundidades entre 5 

e 10m, encontram-se a médias distantes entre os divisores de água e os cursos de água; 27% com 

profundidades entre 10 e 20m, mais próximos aos divisores de água do que dos cursos hídricos; e 23% 

com profundidades superiores a 20m, localizados nos divisores de água e em elevadas altitudes. 

 

Potenciometria do Nível Freático 
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3.13 Mapa de Vulnerabilidade de Aquíferos 

O termo vulnerabilidade natural à contaminação de um aquífero é usado para representar as 

características intrínsecas que determinam a susceptibilidade de um aquífero ser adversamente 

afetado por uma carga contaminante (FOSTER, 1987 apud FOSTER & HIRATA, 1993), sem levar em 

consideração as influências da ocupação urbana. 

Para elaborar o Mapa de Vulnerabilidade de Aquíferos foi utilizado o método GOD que 

considera apenas características intrínsecas do aquífero, como ocorrência de água subterrânea, 

classificação do aquífero e profundidade do topo do aquífero.  

Na Figura 3.13 pode ser observado Mapa de Vulnerabilidade de Aquíferos. 
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As classes de vulnerabilidade dos aquíferos determinadas neste estudo variaram de extrema 

a alta-alta. 

A classe de vulnerabilidade extrema coincide com as áreas dos cursos de água superficiais. 

As áreas de vulnerabilidade alta-alta e alta-baixa, com predomínio desta última, coincidem 

com áreas de ocorrência do Grupo Caiuá, constituído predominantemente por sedimentos arenosos, 

e dos Sedimentos da Cobertura Sedimentar Indiferenciada, pouco mais argilosos e menos permeáveis 

do que os sedimentos do Grupo Caiuá, permeáveis e com níveis de água subterrânea próximos da 

superfície do terreno. 

Áreas de vulnerabilidade média ocorrem associadas aos terrenos basálticos nas porções 

marginais às drenagens que cortam esse compartimento, onde os níveis de água subterrânea estão 

próximos da superfície do terreno. 

Finalmente, áreas de vulnerabilidade baixa correspondem às zonas de ocorrência de basaltos 

e produtos de alteração intempérica associados (moledo e argila), materiais estes pouco permeáveis 

a impermeáveis.  

De um modo geral, pode-se afirmar que os aquíferos superficiais presentes na área urbana e 

de expansão de Campo Grande apresentam elevada risco à contaminação, em decorrência das 

atividades antrópicas. 

 

3.14 Relatório Técnico sobre Índice de Corrosividade das Águas Subterrâneas 

Quando se trata de avaliação e caracterização qualitativa das águas subterrâneas, muitas vezes 

não são consideradas as capacidades de corrosão e de incrustação da água subterrânea, assim, 

investimentos podem ser perdidos devido ao ataque químico dos materiais e à sedimentação de sais, 

respectivamente (CAVAZZANA, 2011). 

O Relatório Técnico sobre Índice de Corrosividade das Águas Subterrâneas visa justamente 

avaliar o comportamento agressivo ou incrustante das águas subterrâneas correlacionando o pH 

medido e o pHe (pH de equilíbrio) através do método do Índice de Saturação de Langelier (Lagelier 

Saturation Index – LSI). 

As águas subterrâneas alvo de avaliação do Índice de Corrosividade correspondem ao aquífero 

freático, mais especificamente àquelas contidas na camada sedimentar sotoposta à rocha basáltica, 

Vulnerabilidade de Aquíferos  
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representadas pelos sedimentos provenientes da alteração in situ da rocha basáltica, Coberturas 

Sedimentares Indiferenciadas ou pertencentes ao Grupo Caiuá Indiviso, altamente susceptíveis às 

interações antrópicas. 

Na Figura 3.14 é apresentado o Mapa do Índice de Corrosividade. 
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Os resultados das análises da água subterrânea para os parâmetros físicos analisados indicam 

que os menores valores para pH ocorrem na região nordeste do município, chegando ao patamar de 

4,5, aumentando gradativamente na direção sudoeste, atingido a casa dos 8,5, seguindo a direção do 

fluxo subterrâneo. Valores semelhantes aos apresentados por Lastoria (2002) e Silva (2007) que, 

respectivamente, obtiveram resultados entre 4,5 e 7,8, e entre 5,5 e 6,5. 

Dentre os fatores que contribuem para a variação dos valores de pH em águas subterrâneas, 

a localização dos pontos com pH baixos é na região com a maior altitude do município, onde há a 

presença das nascentes dos principais córregos e com o NA próximo à superfície, caracterizando, 

assim, como uma zona de recarga, com presença de águas jovens e concentrações de CO2 elevada 

devido a sua dissolução na atmosfera e nos solos com presença de matéria orgânica em decomposição. 

Assim, o dióxido de carbono reage com a água formando ácido carbono que é facilmente ionizável, 

liberando H+ para o meio acidificando-o, conforme mencionado por Appelo e Postma (2009). 

Com a movimentação subsuperficial dessa água com teor ácido, há a dissolução de minerais, 

provocando o aumento de cátions, da alcalinidade e do pH proporcionalmente ao seu tempo de 

contato com os minerais (CAVAZZANA, 2012). 

O comportamento da variação espacial da temperatura destaca-se nas regiões norte e sul do 

município, atingindo a casa dos 35 e 30°C, respectivamente. Nas demais regiões a temperatura se 

mantêm na casa dos 25°C. 

Quanto as características químicas analisadas, verificou-se que as maiores concentrações de 

STD, Ca2+ e Alcalinidade ocorreram na região centro sul do município. Para STD, a concentração atingiu 

o pico de 300mg/L na região centro-sul do município, diminuindo gradativamente em direção às 

periferias chegando a concentrações abaixo de 50mg/L. Comportamento semelhante ocorre com o 

Ca2+, o qual variou 40mg/L até monitorados classificados em: i) 48% como “corrosão severa”, ii) 41% 

como “corrosão moderada”; e iii) 11% como “corrosão suave”. 

Quanto a distribuição geológica, verificou-se que os pontos localizados no Grupo Caiuá Indiviso 

resultaram em corrosão moderada à severa quanto ao LSI, cuja constituição é de minerais resultantes 

do intemperismo das rochas areníticas. 

O comportamento do LSI acompanhou a variação da potenciometria, a direção do fluxo e, 

principalmente, a variação do pH. Ao norte da macro-região Segredo e no centro da macro-região 

Prosa, foram obtidos valores críticos de corrosão para os índices LSI, chegando a -5,5, variando até          

-0,5 no sentido sudoeste. 

Índice de Corrosividade das Águas Subterrâneas 
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Mesmo com a larga variação dos valores, não foram obtidos resultados de poços incrustantes, 

pois, em pH baixo, há a diminuição da capacidade de solubilização de carbonatos e da catálise das 

reações das outras substâncias oxidantes (APPELO; POSTMA, 2009). 

 

3.15 CARTA DE SUSCETIBILIDADE 

A Carta de Suscetibilidade indica áreas suscetíveis a fenômenos e processos do meio físico, 

cuja dinâmica pode gerar desastres naturais, sendo que no caso de Campo Grande estão associados a 

processos erosivos e inundações. 

Desta forma, apresentam–se duas Cartas de Suscetibilidade da área de expansão urbana de 

Campo Grande, sendo uma relativa ao Potencial Natural de Erosão e a outra, de Inundação, indicando 

o grau de suscetibilidade do terreno frente a cada um destes processos, não incluindo qualquer tipo 

de análise acerca de perigo ou risco associados a estes. 

 

3.15.1 Carta de Suscetibilidade do Potencial Natural de Erosão 

A Carta de Suscetibilidade em questão visa delimitar áreas em função do potencial natural de 

erosão. Entende–se por erosão o processo de desagregação e remoção de partículas do solo ou 

fragmentos de rocha, pela ação combinada da gravidade com a água, vento, gelo ou organismos 

(SALOMÃO E IWASA, 1995) e o mapeamento de áreas mais suscetíveis a erosão auxilia na adoção de 

medidas de prevenção e controle, bem como no estabelecimento de técnicas compatíveis ao uso e 

ocupação do solo. 

Na Figura 3.15 pode ser observada a Carta de Suscetibilidade do Potencial Natural de Erosão 

de Campo Grande elaborada a partir da aplicação da Equação Universal de Perda de Solo (EUPS). 
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Conforme pode ser observado na Figura 3.16 predominam na zona de expansão urbana de 

Campo Grande as classes de Potencial Natural de Erosão Muito Alta, que representam 52% da área e 

correspondem a ocorrência dos solos Neossolos Litólicos e Regolíticos, Gleissolos Háplicos Distróficos, 

Neossolos Quartzarênicos e Latossolos Amarelos Distróficos; e Moderada, que representam 43% da 

área e correspondem aos solos Latossolos Vermelhos Distróficos e Latossolos Vermelho-Amarelos 

Distróficos. 

 

Figura 3.16 – Distribuição das classes de Potencial Natural de Erosão. 
Fonte: Bono (2020). 

 

As classes mais suscetíveis à erosão ocorrem próximas aos cursos d’água e associadas aos solos 

com textura arenosa (mais friáveis), devido às características intrínsecas dos solos existentes no local, 

bastante permeáveis, aliadas as declividades mais acentuadas do terreno, o que favorece o rápido 

escoamento das águas pluviais e por consequência, o carreamento de solo. 

As áreas menos suscetíveis à erosão estão associadas a presença de solos com textura mais 

argilosas e relevo predominantemente plano, marcado por baixas declividades, características estas 

que garantem maior coesão das partículas do solo e menor velocidade do escoamento superficial, 

respectivamente. 

 

Suscetibilidade do Potencial Natural de Erosão 
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3.15.2 Carta de Suscetibilidade a Inundação 

A Carta de Suscetibilidade à Inundação visa identificar áreas que possuem características físicas 

que as tornam sujeitas a inundação. 

A Carta de Suscetibilidade à Inundação visa identificar áreas que possuem características físicas 

que as tornam sujeitas a inundação, considerando a capacidade de drenagem natural do meio físico. 

Na Figura 3.17 pode ser observada a Carta de Suscetibilidade à Inundação, elaborada a partir 

do Processo Analítico Hierárquico (AHP), combinando as Cartas Temáticas de Hipsometria, 

Isodeclividade e Classes de Solo. 
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Com base na Figura 3.17 é possível afirmar que as classes menos suscetíveis à inundação 

ocorrem nas regiões norte a leste da zona de expansão urbana, em função das características dos solos 

existentes no local, mais permeáveis e com declividades mais acentuadas, o que favorece a infiltração 

de água e o rápido escoamento das águas pluviais. 

Áreas mais suscetíveis à inundação acontecem nas regiões sul a oeste da zona de expansão 

urbana, com destaque para as margens dos córregos Imbirussu, Lagoa, Gameleira e Três Barras, onde 

foi identificada Alta Suscetibilidade. Essas áreas caracterizam–se por apresentarem relevo 

predominantemente plano, marcado por baixas declividades, o que acaba por retardar o escoamento 

das águas pluviais, além da predominância de solos com texturas mais argilosas, onde a infiltração é 

mais lenta. 

 

3.16 CARTA GEOTÉCNICA 

A Carta Geotécnica de Campo Grande consiste na representação cartográfica de 10 unidades 

homogêneas de comportamento geotécnico similar quanto a problemas manifestos e potenciais, 

delimitadas a partir da sintetização das características do meio físico, os quais induzem ou condicionam 

a dinâmica dos principais processos naturais ou induzidos atuantes, frente às solicitações típicas de 

uma determinada intervenção. 

As unidades homogêneas foram delimitadas com base no traçado das unidades litológicas, 

subdivididas de acordo com a profundidade do nível d’água subterrânea, visando representar uma 

heterogeneidade mínima de comportamento geotécnico frente à ação de ocupação urbana. Foram 

priorizadas unidades amplas, que realmente representem um determinado comportamento, 

evitando-se ao máximo um grande número de pequenos compartimentos diferenciados, que não 

apresentem variações significativas aos objetivos da carta. 

Para cada unidade homogênea foram definidas recomendações técnicas para que as 

intervenções urbanas ocorram respeitando as potencialidades e restrições do meio físico, visando 

orientar principalmente, o avanço da ocupação urbana, constituindo um importante instrumento de 

planejamento urbano ambiental. 

Deve-se entender, entretanto, que a utilização da Carta Geotécnica, assim como também das 

Cartas Temáticas não deve substituir um reconhecimento local, fato este corroborado por Zuquette e 

Gandolfi (2004), que relatam que o mapeamento geotécnico fornece dados que contribuem para a 

Classes de Suscetibilidade a Inundação 
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escolha de possíveis locais para determinadas atividades nas fases preliminares, porém não o faz em 

relação a fase de investigação local, a não ser pela orientação para otimizar esta investigação. 

Na Figura 3.18 pode ser observada a Carta Geotécnica de Campo Grande. 
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depósitos sedim en tares con stituídos
por areias, argilas, areias argilosas e
argilas aren osas e aren itos, coloração
verm elha, m arrom  e arroxeada,       
n orm alm en te em  altitudes         
acim a de 590 m .        

Coberturas Sedim en tares       
In diferen ciadas:
depósitos cen ozoicos con stituídos
por areias, argilas, siltes, areias     
argilosas e argilas aren osas,      
cascalhos e seixos, coloração    
verm elha, am arela e laran ja,     
ocorren do sotopostos aos basaltos
da Form ação Serra Geral, em
altitudes abaixo dos   590 m , com
n íveis de laterita m arcan do o con tato
com  o basalto.     

Depósitos Aluvion ares:      
aluviões con stituídos por areias,
argilas, siltes, casca lhos, seixos
e blocos de rocha, cores 
esbra n quiça da, a m arela, cin za e
preta, associa dos a os cursos de
água e pla n ícies de in un da ção.
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P R OFU NDIDADE DO
NÍV EL D'Á GU A P EDOLOGIA

Latossolos V erm elhos Distróficos: solos profun dos
(100 a 200 cm ),  alto grau de in tem perism o e de
boa dren agem , textura varian do de  argilosa ou
m édia (45 a 20% de argila);
Latossolos V erm elho-Am arelos Distróficos: solos
profun dos (prof. 100 a 200 cm ), com  a fração
m in eral predom in a n te, bem  dren ados,
represen tan do um a tran sição en tre os Latossolos
V erm elhos e os Latossolos Am arelos, diferen ciado
pela cor un iform e em  profun didade;
Nitossolos V erm elhos Distróficos: solos profun dos
(prof. 100 a 200 cm ), textura m uito argilosa ou
argilosa, bem  dren ados e bastan te porosos;
Chern ossolos Háplicos Férricos: m edian a m en te
profun dos (prof. 50 a 100 cm ), bem  a
m oderadam en te dren ados, pouco perm eáveis e
pouco suscetíveis à erosão. Ocorrem  próxim os às
lin has de dren agem ;
Neossolos Litólicos e R egolíticos;
Gleissolos Háplicos Distróficos.
Latossolos V erm elhos Distróficos: solos profun dos
(100 a 200 cm ),  alto grau de in tem perism o e de
boa dren agem , textura varian do de  argilosa ou
m édia (45 a 20% de argila);
Neossolos Q uartzarên icos Órticos: solos
profun dos (prof. 100 a 200 cm ) a m uito
profun dos (prof. > 200 cm ), excessivam en te
dren ados, com  baixa capacidade de
reten ção de água, textura areia ou areia fran ca;
Neossolos Litólicos e R egolíticos;
Gleissolos Háplicos Distróficos.

Latossolos V erm elhos Distróficos;
Latossolos Am arelos Distróficos;
Latossolos V erm elho-Am arelos Distróficos;
Neossolos Q uartzarên icos Órticos;
Neossolos Litólicos e R egolíticos;
Gleissolos Háplicos Distróficos.

Gleissolos Háplicos Distróficos: solos
hidrom órficos, rasos (prof. < 50 cm ),
cor cin za, m osqueado, textura argilosa
a argila aren osa, que ocorrem  em  áreas
plan as situadas n orm alm en te próxim as aos
cursos d'água, bastan te suscetíveis à erosão;
Neossolos Litólicos e R egolíticos: solos
rasos (prof. < 50 cm ), pouco desen volvidos,
que ocorrem  em  relevo bem  m ovim en tado e se
desen volvem  a partir da decom posição de
rochas, com  textura argilosa ou m édia, poden do
ocorrer a presen ça de cascalho, bastan te
susceptíveis à erosão. R eten ção de água,
textura areia ou areia fran ca;        

Nível d'água superior
a 15 m  de profun didade,
ocorren do próxim o aos
divisores de água das
bacias hidrográficas,    
poden do  atin gir em  torn o
de 75 m  n o divisor de águas
das bacias do Córrego R ibeirão
das Botas e P on tal.       

Nível d'água superior a
15 m  de profun didade,
poden do atin gir em  torn o de
25 m  n o divisor de água das
das bacias hidrográficas em
áreas com  altitudes m ais
elevadas.

Nível d'água in ferior
a 5 m  de profun didade.

Nível d'água varian do
de 5 a 15  m  de profun didade.

Nível d'água varian do
de 5 a 15  m  de profun didade.

Nível d'água in ferior
a 5 m  de profun didade.

Nível d'água in ferior a 5 m  de
profun didade, que predom in a
n a área desta un idade.

Nível d'água varian do
de 5 a 15  m  de profun didade.

Nível d'água superior a 15 m
de profun didade, ocorren do
próxim o aos divisores de água
das bacias hidrográficas.

Nível d'água in ferior a 5 m  de
profun didade.

DECLIV IDADE

P redom ín io da classe
de declividade P lan a
(0 a 3%) n a região oeste
e Suave On dulado de
3 a 6% n a região sudeste,
sen do que de 6 a  8%
(Suave On dulado),
On dulado (8 a 20%) e
Forte On dulado (20 a 45%)
localizadas n as cabeceiras
dos Córregos Ceroula e
P iraputan ga, n a Z on a
de Expan são U rban a.

P redom ín io da classe
de declividade P lan a
(0 a 3%) e Suave
On dulado de 3 a 6%
ocorre apen as ao lon go
das dren agem , assim
com o On dulado (8 a 20%).

P redom ín io da classe de
declividade P lan a (0 a 3%),
poden do ocorrer declivi-
dade Suave On dulado
(3 a 8%) em  algun s pon tos,
ao lon go das dren agem .

P redom ín io da classe
Suave On dulado (3 a 8%)
a On dulado (8 a 20%),
sen do a classe P lan a
(0 a 3%) característica
das plan ícies de
in un dação.

GEOTECNIA

Apresen ta coeficien te de in filtração de 40 a
70 litros/m ².dia, sen do a absorção relativa
relativa vagarosa a m édia, varian do de
acordo com  a textura argilosa, sen do m aior
n o con tato com  a rocha basáltica;
A cobertura apresen ta espessura variável,
desde poucos m etros até cerca de 30 m  n a
região do In dubrasil, com  predom ín io das
espessuras de 10 a 20 m , sen do estes valo-
res m en ores n os fun dos de vale, on de geral-
m en te ocorre a exposição da rocha basáltica;
Apresen ta alto ín dice de resistên cia à
pen etração, através do en saio de SP T, com
Ín dice de R esistên cia à P en etração m édio de
7 golpes/m  n o in tervalo de 1,00 a 5,45 m ,
13 golpes/m  n o in tervalo de 6,00 a 10,45 m  e
22 golpes/m  n o in tervalo de 11,00 a 15,45 m ,
apresen tan do um a variação de con sistên cia
m édia, rija a dura ao lon go do perfil, sen do que
o im pen etrável ocorre com  a dim in uição da
alteração da rocha basáltica. 
Coeficien te de in filtração de água n o solo
varian do de 60 a 120 litros/m ².dia, sen do
a absorção relativa m édia a rápida.
A cobertura apresen ta espessura
variável, desde poucos m etros até 100m ,
de acordo com  a altitude a partir da cota
590m ;
Apresen ta baixa resistên cia à pen etração,
através do en saio de SP T, com  Ín dice de
R esistên cia à P en etração m édio de 3 golpes/m
n o in tervalo de 1,00 a 5,45 m , 5 golpes/m
n o in tervalo de 6,00 a 10,45 m  e 11 golpes/m
n o in tervalo de 11,00 a 15,45 m , apresen tan do
um a variação de com pacidade fofa, pouco
com pacta a m edian em en to com pacta ao lon go
do perfil, dificilm en te in terceptan do o
im pen etrável em  en saio de SP T, n este caso
represen tado pela rocha basáltica ou até
m esm o pelo aren ito litificado, exceto n as
proxim idades dos con tatos geológicos e
das dren agen s.       

HIDR OGELOGIA

Apresen ta vuln erabilida de
n atural das águas
subterrân eas (do aquífero
superficial) baixa e
corrosivida de predom in a n -
tem en te m oderada, com
ocorrên cia de suave n as
áreas m a is eleva das e
severa n as m ais baixas,
n as proxim idades do
córrego Lagoa.      

Apresen ta vuln erabilidade
n atural das águas      
subterrân eas alta-baixa e
corrosividade severa n a
porção leste, reduzin do
para m oderada n a direção
do con tato com  a rocha
basáltica.       

Apresen ta vuln erabilidade
n atural das águas      
subterrân eas alta-baixa e
corrosividade severa n a
porção leste, reduzin do
para m oderada n a direção
do con tato com  a rocha
basáltica.

Apresen ta vuln erabilidade
extrem a, com  ocorrên cia
de alta-alta n as proxim idades
do con tato com  os
Aren itos do Grupo Caiuá
In diviso e Coberturas
Sedim en tares In diferen ciadas,
e m édia n as proxim idades
dos Basaltos da Form ação
Serra Geral.      
Apresen ta corrosividade
m oderada predom in an te,
com  ocorrên cia de severa
n as proxim idades dos
Aren itos do Grupo Caiuá
In diviso e Coberturas
Sedim en tares In diferen ciadas.

R ECU R SOS
MINER AIS

Ocorrên cia de rocha
basáltica para con fecção
de brita para uso n a
con strução civil n a
região n oroeste, n a área
de expan são urban a, on de
historicam en te estão
localizadas as pedreiras do
m un icípio. Tam bém  deve
ser citada a ocorrên cia de
basalto alterado/m oledo
para uso n a con strução
civil, utilizado para a
con fecção de aterro e
cascalham en to de ruas
e estradas, além  da
extração e en vase de
água m in eral.         

Ocorrên cia de depósitos
de m aterial de aterro
(aren ito) para uso n a 
con strução civil.        

Ocorrên cia de depósitos
de m aterial de aterro
(aren ito) para uso n a 
con strução civil.         

Ocorrên cia de areia
para uso n a con strução
civil e áreas restritas de
ocorrên cia de argila
para cerâm ica verm elha.

Apresen ta coeficien te de in filtração
m édio, que varia de 60 a 90 litros/m ².dia,
sen do a absorção relativa m édia,
varia n do em  fun ção da textura argilosa
ou aren osa predom in a n te n a área;
P redom ín io de coberturas com  10 a 20 m
de espessura, ocorren do espessuras < 10 m
n o con tato com  os basaltos da Form a ção
Serra Geral, n as proxim idades das      
dren agen s e en tre 20 a 30 m  ou > 30 m   
n os divisores de águas das bacias hidrográficas;
Apresen ta baixa resistên cia à pen etração,
através do en saio de SP T, com  Ín dice de
R esistên cia à P en etração m édio de
3 golpes/m  n o in tervalo de 1,00 a 5,45 m ,
8 golpes/m  n o in tervalo de 6,00 a 10,45 m
e 13 golpes/m  n o in tervalo de 11,00 a
15,45 m , apresen ta n do um a variação de
com pacidade fofa a m edia n a m en te
com pacta ou con sistên cia m ole que varia para
m édia e rija ao lon go do perfil, além  da presen ça
de crosta laterítica n o con tato com  a argila
proven ien te da decom posição in  situ da rocha
basáltica. O im pen etrável é represen tado pela
ocorrên cia da rocha basáltica.    
O coeficien te de in filtra ção varia em
fun ção da textura predom in a n te do
solo, sen do m a ior em  a m bien te aren oso
e m en or em  a m bien te argiloso. Em  loca is
on de o m a teria l rochoso fica m a is
superficia l, com o n o caso dos Neossolos
Litólicos, o coeficien te de in filtra ção
é m uito ba ixo;      
A espessura da cobertura a luvion ar é
variável até 10 m ;     
Apresen ta ba ixa resistên cia à pen etra ção
devido à ocorrên cia de solos m oles, exceto
qua n do in tercepta fra gm en tos de rochas
ou casca lhos, cuja presen ça dificulta a
pen etra ção. O im pen etrável é in tercepta do
em  pequen as profun dida des, n orm a lm en te
represen ta do pelas rochas basálticas.    

R ECOMENDAÇ ÕES GERAIS¹

• A Carta Geotécn ica e suas
correspon den tes Cartas Tem áticas
expressam  um a expectativa m aior
de ocorrên cia de um  dado con jun to
de caracteríticas e servem  de
orien tação ao uso e ocupação do
solo, n ão deven do substituir a
in vestigação geológica-geotécn ica
local detalhada, sem pre que n ecessária;
• Desen volver estudos
geológicos-geotécn icos para
projetos de parcelam en to; 
• Desen volver estudos
hidrogeológicos e am bien tais
específicos para delim itar as áreas
de n ascen tes e dem ais áreas de
preservação perm an en te, para
im plan tação de em preen dim en tos
de qualquer n atureza, em  cujas
áreas en globem  n ascen tes, áreas
de preservação perm an en te e dem ais
un idades protegidas pela legislação 
vigen te;
• R espeitar as restrições urban ísticas
e am bien tais con stan tes n a
Lei de Orden am en to de U so e Ocupação
U rban a do Solo, P lan o de Dren agem
U rban a, P lan o Diretor de
Desen volvim en to U rban o Am bien tal,
e dem ais legislações pertin en tes, para
a im plan tação de em preen dim en tos;
• Com patibilizar o plan ejam en to
das expan sões e dos
aden sam en tos urban os de acordo
com  o P lan o Diretor de
Desen volvim en to U rban o Am bien tal,
Carta Geotécn ica e dem ais
in strum en tos de plan ejam en to
urban o am bien tal;

• P riorizar o con trole de dren agem
de  águas pluviais n a fon te;
• In cen tivar e m an ter a arborização,
áreas perm eáveis a adoção de
dispositivos de arm azen a m en to e
in filtração para con trole de escoam en to
das águas pluviais.

Obs.1: As recom en dações gerais
referem -se in distin tivam en te às
U n idades Hom ogên eas discrim in adas
n esta Carta Geotécn ica.

• In vestigar geotecn icam en te o subsolo por m eio de execução de son dagen s pouco espaçadas para avaliar, quan do
n ecessário a profun didade do im pen etrável, de acordo com  n orm a técn ica NBR  8036:1983 da ABNT;
• Avaliar a qualidade do m aciço para obras que requerem  o an coram en to das fun dações em  rocha ou até
m esm o desm on te para execução de obras subterrân eas, quan do n ecessário;          
• In vestigar o n ível d’água subterrân ea, visan do subsidiar a elaboração dos projetos de fun dação;
• Con siderar a taxa de in filtração da área n os projetos de dispositivos de reten ção de águas pluviais;
• Avaliar a qualidade do m aciço para otim izar o m étodo de perfuração e/ou de desm on te m ais adequado
para a in stalação de in fraestruturas subterrân eas e equipam en tos urban os;          
• Con siderar a espessura do m an to de alteração da rocha basáltica n o processo de seleção de áreas para a
im plan tação de atividades poten cialm en te poluidoras, visto que quan to m aior a espessura, m aior o m an to de
proteção do aquífero;
• Im plan tar sistem as de dren agem  de águas pluviais com patíveis com  o volum e do escoam en to superficial
e evitar áreas de alagam en to;          
• Adotar técn icas de rebaixam en to do len çol freático, devidam en te licen diadas jun to ao órgão am bien tal,
n os em preen dim en tos cujas obras exijam  tais m edidas;
• Adotar técn icas adequadas de im perm eabilização das estruturas subterrân eas para im pedir a in filtração de
água proven ien te de even tuais surgên cias do sistem a de fraturam en to da rocha basáltica escavada;
• P rever n os projetos con strutivos m edidas adequadas para con ten ção de recalques decorren tes da presen ça
de argilom in erais expan sivos;          
• Levar em  con sideração n o plan ejam en to do uso e ocupação do solo da porção n oroeste a ocorrên cia
de atividades m in erárias, bem  com o o poten cial turístico da região.

• R estrin gir o uso dessas áreas para ocupação urban a; 
• P riorizar a preservação das sin uosidades dos cursos d'água;
• P riorizar a uso destas áreas para parques lin eares e áreas de preservação am bien tal;
• Observar a legislação pertin en te para essas áreas, com o áreas protegidas pela legislação (Código Florestal, Lei de
Orden am en to  do U so e Ocupação do Solo, Z on ea m en to Ecológico Econ ôm ico, P la n o Diretor de Desen volvim en to U rban o
 Am bien tal, en tre outros);
• Adotar m edidas de con servação e recuperação da m ata ciliar e das áreas de n ascen te;
• R ealizar o desassoream en to dos cursos d'água;
• Executar periodicam en te lim peza e m a n uten ção das galerias e reservatórios de reten ção de águas
pluviais para evitar o assoream en to de m atas ciliares e dos cursos d'água;
• Im plan tar sistem as de dren agem  devida m en te projetados e executados, prin cipalm en te dissipadores de en ergia
para evitar a form ação de processos erosivos e o assoream en to por sedim en tos proven ien tes de processos erosivos
desta e dem ais un idades;
• P rever a adoção de técn icas que aten uem  e con trolem  os processos erosivos ao lon go dos taludes;
• P rever ações de lim peza e desobstrução dos cursos d'água após a realização de serviços de in terven ção de qualquer
n atureza;
• R ealizar as in terven ções e obras n os cursos d'água preferen cialm en te em  períodos de baixa pluviom etria. 

• Im plan tar sistem a de dren agem  de águas pluviais com patível com  o volum e do escoa m en to superficial e evitar áreas de
alagam en to;
• Adotar técn icas de rebaixa m en to do len çol freático, devidam en te licen diadas jun to ao órgão am bien tal, n os
em preen dim en tos cujas obras exija m  tais m edidas;
• Adotar técn icas adequadas de im perm eabilização das estruturas subterrân eas sem pre que n ecessário, em  fun ção da
presen ça do n ível d'água;
• P rever n os projetos con strutivos m edidas adequadas para con ten ção de recalques decorren tes da presen ça de solos
m oles;
• In vestigar geotecn ica m en te o subsolo, por m eio de son dagem , para determ in ação do n ível d'água subterrân ea e da
profun didade do horizon te im pen etrável, pouco espaçadas, de acordo com  n orm a técn ica NBR 8036:1983 da ABNT,
visan do subsidiar a elaboração dos projetos de fun dação;
• Con siderar a taxa de in filtração da área n os projetos de dispositivos de reten ção de águas pluviais.

• Adotar técn icas con strutivas e/ou con servacion istas visan do a proteção dos solos con tra a ação de processos erosivos;
• Mon itorar ação de processos erosivos e quan do da iden tificação dos m esm os, aplicar técn icas de m itigação/recuperação;
• Im plan tar sistem as de dren agem  de águas pluviais devidam en te projetados, con com ita n tem en te à im plan tação de
obras viárias, in clusive reavalia n do as estruturas já existen tes para verificar a n ecessidade de adequação dos sistem as de 
dren agem  atuais;
• Con tem plar n os projetos de dren agem  dispositivos de dissipação de en ergia para evitar processos erosivos n as m argen s
dos cursos d'água; 
• P rever a in stalação de dispositivos de in filtração, deten ção ou reten ção para m in im izar o escoam en to superficial e
favorecer a in filtração de águas pluviais n o solo e a recarga de águas subterrân eas n a própria bacia hidrográfica;
• R ealizar m a n uten ção e lim peza periódica dos dispositivos de reten ção de águas pluviais, in clusive das bacias de
am ortecim en to e dos lagos que con tribuem  para a reten ção de sedim en tos;
• In vestigar geotecn ica m en te o subsolo, por m eio de son dagen s, para avaliar a profun didade do horizon te im pen etrável
ou de cam adas de argila com  m aior ín dice de resistên cia à pen etração, além  da iden tificação da profun didade do n ível
d'água subterrân ea, visan do subsidiar a elaboração dos projetos de fun dação e de escavação;
• Adotar técn icas de fun dação profun da sem pre que n ecessário;
• P rever n os projetos con strutivos m edidas adequadas para con ten ção de recalques decorren tes de solos colapsíveis 
saturados por água;
• Na execução de escavações, adotar técn icas de con trole de estabilidade dos taludes e de ocorrên cia de processos
erosivos;
• R estrin gir a im plan tação de n ovas atividades altam en te poluidoras em  áreas de n ível d'água subterân ea raso (< 5 m );
• Con siderar n o plan ejam en to do uso e ocupação do solo, a suscetibilidade a erosão do solo e a vuln erabilidade do
aquífero subterrân eo;
• R espeitar as curvas de n ível do terren o n a con cepção de projetos urban ísticos;
• Solicitar estudos hidrogeológicos para auxiliar n a locação de n ovos poços tubulares profun dos n a ZEU , bem  com o
estabelecer as áreas de proteção visan do a preservação e a m a n uten ção da qualidade das águas do aquífero livre do
Grupo Caiuá In diviso, fun da m en tais para garan tir a dem a n da futura do abastecim en to público de água potável de
Cam po Gran de.

U NIDADES
HOMOGÊNEAS

P R OBLEMAS MANIFESTOS
OU  P OTENCIAIS

• A profun didade do horizon te im pen etrável n a rocha basáltica é bastan te variável, m esm o em
pequen as distân cias laterais, devido prin cipalm en te a ocorrên cia da alteração esferoidal do
basalto que é respon sável pela geração de blocos e m atacões im ersos em  m eio ao solo;
• A profun didade do n ível d’água subterrân ea in fluen cia n o grau de com plexidade das 
fun dações, dada a gran de deform abilidade do m aterial existen te n a área;
• Dificuldade de in filtração de efluen tes e águas pluviais, prin cipalm en te n as áreas com
m aior teor de argila e m aior espessura do m an to de alteração da rocha basáltica;
• Dificuldade de escavação e perfuração em  áreas de ocorrên cia da rocha basáltica para a
in stalação de in fraestruturas subterrân eas e equipam en tos urban os relacion ados ao
abastecim en to de água, coleta de esgoto, dren agem  de águas pluviais, rede telefôn ica, gás
en can ado, en tre outros.
• A espessura do m an to de alteração da rocha basáltica dificulta a percolação de água que
alim en ta o aquífero (m en or recarga) e quan to m en os espessa, m en or a proteção
n atural do m esm o;
• Em poça m en tos localizados associados à baixa declividade e presen ça de laterita podem
ocasion ar tran storn os à população, além  de obstruções de can alizações e retorn o de esgoto;
• Dificuldade n a execução de escavação para a im plan tação de obras subterrân eas devido a
in terceptação do n ível d’água, em  áreas on de a profun didade do n ível d'água subterrân ea é
raso (< 5 m ) e a presen ça de blocos de m atacões;
• A presen ça de cam adas de argilom in erais expan sivos, proven ien tes da alteração             da
rocha basáltica, quan do subm etidas aos estados in term iten tes úm idos e secos se expan dem
e se con traem , poden do ocasion ar recalques devido à m udan ça de volum e;
• P ossíveis con flitos de uso e ocupação da área de expan são urban a, fren te às ocorrên cias de
atividades de extração e ben eficia m en to de rocha basáltica (pedreiras) e de extração e en vasam en to
de água m in eral n a região n oroeste.

• Cursos d'água sujeitos a processos de assoream en to, erosão e in stabilidade de m argen s
(solapam en tos), m uitos destes já in stalados ao lon go dos prin cipais cursos d'água;
• Can alização e descaracterização do leito n atural dos cursos d'água;
• Descaracterização das áreas de n ascen te;
• Ocupação irregular das pla n ícies aluvion ares e áreas de preservação perm a n en te;
• Degradação e colm ata ção das m atas ciliares;
• Disposição irregular de resíduos sólidos;
• Ocorrên cia de in un dação;
• R ecalques em  obras de in fraestrutura urban a;
• R uptura das redes subterrân eas de abastecim en to de água, de coleta de esgoto san itário e de
galerias de dren agem  de águas pluviais.

• Em bacia m en tos localizados associados à baixa declividade e presen ça de laterita, que podem
ocasion ar tran storn os à população, além  de en tupim en to
de can alizações e refluxo de esgoto;
• Dificuldade n a execução de escavação para a im plan tação de obras subterrân eas devido à
in terceptação do n ível d’água, em  áreas de ocorrên cia do
n ível d'água subterrân ea raso (< 5 m );
• A profun didade do n ível d’água subterrân ea in fluen cia n o grau de com plexidade das fun dações,
dada a gran de deform abilidade do m aterial existen te n a área;
• Ocorrên cia de solos m oles, com  baixa resistên cia à pen etração, que podem  ocasion ar recalques
de estruturas con strutivas;
• O horizon te im pen etrável, represen tado pela rocha basáltica (U n idade I), requer a n ecessidade
de in vestigação geotécn ica adequada para iden tificar a variação da profun didade do im pen etrável,
m esm o em  pequen as distân cias, con form e descrito n aquela un idade; 
• Dificuldade de in filtração de efluen tes e de águas pluviais, prin cipalm en te n as áreas com  m aior
teor de argila e m aior espessura das Coberturas Sedim en tares In diferen ciadas.

• Alta suscetibilidade à erosão, com  predom ín io de processos erosivos lam in ares e, localm en te,
ravin as e voçorocas, decorren tes de escoam en to con cen trado de águas pluviais; 
• Ocorrên cia de assoream en tos de cursos d'água, pelos processos erosivos supra, com prom eten do
a capacidade de escoam en to n atural e ocasion an do a alteração do can al do curso d'água, que
prograda em  direção às m argen s, provocan do o solapam en to de taludes, e até m esm o in un dações;
• Ocorrên cia de assoream en to de estruturas do sistem a de dren agem  de águas pluviais,
tam bém  pela con tribuição dos processos erosivos supra, que com prom etem  a eficiên cia do
m esm o e ocasion a m  a sobrecarga do sistem a à jusan te, poden do ocasion ar in un dações;
• A elevada espessura dos sedim en tos do Grupo Caiuá, que predom in a n a área, dificulta a
execução de fun dações, por n ão apresen tar a devida resistên cia geotécn ica;
• Dificuldade de execução de escavação para a im plan tação de obras subterrân eas, devido a
in terceptação do n ível d’água, em  áreas on de a profun didade do n ível d'água subterrân ea é raso
(< 5 m );          
• In stabilidade n os taludes de corte por erosão e friabilidade do m aterial;
• Ocorrên cia de solos colapsíveis que, quan do saturados por água, podem  ocasion ar recalques
de estruturas con strutivas;
• Alto coeficien te de in filtração, sen do favorável à in filtração de efluen tes e de águas pluviais, porém
tam bém  represen ta m aior risco para con ta m in ação do aquífero livre do Grupo Caiuá In diviso;
• Necessidade de preservação do aquífero livre do Grupo Caiuá In diviso, visan do aten der à dem an da
de água requerida pelo sistem a de abastecim en to público de água potável de Cam po Gran de.

R ECOMENDAÇ ÕES ESP ECÍFICAS

in situ

2020
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A Unidade Homogênea I está representada pelos basaltos e pelos arenitos intertrapeanos de 

idade juro-cretácea da Bacia do Paraná da Formação Serra Geral. Está assentada sobre os arenitos 

eólicos da Formação Botucatu e capeada pelos arenitos do Grupo Caiuá Indiviso. Apresenta um perfil 

geológico que varia de argila com coloração avermelhada, variegada, passando para moledo 

(fragmentos de basalto alterado imersos em argila), daí para basalto alterado, com coloração 

esverdeada à cinza claro e deste para rocha sã, com coloração cinza escuro à preto. Os afloramentos 

naturais de rocha basáltica na área de estudo são escassos e ocorrem, principalmente, ao longo do 

leito dos cursos d´água. Os afloramentos artificiais, ou seja, vinculados à ação humana, ocorrem em 

cortes de terreno, taludes de rodovias, estradas e ruas, frentes de lavra em pedreiras, etc. De uma 

forma geral, nos afloramentos existentes é mais comum a ocorrência de rocha alterada, resultado da 

ação de processos de intemperismo sobre a rocha sã. 

Nesta unidade também são identificados arenitos intertrapeanos que ocorrem entre derrames 

de basalto, normalmente recozidos no contato com as vulcânicas, coloração rósea a avermelhada e 

compõem sets com espessuras de poucos centímetros até dezenas de metros, sendo constatado em 

perfurações de poços tubulares profundos e sondagens rotativas. Os afloramentos de arenitos 

intertrapeanos são escassos e foram observados no anel viário, no trecho entre saída para Aquidauana 

e saída para Rochedo. 

Predomina a Unidade Homogênea I – A, com profundidade do nível d'água inferior a 5 m, 

ocorrendo a Unidade Homogênea I – B, com profundidade do nível d’água de 5 a 15 m, nas regiões 

dos divisores de água das bacias hidrográficas e a Unidade Homogênea I – C, com profundidade do 

nível d’água superior a 15 m, em pontos localizados nas áreas mais elevadas, sendo que o nível d’água 

normalmente ocorre na zona de contato da rocha alterada (mais permeável) com a rocha sã 

(impermeável). O nível d’água eventualmente não é interceptado na cobertura argilosa desta unidade. 

Além disso, o nível d’água não é condicionado pelas variações topográficas do terreno e sofrem pouca 

influência imediata das variações pluviométricas. 

Em relação as classes de solo, ocorrem nesta unidade os Latossolos Vermelhos Distróficos, 

Latossolos Amarelos Distróficos, Latossolos Vermelho-Amarelos Distróficos, Nitossolos Vermelhos 

Distróficos, Chernossolos Háplicos Férricos e em áreas localizadas, os Neossolos Litólicos e Regolíticos 

e Gleissolos Háplicos Distróficos, cujas características serão detalhadas na Unidade IV, onde ocorrem 

em maiores áreas. 

Os Latossolos Vermelhos Distróficos, são solos profundos (prof. 100 a 200 cm), com alto grau 

de intemperismo e de boa drenagem, com pouca diferenciação entre os horizontes, diferenciando-se 

Unidade Homogênea I – A, B e C 
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entre si principalmente pela coloração e teores de óxidos de ferro. Apresentam horizonte latossólico 

(Bw), textura variando de argilosa ou média (45% a 20% de argila), ricos em sesquióxidos, muito 

permeáveis e acentuadamente drenados. Os Latossolos Amarelos Distróficos são solos profundos (100 

a 200 cm), semelhantes ao Latossolos Vermelhos Distróficos diferenciando somente pela cor 

amarelada uniforme em profundidade, o mesmo ocorrendo com o teor de argila, sendo a cor devida 

a hidratação dos óxidos de ferro (Goethita), pela presença do lençol freático próximo a superfície. 

Apresenta textura mais comum a argilosa ou muito argilosa. Os Latossolos Vermelho-Amarelos 

Distróficos são solos profundos (prof. 100 a 200 cm), com a fração mineral predominante, que ocorrem 

em ambientes bem drenados, representando uma transição entre os Latossolos Vermelhos e os 

Latossolos Amarelos, diferenciado pela cor uniforme em profundidade. Os Nitossolos Vermelhos 

Distróficos são solos minerais, cor vermelha escura, normalmente profundos (prof. 100 a 200 cm), 

textura muito argilosa ou argilosa, bem drenados e bastante porosos. Os Chernossolos Háplicos 

Férricos são solos minerais, medianamente profundos, geralmente argilosos, podendo ocorrer alguns 

com textura média, bem a moderadamente drenados, pouco permeáveis e pouco susceptíveis à 

erosão, ocorrendo próximos às linhas de drenagem, sendo desenvolvidos da decomposição de rochas 

básicas afetadas por materiais de outras fontes. 

Predominam áreas com declividade Plana (0 a 3%) na região oeste e Suave Ondulado de 3 a 

6% na região sudeste, sendo que Suave Ondulado de 6 a 8% e Ondulado (8 a 20%) ocorrem apenas ao 

longo das drenagens e Forte Ondulado (20 a 45%) localizadas nas cabeceiras dos córregos Ceroula e 

Piraputanga, na zona de expansão urbana. 

O coeficiente de infiltração de água no solo varia de 40 a 70 litro/m2.dia, sendo a absorção 

relativa vagarosa a média, que varia de acordo com a textura argilosa, sendo maior no contato com a 

rocha basáltica. 

A argila proveniente da alteração in situ da rocha basáltica é o que normalmente ocorre 

superficialmente na área de exposição do domínio desta unidade. Apresenta espessura variável, desde 

poucos metros até cerca de 30 m na região do Indubrasil, com predomínio das espessuras de 10 a 20 

m, sendo estes valores menores nos fundos de vale, onde geralmente ocorre a exposição da rocha 

basáltica. 

Apresentam altos índices de resistência à penetração, através do ensaio de SPT, com Índice de 

Resistência à Penetração médio de 7 golpes/m no intervalo de 1,00 a 5,45 m, 13 golpes/m no intervalo 

de 6,00 a 10,45 m e 22 golpes/m no intervalo de 11,00 a 15,45 m, apresentando uma variação de 

consistência média, rija a dura ao longo do perfil, sendo que o impenetrável ocorre com a diminuição 

da alteração da rocha basáltica. Os basaltos por apresentarem uma alteração típica denominada de 
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esfoliação esferoidal que formam superfícies irregulares de alteração, assim como os efeitos da 

geotectônica, que ora rebaixou, ora soergueu blocos, condicionam diferentes profundidades do 

impenetrável nas sondagens, mesmo em pequenas distâncias, sendo recomendável obedecer a norma 

técnica NBR 8036:1983 da ABNT, item 4.1.1, que trata da programação de sondagens de simples 

reconhecimento dos solos para fundações de edifícios. 

As águas subterrâneas apresentam vulnerabilidade natural baixa e corrosividade 

predominantemente moderada, podendo ser suave nas áreas mais elevadas. 

Com relação a disponibilidade de recursos minerais, estes estão relacionados às ocorrências 

na região noroeste, na área de expansão urbana, da atividade de extração e beneficiamento de rocha 

basáltica para confecção de brita para uso na construção civil (pedreiras), além da extração e envase 

de água mineral. Também deve ser citada a ocorrência de basalto alterado/moledo para uso na 

construção civil, utilizado para a confecção de aterro e cascalhamento de ruas e estradas. Esta região 

também apresenta potencial turístico nas áreas de nascentes e quedas d'água dos córregos 

Piraputanga e Ceroula. 

A Unidade Homogênea I se distribui por 45% da área estudada, apresentando como 

características marcantes a presença do nível d’água normalmente no contato com a rocha basáltica 

sã, baixos coeficientes de infiltração e baixas susceptibilidades à erosão. 

No Quadro 3.11 são identificados os principais problemas manifestos ou potenciais e suas 

respectivas recomendações específicas para uso e ocupação urbana na Unidade Homogênea I – A, B e 

C.
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PROBLEMAS MANIFESTOS OU POTENCIAIS RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS 

• A profundidade do horizonte impenetrável na rocha basáltica é bastante 

variável, mesmo em pequenas distâncias laterais, devido principalmente a 

ocorrência da alteração esferoidal do basalto que é responsável pela geração 

de blocos e matacões imersos em meio ao solo; 

• A profundidade do nível d’água subterrânea influencia no grau de 

complexidade das fundações, dada a grande deformabilidade do material 

existente na área; 

• Dificuldade de infiltração de efluentes e águas pluviais, principalmente nas 

áreas com maior teor de argila e maior espessura do manto de alteração da 

rocha basáltica; 

• Dificuldade de escavação e perfuração em áreas de ocorrência da rocha 

basáltica para a instalação de infraestruturas subterrâneas e equipamentos 

urbanos relacionados ao abastecimento de água, coleta de esgoto, 

drenagem de águas pluviais, rede telefônica, gás encanado, entre outros. 

• A espessura do manto de alteração da rocha basáltica dificulta a percolação 

de água que alimenta o aquífero (menor recarga) e quanto menos espessa, 

menor a proteção natural do mesmo; 

• Empoçamentos localizados associados à baixa declividade e presença de 

laterita podem ocasionar transtornos à população, além de obstruções de 

canalizações e retorno de esgoto; 

• Investigar geotecnicamente o subsolo por meio da execução de sondagens 

pouco espaçadas quando for necessário avaliar a profundidade do 

impenetrável, de acordo com norma técnica NBR 8036:1983 da ABNT; 

• Avaliar a qualidade do maciço para obras que requerem o ancoramento 

das fundações em rocha ou até mesmo desmonte para execução de obras 

subterrâneas, quando necessário; 

• Investigar o nível d’água subterrânea, visando subsidiar a elaboração dos 

projetos de fundação; 

• Considerar a taxa de infiltração nos projetos de dispositivos de retenção 

de águas pluviais;  

• Avaliar a qualidade do maciço para otimizar o método de perfuração e/ou 

de desmonte (escavação) mais adequado para a instalação de 

infraestruturas subterrâneas e equipamentos urbanos; 

• Considerar a espessura do manto de alteração da rocha basáltica no 

processo de seleção de áreas para a implantação de atividades 

potencialmente poluidoras, visto que quanto maior a espessura, maior o 

manto de proteção do aquífero; 

• Implantar sistemas de drenagem de águas pluviais compatíveis com o 

volume do escoamento superficial e evitar áreas de alagamento; 
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• Dificuldade na execução de escavação para a implantação de obras 

subterrâneas devido a interceptação do nível d’água, em áreas onde a 

profundidade do nível d'água subterrânea é raso (< 5 m) e a presença de 

blocos de matacões; 

• A presença de camadas de argilominerais expansivos, provenientes da 

alteração in situ da rocha basáltica, quando submetidas aos estados 

intermitentes úmidos e secos, se expandem e se contraem, podendo 

ocasionar recalques devido à mudança de volume; 

• Possíveis conflitos de uso e ocupação da área de expansão urbana, frente 

a ocorrência das atividades de extração e beneficiamento de rocha basáltica 

(pedreira) e de extração e envasamento de água mineral na região noroeste. 

• Adotar técnicas de rebaixamento do lençol freático devidamente 

licenciadas junto ao órgão ambiental, nos empreendimentos cujas obras 

exijam tais medidas; 

• Adotar técnicas adequadas de impermeabilização das estruturas 

subterrâneas para impedir a infiltração de água proveniente de eventuais 

surgências do sistema de fraturamento da rocha basáltica escavada; 

• Prever nos projetos construtivos medidas adequadas para contenção de 

recalques decorrentes da presença de argilominerais expansivos; 

• Levar em consideração no planejamento do uso e ocupação do solo da 

porção noroeste a ocorrência de atividades minerárias, bem como o 

potencial turístico da região. 

Quadro 3.11  – Problemas manifestos ou esperados e recomendações para uso e ocupação urbana na Unidade Homogênea I – A, B e C. 
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A Unidade Homogênea II está representada pelo Grupo Caiuá Indiviso, unidade 

litoestratigráfica formal que reúne rochas sedimentares predominantemente arenosas, depositadas 

no período Cretáceo da Bacia do Paraná, assentadas discordantemente sobre rochas basálticas da 

Formação Serra Geral. Ocorre nos pontos mais elevados à norte, nordeste e leste, normalmente em 

altitudes acima de 590 m. Está representado por uma porção superior constituída por extensos 

pacotes de areia argilosa, coloração vermelha, marrom e arroxeada, granulação fina, possivelmente 

originados pela atuação de processos intempéricos; e por uma porção inferior constituída por arenitos 

pouco argilosos, coloração vermelha e arroxeada, granulação fina à média, grãos angulares a 

subarredondados, silicificados ou cimentados por óxidos de ferro. Afloramentos naturais de arenitos 

são escassos, mas podem ser observados em drenagens, no contato com a rocha basáltica.  

A Unidade Homogênea II – A, com profundidade do nível d'água inferior a 5 m, ocorre nas 

proximidades das drenagens, sendo observado o aumento progressivo destes níveis na direção dos 

divisores de água das bacias hidrográficas, ocorrendo a Unidade Homogênea II – B, com profundidade 

do nível d’água entre 5 e 15 m, contornando a Unidade Homogênea II – C, com profundidade do nível 

d’água superior a 15 m, característica muito representativa desta unidade, atualmente já bastante 

ocupada, podendo atingir em torno de 75 m no divisor de água das bacias dos córregos Ribeirão das 

Botas e Pontal. 

Em relação as classes de solo, ocorrem nesta unidade os Neossolos Quartzarênicos Órticos, 

que são derivados de sedimentos arenoquartzosos, não apresentam o horizonte B devido à baixa 

atuação dos processos pedogenéticos e pela resistência do material de origem ao intemperismo, são 

profundos (prof. 100 a 200 cm) a muito profundos (prof. > 200 cm), com textura areia ou areia franca 

ao longo de pelo menos 150 cm de profundidade ou até o contato lítico, sendo excessivamente 

drenados, com baixa capacidade de retenção de água. Também ocorrem os Latossolos Vermelhos 

Distróficos cujas características já foram detalhadas na Unidade Homogênea I e os Neossolos Litólicos 

e Regolíticos e Gleissolos Háplicos Distróficos, cujas características serão detalhadas na Unidade IV, 

onde ocorrem em maiores áreas. 

Predominam áreas com declividade Plana (0 a 3%) e Suave Ondulado de 3 a 6%, sendo que 

Suave Ondulado de 6 a 8% ocorre apenas ao longo das drenagens, assim como Ondulado (8 a 20%).  

O coeficiente de infiltração de água no solo varia de 60 a 120 litro/m2.dia, sendo a absorção 

relativa média a rápida. 

Unidade Homogênea II – A, B e C 
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As espessuras dos depósitos do Grupo Caiuá variam desde poucos metros até a ordem de 100 

m, de acordo com a altitude, ocorrendo a partir da cota de 590 m. 

Apresentam baixa resistência à penetração, através do ensaio de SPT, com Índice de 

Resistência à Penetração médio de 3 golpes/m no intervalo de 1,00 a 5,45 m, 5 golpes/m no intervalo 

de 6,00 a 10,45 m e 11 golpes/m no intervalo de 11,00 a 15,45 m, apresentando uma variação de 

compacidade fofa, pouco compacta a medianamente compacta ao longo do perfil, dificilmente 

interceptando o impenetrável em ensaio de SPT, neste caso representado pela rocha basáltica ou até 

mesmo pelo arenito litificado, exceto nas proximidades dos contatos geológicos e das drenagens. 

Apresenta um comportamento similar ao das Coberturas Sedimentares Indiferenciadas nos primeiros 

metros, sem apresentar variações significativas ao longo do perfil devido às características de 

homogeneidade e elevada espessura desta unidade litológica. 

As águas subterrâneas apresentam vulnerabilidade natural alta baixa e corrosividade severa 

na porção leste reduzindo para moderada no contato com a rocha basáltica. 

Com relação a disponibilidade de recursos minerais, estes estão relacionados às ocorrências 

de material de aterro (arenito) para uso na construção civil, podendo ser citada a região norte e leste, 

na área de expansão urbana, onde são realizadas as atividades de extração deste material. 

A Unidade Homogênea II se distribui por 28% da área estudada, apresentando como 

características marcantes desta unidade, alto coeficiente de infiltração, elevada espessura da 

cobertura sedimentar, alta susceptibilidade à erosão e a ocorrência de uma área significativa com 

profundidade do nível d’água elevado (Unidade Homogênea II – C). 

No Quadro 3.12 são identificados os principais problemas manifestos ou potenciais e suas 

respectivas recomendações específicas para uso e ocupação urbana na Unidade Homogênea II – A, B 

e C.



 

108 

REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA CARTA GEOTÉCNICA DE CAMPO GRANDE/MS 

PRODUTO IV –CARTA GEOTÉCNICA 

VERSÃO FINAL 

PROBLEMAS MANIFESTOS OU POTENCIAIS RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS 

• Alta suscetibilidade à erosão, com predomínio de processos erosivos 

laminares e, localmente, ravinas e voçorocas, decorrentes de escoamento 

concentrado de águas pluviais; 

• Ocorrência de assoreamentos de cursos d'água, pelos processos erosivos 

supra, comprometendo a capacidade de escoamento natural e ocasionando 

a alteração do canal do curso d'água, que prograda em direção às margens, 

provocando o solapamento de taludes, e até mesmo inundações; 

• Ocorrência de assoreamento de estruturas do sistema de drenagem de 

águas pluviais, também pela contribuição dos processos erosivos supra, que 

comprometem a eficiência do mesmo e ocasionam a sobrecarga do sistema 

à jusante, podendo ocasionar inundações; 

• A elevada espessura dos sedimentos do Grupo Caiuá, que predomina na 

área, dificulta a execução de fundações, por não apresentar a devida 

resistência geotécnica; 

• Dificuldade de execução de escavação para a implantação de obras 

subterrâneas devido a interceptação do nível d’água em áreas onde a 

profundidade do nível d'água subterrânea é raso (< 5 m); 

• Instabilidade nos taludes de corte por erosão e friabilidade do material; 

• Ocorrência de solos colapsíveis que, quando saturados por água, podem 

ocasionar recalques de estruturas construtivas; 

• Adotar técnicas construtivas e/ou conservacionistas visando a proteção 

dos solos contra a ação de processos erosivos; 

• Monitorar a ação de processos erosivos e quando da identificação dos 

mesmos, aplicar técnicas de mitigação e recuperação; 

• Implantar sistema de drenagem de águas pluviais devidamente projetado, 

concomitantemente à implantação de obras viárias, inclusive reavaliando as 

estruturas já existentes para verificar a necessidade de adequação dos 

sistemas de drenagem atuais; 

• Contemplar nos projetos de drenagem dispositivos de dissipação de 

energia para evitar processos erosivos nas margens dos cursos d'água;  

• Prever a instalação de dispositivos de infiltração, detenção ou retenção 

para minimizar o escoamento superficial e favorecer a infiltração de águas 

pluviais no solo e a recarga de águas subterrâneas na própria bacia 

hidrográfica; 

• Realizar manutenção e limpeza periódica dos dispositivos de retenção de 

águas pluviais, inclusive das bacias de amortecimento e dos lagos que 

contribuem para a retenção de sedimentos; 

• Investigar geotecnicamente o subsolo, por meio de sondagens, para avaliar 

a profundidade do horizonte impenetrável ou de camadas de argila com 

maior índice de resistência à penetração, além da identificação da 
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• Alto coeficiente de infiltração, sendo favorável à infiltração de efluentes e 

de águas pluviais, porém também representa maior risco para contaminação 

do aquífero livre do Grupo Caiuá Indiviso; 

• Necessidade de preservação do aquífero livre do Grupo Caiuá Indiviso, 

visando atender à demanda de água requerida pelo sistema de 

abastecimento público de água potável de Campo Grande. 

profundidade do nível d'água subterrânea, visando subsidiar a elaboração 

dos projetos de fundação e de escavação; 

• Adotar técnicas de fundação profunda; 

• Prever nos projetos construtivos medidas adequadas para contenção de 

recalques decorrentes de solos colapsíveis saturados por água; 

• Na execução de escavações, adotar técnicas de controle de estabilidade 

dos taludes e de ocorrência de processos erosivos; 

• Restringir a implantação de novas atividades altamente poluidoras em 

áreas de nível d'água subterrânea raso (< 5m); 

• Considerar no planejamento do uso e ocupação do solo, a suscetibilidade 

a erosão do solo e a vulnerabilidade do aquífero subterrâneo; 

• Respeitar as curvas de nível do terreno na concepção de projetos 

urbanísticos; 

• Solicitar estudos hidrogeológicos para auxiliar na locação de novos poços 

tubulares profundos na área de expansão urbana, bem como estabelecer as 

áreas de proteção visando a preservação e a manutenção da qualidade das 

águas do aquífero livre do Grupo Caiuá Indiviso, fundamentais para garantir 

a demanda futura do abastecimento público de água potável de Campo 

Grande. 

Quadro 3.12  – Problemas manifestos ou esperados e recomendações para uso e ocupação urbana na Unidade Homogênea II – A, B e C. 
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A Unidade Homogênea III está representada pelas Coberturas Sedimentares Indiferenciadas 

que representam, neste estudo, os depósitos cenozoicos originados do intemperismo e transporte 

moderado dos sedimentos arenosos do Grupo Caiuá Indiviso e dos basaltos da Formação Serra Geral, 

para áreas de menores altitudes relativas. São constituídas por depósitos de areia, argila, silte, areia 

argilosa, argila arenosa, granulação fina a muito fina, coloração predominante vermelha, podendo 

apresentar cores amarela e laranja. Estão assentadas, maiormente, sobre rochas basálticas e/ou sobre 

produtos de decomposição e alteração dos basaltos. Ocorrem preferencialmente no centro-sul da 

região de estudo, compondo depósitos alongados situados nos interflúvios e pequenas manchas em 

altitudes abaixo dos 590 m, normalmente limitadas, na base, por níveis de lateritas. 

Predomina a Unidade Homogênea III – A, com profundidade do nível d'água inferior a 5 m, 

podendo ocorrer nível d'água aflorante em épocas de chuva (embaciamento), devido à restrição do 

fluxo vertical ocasionado pela presença de níveis de laterita associado à baixa declividade (Plana). Os 

níveis se tornam mais profundos na direção dos divisores de água das bacias hidrográficas, ocorrendo 

a Unidade Homogênea III – B, com profundidade do nível d’água de 5 a 15 m, e em áreas localizadas 

mais elevadas, a Unidade Homogênea I – C, com profundidade do nível d’água superior a 15 m. As 

oscilações anuais de nível de água giram em torno de 2 m entre os períodos de maior e menor 

pluviosidade. 

Em relação as classes de solo, ocorrem nesta unidade os Latossolos Vermelhos Distróficos, 

Latossolos Amarelos Distróficos, Latossolos Vermelho-Amarelos Distróficos, cujas características já 

foram detalhadas na Unidade Homogênea I, Neossolos Quartzarênicos Órticos, cujas características já 

foram detalhadas na Unidade Homogênea II  e os Neossolos Litólicos e Regolíticos e Gleissolos Háplicos 

Distróficos, cujas características serão detalhadas na Unidade IV, onde ocorrem em maiores áreas. 

Predominam áreas com declividade Plana (0 a 3%), podendo ocorrer declividade Suave 

Ondulado (de 3 a 8%) e o Ondulado (8 a 20%) em alguns pontos nas cabeceiras e ao longo das 

drenagens.  

O coeficiente de infiltração de água no solo varia de 60 a 90 litro/m2.dia, sendo a absorção 

relativa média, variando em função da textura argilosa ou arenosa predominante na área. 

A cobertura sedimentar apresenta espessura predominante de 10 a 20 m, sendo < 10 m no 

contato com os basaltos da Formação Serra Geral nas proximidades das drenagens; e entre 20 a 30 m 

ou > 30 m nos divisores de águas das bacias hidrográficas. 

Unidade Homogênea III – A, B e C 
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Apresentam baixa resistência à penetração, através do ensaio de SPT, com Índice de 

Resistência à Penetração médio de 3 golpes/m no intervalo de 1,00 a 5,45 m, 9 golpes/m no intervalo 

de 6,00 a 10,45 m e 13 golpes/m no intervalo de 11,00 a 15,45 m, apresentando uma variação de 

compacidade fofa a medianamente compacta ou consistência mole que varia para média e rija, ao 

longo do perfil, além da presença de crosta laterítica no contato com a argila proveniente da 

decomposição in situ da rocha basáltica. O impenetrável é representado pela ocorrência da rocha 

basáltica. 

As águas subterrâneas apresentam vulnerabilidade natural alta baixa e corrosividade 

moderada predominante, com ocorrência de corrosividade severa nas proximidades do córrego Lagoa 

e em pontos localizados. 

Com relação a disponibilidade de recursos minerais, estes estão relacionados às ocorrências 

de depósitos de material de aterro (arenito) para uso na construção civil, utilizado basicamente para 

terraplanagem e material de cobertura de resíduos sólidos, por exemplo, material este que pode 

apresentar restrições de compactação em função do teor de argila. Como exemplo de área de 

ocorrência deste material pode ser citada a região entre os córregos Gameleira e Anhanduí, onde 

ocorrem várias áreas de empréstimos utilizadas para extração mineral. 

A Unidade Homogênea III corresponde as regiões centro-sul, cobrindo 21% da área de estudo, 

apresentando como características marcantes desta unidade a presença de laterita no contato com a 

rocha basáltica e suas alterações e a ocorrência de uma área significativa com profundidade do nível 

d’água raso (Unidade Homogênea III – A), podendo ocorrer embaciamento em áreas localizadas em 

épocas de chuva. 

No Quadro 3.13 são identificados os principais problemas manifestos ou potenciais e suas 

respectivas recomendações específicas para uso e ocupação urbana na Unidade Homogênea III – A, B 

e C. 
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PROBLEMAS MANIFESTOS OU POTENCIAIS RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS 

• Embaciamentos localizados associados à baixa declividade e presença de 

laterita, que podem ocasionar transtornos à população, além de 

entupimento de canalizações e refluxo de esgoto; 

• Dificuldade na execução de escavação para a implantação de obras 

subterrâneas devido à interceptação do nível d’água, em áreas de ocorrência 

do nível d'água subterrânea raso (< 5 m); 

• A profundidade do nível d’água subterrânea influencia no grau de 

complexidade das fundações, dada a grande deformabilidade do material 

existente na área; 

• Ocorrência de solos moles, com baixa resistência à penetração, que podem 

ocasionar recalques de estruturas construtivas; 

• O horizonte impenetrável, representado pela rocha basáltica (Unidade I), 

requer a necessidade de investigação geotécnica adequada para identificar 

a variação da profundidade do impenetrável, mesmo em pequenas 

distâncias, conforme descrito naquela unidade;  

• Dificuldade de infiltração de efluentes e de águas pluviais, principalmente 

nas áreas com maior teor de argila e maior espessura da Cobertura 

Sedimentar Indiferenciada. 

• Implantar sistema de drenagem de águas pluviais compatível com o 

volume do escoamento superficial e evitar áreas de alagamento; 

• Adotar técnicas de rebaixamento do lençol freático devidamente 

licenciadas junto ao órgão ambiental, nos empreendimentos cujas obras 

exijam tais medidas; 

• Adotar técnicas adequadas de impermeabilização das estruturas 

subterrâneas, sempre que necessário, em função da presença do nível 

d’água; 

• Prever nos projetos construtivos medidas adequadas para contenção de 

recalques decorrentes da presença de solos moles; 

• Investigar geotecnicamente o subsolo, por meio de sondagem, para 

determinação do nível d'água subterrânea e da profundidade do horizonte 

impenetrável, pouco espaçadas, de acordo com norma técnica NBR 

8036:1983 da ABNT, visando subsidiar a elaboração dos projetos de 

fundação; 

• Considerar a taxa de infiltração da área nos projetos de dispositivos de 

retenção de águas pluviais. 

Quadro 3.13  – Problemas manifestos ou esperados e recomendações para uso e ocupação na Unidade Homogênea III – A, B e C. 
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A Unidade Homogênea IV está representada geologicamente pelos Depósitos Aluvionares que 

englobam os sedimentos quaternários depositados ao longo dos cursos d´água, ocupando suas calhas, 

margens e planícies de inundação. São constituídos basicamente por sedimentos inconsolidados com 

grande heterogeneidade granulométrica ao longo do perfil, em profundidade, constituídos por areias, 

argilas, siltes, cascalhos, seixos e blocos de rocha, coloração esbranquiçada, amarela, cinza e preta. 

Uma das características marcantes desta unidade é ocorrência de lençol raso, com nível d’água 

com profundidade inferior a 5 m, condizentes com as zonas de descarga dos aquíferos superficiais, 

razão pela qual esta unidade não foi alvo de subdivisão. 

Em relação as classes de solo, ocorrem nesta unidade os Gleissolos Háplicos Distróficos, que 

são solos hidromórficos, normalmente rasos (prof. < 50 cm), pouco desenvolvidos, imperfeitamente 

ou mal drenados, cores neutras como cinzento (N 5/8) na Carta de Cores Munsell, além de mosqueado 

e mais raramente, a presença de plintita, textura que varia de franco argilosa a argila arenosa, 

predominantemente, ocorrem em áreas planas situadas normalmente próximas aos cursos d'água, nas 

cotas mais baixas e apresentam o lençol freático muito perto da superfície, sendo bastante 

susceptíveis à erosão. Também estão presentes os Neossolos Regolíticos e Litólicos que consistem em 

solos rasos (prof. < 50 cm), pouco desenvolvidos, que ocorrem em relevo bem movimentado e se 

desenvolvem a partir da decomposição de rochas, com textura argilosa ou média, podendo apresentar 

horizonte A seguido pela camada R, sendo classificado como Litólicos ou horizonte A seguido pelo 

horizonte C, sendo classificado como Regolítico, neste caso podendo ocorrer a presença de cascalho, 

sendo bastante susceptíveis à erosão. 

Predominam áreas com declividade Suave Ondulado (3 a 8%) e Ondulado (8 a 20%), sendo a 

classe Plana (0 a 3%) característica das planícies de inundação.  

O coeficiente de infiltração de água no solo varia em função da textura predominante do solo, 

sendo maior em ambiente arenoso e menor em ambiente argiloso. Em locais onde o material rochoso 

fica mais superficial como no caso dos Neossolos Litólicos o coeficiente de infiltração é muito baixo. 

A cobertura sedimentar apresenta uma espessura variável até 10 m, apresentando baixa 

resistência à penetração, através do ensaio de SPT, exceto quando o ensaio intercepta fragmentos de 

rochas ou cascalho, cuja presença dificulta a penetração. O impenetrável é interceptado em pequenas 

profundidades, normalmente representado pelas rochas basálticas. 

As águas subterrâneas apresentam vulnerabilidade natural extrema, com ocorrência de alta 

alta nas proximidades do contato com os Arenitos do Grupo Caiuá Indiviso e Coberturas Sedimentares 

Unidade Homogênea IV 
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Indiferenciadas, e média nas proximidades dos Basaltos da Formação Serra Geral. Apresentam 

corrosividade moderada predominante, com ocorrência de corrosividade severa nas proximidades dos 

Arenitos do Grupo Caiuá Indiviso e Coberturas Sedimentares Indiferenciadas. 

Com relação a disponibilidade de recursos minerais, estes estão relacionados às ocorrências 

de areia para uso na construção civil, podendo ser citada a região do córrego Três Barras, onde 

historicamente é realizada a atividade de extração de areia. Também são identificadas ocorrências de 

argila para cerâmica vermelha, localizadas ao longo da margem direita do córrego Lagoa, que foram 

alvo de extração em épocas passadas. 

A Unidade Homogênea IV possui expressão territorial reduzida, cobrindo apenas 6% da área 

de estudo, apresentando como características marcantes desta unidade a sua ocorrência ao longo das 

drenagens, apresentando solos hidromórficos e nível d’água raso, sendo não recomendado o uso para 

a ocupação urbana, aliado ao fato de englobarem áreas de preservação permanente, protegidas por 

legislações específicas, tais como Código Florestal, Lei de Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo, 

Zoneamento Ecológico Econômico, Plano Diretor, entre outros, razão pela qual deve ser priorizado o 

uso destas áreas para parques lineares e de preservação ambiental. 

No Quadro 3.14 são identificados os principais problemas manifestos ou potenciais e suas 

respectivas recomendações específicas para uso e ocupação urbana na Unidade Homogênea IV. 
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PROBLEMAS MANIFESTOS OU POTENCIAIS RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS 

• Cursos d'água sujeitos a processos de assoreamento, erosão e instabilidade 

de margens (solapamentos), muitos destes já instalados ao longo dos 

principais cursos d'água; 

• Canalização e descaracterização do leito natural dos cursos d'água; 

• Descaracterização das áreas de nascente; 

• Ocupação irregular das planícies aluvionares e áreas de preservação 

permanente; 

• Degradação e colmatação das matas ciliares; 

• Disposição irregular de resíduos sólidos; 

• Ocorrência de inundação; 

• Recalques em obras de infraestrutura urbana; 

• Ruptura das redes subterrâneas de abastecimento de água, de coleta de 

esgoto sanitário e de galerias de drenagem de águas pluviais. 

• Restringir o uso destas áreas para a ocupação urbana; 

• Priorizar a preservação das sinuosidades dos cursos d'águas; 

• Priorizar o uso destas áreas para parques lineares e áreas de preservação 

ambiental; 

• Observar a legislação pertinente para essas áreas, como áreas protegidas 

pela legislação (Código Florestal, Lei de Ordenamento do Uso e Ocupação do 

Solo, Zoneamento Ecológico Econômico, Plano Diretor de Desenvolvimento 

Urbano Ambiental, entre outros); 

• Adotar medidas de conservação e recuperação da mata ciliar e das áreas 

de nascentes; 

• Realizar o desassoreamento dos cursos d'água; 

• Executar periodicamente limpeza e manutenção das galerias e 

reservatórios de retenção de águas pluviais para evitar o assoreamento de 

matas ciliares e dos cursos d'água; 

• Implantar sistemas de drenagem devidamente projetados e executados, 

principalmente dissipadores de energia para evitar a formação de processos 

erosivos e o assoreamento por sedimentos provenientes de processos 

erosivos desta e demais unidades; 

• Prever a adoção de técnicas que atenuem e controlem os processos 

erosivos ao longo dos taludes dos cursos d’água; 

• Prever ações de limpeza e desobstrução dos cursos d'água após a 

realização de serviços de intervenção de qualquer natureza; 

• Realizar as intervenções e obras nos cursos d'água preferencialmente em 

períodos de baixa pluviometria. 

Quadro 3.14  – Problemas manifestos ou esperados e recomendações para uso e ocupação urbana na Unidade Homogênea IV. 
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No Quadro 3.15 são apresentadas recomendações gerais para uso e ocupação urbana que se 

referem indistintamente às Unidades Homogêneas discriminadas nesta Carta. 

RECOMENDAÇÕES GERAIS 

• A Carta Geotécnica e suas correspondentes Cartas Temáticas expressam uma expectativa maior 

de ocorrência de um dado conjunto de características e servem de orientação ao uso e ocupação 

do solo, não devendo substituir a investigação geológica-geotécnica local detalhada, sempre que 

necessária; 

• Desenvolver estudos geológicos-geotécnicos para projetos de parcelamento; 

• Desenvolver estudos hidrogeológicos e ambientais específicos para delimitar as áreas de nascente 

e demais áreas de preservação permanente por ocasião da implantação de empreendimentos de 

qualquer natureza, cujas áreas englobem áreas de preservação permanente; 

• Respeitar as restrições urbanísticas e ambientais constantes na Lei de Ordenamento de Uso e 

Ocupação Urbana do Solo, Plano de Drenagem Urbana, Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 

Ambiental, e demais legislações pertinentes para a implantação de empreendimentos; 

• Compatibilizar o planejamento das expansões e dos adensamentos urbanos de acordo com o 

Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental, Carta Geotécnica e demais instrumentos de 

planejamento urbano ambiental. 

• Priorizar o controle de drenagem na fonte; 

• Incentivar e manter a arborização, áreas permeáveis a adoção de dispositivos de armazenamento 

e infiltração para controle de escoamento das águas pluviais. 

Quadro 3.15  – Recomendações Gerais para a ocupação das Unidades Homogêneas. 
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