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INTRODUÇÃO 

 Nos últimos anos, as bacias hidrográficas dos grandes rios têm sido, cada vez mais, 

o objeto de pesquisas visando a compreensão dos fluxos de materiais (dissolvidos ou 

sólidos) entre continentes e oceanos. Nessas pesquisas são estudados os ciclos 

biogeoquímicos dos elementos maiores e/ou dos elementos traço, suscetíveis de controlar 

os processos de alteração química no ambiente e, também, são quantificados os efeitos da 

alteração química sobre o ciclo do carbono e sua influência eventual sobre mudanças 

climáticas. Nesse quadro, as zonas úmidas, como as planícies de inundação, 

desempenham papel fundamental no controle das cheias, na interceptação, por 

sedimentação, da maior parte dos materiais sólidos transportados, na eliminação de uma 

parte da água por evapotranspiração e infiltração, na modificação das características 
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químicas das águas e na dinâmica dos elementos (processos biogeoquímicos ligados 

especialmente à óxido-redução). Nas zonas úmidas também podem ocorrer processos de 

descontaminação das águas ou de produção de quantidade importante de gases de efeito 

estufa (N2O, CH4). Essas zonas são, igualmente, sustentáculos de grande biodiversidade e 

produções ecológicas em ecossistemas permanente ou temporariamente inundados. 

 No presente artigo, são discutidos os resultados obtidos em pesquisas 

realizadas em áreas alagáveis do Pantanal situadas na planície fluviolacustre do Pantanal 

da Nhecolândia. As investigações foram iniciadas na década de 1990 com a elaboração e 

execução do projeto de pesquisa “Processos Dinâmicos no Pantanal da Nhecolândia” junto 

ao Departamento de Ciências Humanas do Campus de Três Lagoas da Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul (DCH/CPTL/UFMS) e ao Laboratório de Pedologia do 

Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 

Universidade de São Paulo (DG/FFLCH/USP). No início da década de 2000, durante a 

realização do primeiro projeto e com base nos resultados obtidos e questões levantadas, 

elaborou-se novo projeto de pesquisa envolvendo uma equipe de pesquisadores 

pertencentes, além das duas instituições citadas, ao Instituto de Pesquisas Energéticas e 

Nucleares (IPEN-CNEN), a universidades da França (PARIS 7, TOLOUSE, MARSEILLE e 

RENNES 2), à Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias (EMBRAPA-CPAP), à 

Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso do Sul (SEMACT-MS), ao Instituto 

de Pesquisas e Desenvolvimento (IRD - França). Atualmente estão em vigor o Projeto 

412/03 “Processos Físico-Hídricos e Biogeoquímicos no Pantanal da Nhecolândia e suas 

Representações Espaciais (MS, Brasil)” – Convênio Capes/Cofecub, através do qual são 

realizados intercâmbios técnico-científicos entre as instituições acima citadas, e o projeto 

“Funcionamento Hidrológico, Físico e Biogeoquímico do Pantanal da Nhecolândia, Mato 

Grosso do Sul, Brasil” no qual pretende-se basicamente analisar as relações entre as áreas 

alagáveis e a biogeoquímica ambiental. 

As metodologias aplicadas nos estudos do Pantanal da Nhecolândia apresentaram 

alguns resultados importantes para o conhecimento do ambiente pantaneiro. A organização 

e a diferenciação dos ambientes distintos apontam para a importância da água e dos fluxos 

tanto superficial como subsuperficial associados aos sistemas cordilheira/salina e 

vazante/baía. 

Algumas questões e indagações contidas no presente artigo foram apresentadas em 

simpósios e publicadas em anais dos eventos - “Características Geoquímicas dos Solos 

Relacionados à Organização Pedológica e à Circulação da Água (Fazenda Nhumirim da 

EMBRAPA, Nhecolândia, MS)” e “Geoquímica das Águas de Superfície e dos Lençóis 

Freáticos da Nhecolândia, Pantanal de Mato Grosso, MS, Brasil”, apresentados no Simpósio 

sobre Recursos Naturais e Sócio-Econômicos do Pantanal (SIMPAN) em 2000 – ou foram 
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publicadas em revista - ”Geochemistry of water and grounwater in the Nhecolândia, Pantanal 

of Mato Grosso, Brazil: Variability and associated processes” (WETLANDS). Mais 

recentemente, foram apresentados diversos trabalhos no IV SIMPAN, realizado em 

Corumbá, MS, 2004 - “Abordagem Metodológica para o Estudo de Lagoas e Salinas do 

Pantanal da Nhecolândia, MS: Fazenda São Miguel do Firme”; “Mapeamentos de Solos 

Salinos – Pantanal da Nhecolândia, MS: um método cartográfico”; “Oscilação Sazonal do 

Lençol Freático no Entorno da Lagoa Salina do Meio, Pantanal da Nhecolândia (MS)”; 

“Morfologia do Solo de Três Toposseqüências na Área da Lagoa Salina do Meio, Fazenda 

Nhumirim, Pantanal da Nhecolândia, MS”; “Microclima no Pantanal da Nhecolândia, MS: 

lagoa salina da Fazenda Santo Inácio e lagoa salina da reserva na Fazenda 

Nhumirim/Embrapa-CPAP” e “Ficoflora do Pantanal da Nhecolândia, MS – Brasil: um 

levantamento preliminar em três lagoas salinas e uma salitrada” - e no Congresso de 

Geoquímica, realizado em Búzios, RJ, 2004 - sobre o arsênio no Pantanal - e um relatório 

de final de curso de graduação à Universidade de Marselha sobre a determinação de 

fluoreto em lagoas do Pantanal. 

As Secretarias do Meio Ambiente dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 

se interessam pela aquisição de dados sobre o funcionamento do Pantanal, para poder 

estabelecer normas e leis visando sua proteção e sua gestão sustentável. Essas ações se 

integram no II PNMA (Programa Nacional do Meio Ambiente II), resultante de um acordo 

entre o governo brasileiro e o Banco Mundial, cujo objetivo é o aperfeiçoamento da gestão 

do meio ambiente no Brasil. 

1. CARACTERÍSTICAS GERAIS DA ÁREA 

O Pantanal do Mato Grosso, situado no centro geográfico da América do Sul, é 

reconhecido como a maior e mais complexa zona úmida contínua de água doce do planeta, 

drenada pelo rio Paraguai e seus afluentes é reputada pela riqueza de sua fauna e de sua 

flora (ALHO, et al., 1988). Esta planície de inundação foi classificada em 2000, como 

Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Hoje esse ecossistema está ameaçado pela 

ausência de um planejamento de ocupação do solo, pela implantação de projetos 

continentais de desenvolvimento, pela expansão da agricultura e da pecuária, pela utilização 

de agrotóxicos e de produtos fitossanitários, pela poluição urbana, pela exploração de ouro 

e diamante, pelo turismo não controlado da pesca e pela marginalização de certas 

comunidades indígenas. Apesar da importância continental do Pantanal e do número 

crescente de pesquisas que lhes são consagradas, ele continua sendo um meio pouco 

conhecido (POR, 1995), o que aumenta a possibilidade de sua degradação decorrente de 

uma ocupação e usos de solos inadequados. 
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O Pantanal é muito mais que uma simples zona temporariamente inundada (POR, 

1995): apresenta sub-regiões com grande diversidade ecológica, descritas por GOTTGENS 

et al (1998) como um imenso mosaico que inclui campos sazonalmente inundados, rios, 

florestas galeria, lagoas, lagos e cerrados. 

Com aproximadamente 240.000 km2 de área, situa-se entre 16º e 20º S e 58º e 50º 

W. Apresentam-se como uma depressão tectônica recente, cujos limites norte, leste e sul 

são bem marcados pelas serras do craton envoltório, a aproximadamente 400 m acima da 

planície de inundação. O rio Paraguai atravessa de norte a sul essa planície que termina 

numa garganta denominada “Fecho do Morro”, que também marca o fim da Bacia do Alto 

Paraguai. 

O clima apresenta temperaturas elevadas durante o ano todo e duas estações bem 

contrastadas, seca, de abril a setembro, e úmida, de outubro a março, durante a qual caem 

aproximadamente 80% das chuvas anuais. A média anual das precipitações é de 800 a 

1200 mm. Aproximadamente 30% da superfície do Pantanal é inundada na estação 

chuvosa, quando as águas do rio Paraguai podem subir mais de 4 metros acima do nível da 

estação seca. A evaporação é elevada durante o ano todo. 

2. O PANTANAL DA NHECOLÂNDIA 

No Pantanal, a Nhecolândia se destaca como uma região muito particular e 

complexa, com uma densa rede hidrográfica, delimitada pelo Rio Taquari ao norte e oeste-

sudoeste, e pelo Rio Negro a leste e sul. Essa região é alimentada no início da estação 

úmida pela cheia do Rio Taquari e as águas escoam globalmente para sudoeste, na direção 

do Rio Negro que funciona como receptor (PCBAP, 1997; LEÃO, 1999); porém, a cheia 

deste, mais tardia, prolonga o período de inundação podendo, às vezes, provocar “re-

inundação” (backwater effect). Nessa região está alojada uma planície fluviolacustre 

caracterizada pela hidrografia através da presença de milhares de lagoas, entre as quais, 

muitas são salinas, relacionadas a uma topografia extremamente suave e à distribuição da 

vegetação, compondo dois sistemas “cordilheira/salina” e “vazante/baía”. As “cordilheiras” 

são cordões alongados, arenosos, com 4 a 6 metros de altura, recobertos por uma 

vegetação arbórea densa. As lagoas situadas no interior das “cordilheiras” em posição mais 

deprimida que o seu entorno, geralmente são elípticas ou arredondadas e salinas, são 

perenes, exceto nas estiagens mais prolongadas (SAKAMOTO, 1997). As “vazantes” são 

espécies de cursos de água temporários entre as “cordilheiras”, com campo cerrado ou 

cerrado, ligando entre si as “baías”, ligeiras depressões com vegetação de gramíneas de 

campo limpo a campo sujo. 

2.1. Primeiros Resultados 
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Estudos realizados no sistema cordilheira/salina e no sistema vazante/baía, 

mostraram que topograficamente a lagoa salina se encontra em posição mais deprimida do 

que o seu entorno e é abastecida pelos fluxos sub-superficiais do lençol freático 

(SAKAMOTO et al., 1996; SAKAMOTO, 1997). Os resultados das pesquisas revelaram que 

durante os períodos de vazante, as lagoas salinas são as últimas a secar, por serem 

depressões mais baixas que o seu entorno e por receberem águas do lençol freático nos 

períodos de estiagem. As cordilheiras ou cordões de vegetação separam ou seccionam as 

lagoas, os banhados e vazantes. O endorreismo desse sistema é vantajoso para a criação 

de gado na estiagem, a menos que esta última seja muito severa. 

O nível do lençol freático é também condicionado pelo nível dos rios envoltórios, 

como indicado pelo nível da régua do rio Paraguai em Ladário, conforme estudos realizados 

na área da curva do Leque (SAKAMOTO, 1997). As precipitações locais acarretam resposta 

mais rápida do nível da água, porém apenas no sentido de acrescentarem retoques ao 

comportamento geral. 

O conhecimento, em escala de detalhe, de uma lagoa salina e seu entorno 

proporcionou a compreensão de alguns aspectos do funcionamento hídrico, associado à 

metodologia da análise estrutural da cobertura pedológica em uma toposseqüência. Nas 

toposseqüências estudadas, os solos são constituídos de Areias Quartzozas distróficas e 

Podzóis Hidromórficos associados. O material arenoso desses solos apresentou elevado 

grau de seleção, indicando que o agente de transporte e deposição foi extremamente 

seletivo, provavelmente trata-se de ação eólica. 

Descobriu-se a presença de uma camada salina, esverdeada, a uma profundidade 

da superfície de 0,80 cm a 1,50 cm, apresentando teores elevados de sódio. Provavelmente, 

a camada salina serve como base para a manutenção da água na lagoa salina. 

Na estação úmida, com a elevação do lençol freático, as “baías” (lagoas temporárias 

de água doce) e “vazantes” se enchem de água e começam a escoar lentamente. As 

“cordilheiras”, ao contrário, raramente são atingidas e cobertas pelas cheias e as salinas 

localizadas em seus interiores, topograficamente nas porções mais baixas da paisagem, em 

geral, permanecem com água durante o ano todo. 

2.2. O Levantamento de Novas Hipóteses 

Os resultados das pesquisas que foram sendo desenvolvidas permitiram supor, 

portanto, que ocorreriam dois fluxos com funcionamento concomitante, que poderiam ser 

sintetizados da seguinte maneira: um fluxo longitudinal superficial ou subsuperficial na 

mesma direção das vazantes, eliminando durante as cheias o excedente de águas 

ligeiramente ácidas e pouco mineralizadas. O outro fluxo, transversal, alimentaria 

 13148 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

subsuperficialmente as salinas, a partir das vazantes e sob as “cordilheiras”: esse 

funcionamento hipotético explica a distinção dos dois sistemas “cordilheira/salina” (com fluxo 

lateral da água) e ‘vazante/baia” (com fluxo longitudinal da água). Contudo, essa hipótese e 

outros aspectos do meio físico e da sua dinâmica precisam ainda ser esclarecidos, visando 

fornecer parâmetros para o manejo e gestão desses ecossistemas. 

Apesar da proximidade espacial (300 m a 600 m), os dois sistemas citados apresentam 

cobertura pedológica, distribuição da vegetação e características geoquímicas bastante 

diversas. Percorrendo curtas distâncias observa-se uma grande variação de processos 

geoquímicos interagindo concomitantemente que estão relacionados: 

(i) à extensa e variável gama de óxido-redução durante o ano (aeração-saturação); 

(ii) à enorme gama de mineralização das águas - cerca de 4500 vezes, conforme os 

resultados obtidos num primeiro estudo (teores de Na entre 0,07 a 330 meq. L-1) - 

associada a um largo espectro de pH (5,5 a 11); 

(iii) à forte e previsível interação entre as geoquímicas orgânica e mineral, em virtude 

da grande produção de biomassa e da alta intensidade dos processos 

microbiológicos sob as elevadas temperaturas regionais. 

A formação desses ambientes (sistemas “cordilheira/salina” e “vazante/baía”) no leque 

aluvial do Rio Taquari, foi sempre atribuída a processos passados, a maioria das vezes 

relacionada às flutuações climáticas do Pleistoceno, especialmente as fases áridas 

(ALMEIDA & LIMA, 1956: WILHELMY, 1958; KLAMMER, 1982; TRICART, 1982; EITEN, 

1983; AB’SABER, 1988). No entanto, como BARBIERO et al. (2000 e 2001) assinalaram, a 

concentração das soluções seria um processo atual. A revisão daquelas hipóteses tornou-se 

necessária, bem como o conhecimento da dinâmica desses sistemas com base em seus 

funcionamentos atuais. Essas questões giram em torno da organização, características e 

propriedades das coberturas pedológicas, dos fluxos de água, das soluções e do papel da 

biomassa nesse meio. 

2.3. As Bases dos Projetos de Pesquisa Recentes 

2.3.1. Cobertura Pedológica 

Os resultados obtidos recentemente na área, através da análise estrutural dos solos, 

mostraram que mesmo se as evoluções pedológicas resultam de processos sazonais, a 

organização da cobertura pedológica é geralmente contínua, em compartimentos 

superpostos ou encaixados. Esses compartimentos são organizados segundo fluxos de 

água e são, portanto observados, ao longo de toposseqüências. 
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No meio ambiente da Nhecolândia, cuja topografia é muito suave e os solos são 

muito arenosos, os resultados das primeiras pesquisas efetuadas por nossa equipe 

sublinham que a topografia não é o eixo principal de organização do ou dos sistemas 

pedológicos (BARBIERO, et al., 2000). Em compensação, o fator de concentração das 

soluções se mostrou um caminho conveniente para estudar a dinâmica dessas coberturas 

pedológicas, ao menos dentro do sistema “cordilheira/salina”. O eixo de organização dos 

solos no sistema longitudinal “vazante/baía” deve ainda ser pesquisado. 

Em relação à cobertura pedológica, busca-se conhecer sua organização vertical e 

lateral, ligar sua formação e sua dinâmica aos fluxos de água e saber como esta 

organização interage com os fluxos de água e de matéria no interior de cada sistema e de 

um sistema em direção ao outro. 

2.3.2. Fluxos de Água 

Os estudos piezométricos efetuados nos dois sistemas, “cordilheira/salina” e 

“vazante/baía”, indicaram que as salinas e as baías respondem com bastante rapidez aos 

episódios de chuvas (QUEIROZ NETO et al., 2000), enquanto a resposta do lençol freático 

no interior da cordilheira é retardada de algumas semanas. Tais estudos devem ser 

aplicados às outras unidades de paisagem (cordilheiras não associadas às salinas e 

“vazantes/baías” com campos limpos, campos sujos, cerrados) e ampliados através de uma 

abordagem tridimensional de variações de nível dos lençóis freáticos. 

Se os níveis dos lençóis são diretamente comandados pelas cheias dos rios 

Paraguai e do Negro a oeste da Nhecolândia (SAKAMOTO, 1997) e, a nordeste, pela cheia 

do Rio Taquari (LEÃO, 1999), ainda se conhece pouco, na parte central da Nhecolândia, 

sobre como o nível da água é regulado e mesmo, sobre qual é a origem das águas 

circulantes. 

As questões que parecem relevantes sobre os fluxos da água dizem respeito à 

tipologia de fluxos, à direção do escoamento dos lençóis e sua carga, à variação do(s) 

lençol(óis) freático(s) durante o ano, à existência ou não de águas fósseis em profundidade, 

à proporção de águas meteóricas e de águas de escoamento das vazantes contidas nas 

águas das lagoas, salinas ou não, ao tempo de residência dessas águas. 

2.3.3. Fluxo dos Elementos Químicos nas Soluções 

Um estudo regional efetuado na Nhecolândia mostrou que a concentração das 

soluções, sob a influência da evaporação e das precipitações salinas associadas (calcita e 

silicatos magnesianos), é responsável por 92% das variações químicas dos íons maiores. 

Neste contexto, as águas derivam umas das outras, por simples processos de 

concentração/diluição, acompanhados de precipitação/dissolução (BARBIERO, et al., 2001). 

 13150 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

Entretanto, este estudo também mostrou o comportamento de alguns íons maiores (CL, 

SO4), que não pode ser atribuído a um simples processo de concentração/diluição. Esse 

comportamento, diferente daquele geral dos outros íons, é observado nos horizontes 

esverdeados, saturados durante todo o ano, localizados sob as lagoas salinas e cordilheiras, 

nas vertentes voltadas para a lagoa salina. 

Neste quadro rico em processos, as questões são numerosas sobre a variabilidade 

geoquímica no interior de cada sistema. Busca-se saber se aquela variabilidade seria 

estruturada, se sim, se a estrutura seria concordante com as unidades de paisagem; se os 

elementos químicos das salinas seriam provenientes unicamente de uma concentração local 

dos sais solúveis; quais seriam as fases minerais em equilíbrio com as águas; quais seriam 

as precipitações minerais ou as dissoluções que interviriam naqueles ambientes; quais 

seriam os impactos do processo redox: sobre o balanço ácido-base, sobre as trocas iônicas 

e sobre as mudanças de fácies químicos das águas. 

2.3.4. Biomassa 

Uma pesquisa de campo recente relevou a presença de horizontes orgânicos em 

profundidade nos solos próximos às salinas. Esses horizontes, dificilmente atribuíveis a 

paleosolos pela sua morfologia (presença de volumes precursores, limite abrupto mas muito 

digitado), corresponderiam, provavelmente, à precipitação de matéria orgânica migratória, 

devido às mudanças do ambiente geoquímico. Essas matérias orgânicas, provavelmente de 

natureza distinta em função da gama de pH, seriam os vetores para o transporte de 

elementos menores, dos metais, das terras raras e dos elementos traços e, eventualmente, 

de certos elementos maiores. 

Nesse contexto, parece relevante estudar quais seriam as relações entre a 

organização do ou dos sistemas pedológicos, dos fluxos de água e de solutos, das 

variações do nível do lençol e da distribuição da vegetação; qual seria o papel da vegetação 

na dinâmica dos fluxos de água e dos solutos; qual seria a origem e a natureza da matéria 

orgânica; se a matéria orgânica atuaria no transporte dos elementos menores; quais seriam 

as “barreiras” químicas em termos de Eh e pH que provocariam, caso existissem, a 

passagem do carbono orgânico dissolvido ao carbono orgânico particulado. 

2.4. Resultados Iniciais Recentes 

Os resultados das análises das águas da lagoa doce, da lagoa salina e dos 

piezômetros mostram-se coerentes com os resultados da análise química dos solos e da 

camada salina. Nas amostras de água, os valores de pH, bases, alcalinidade e 

condutividade, apresentam-se mais elevados no trecho da toposseqüência voltado para a 

lagoa salina do que no trecho voltado para o banhado. Os resultados indicam, também, a 
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influência de anos chuvosos e o aporte de maior quantidade de água no ambiente, que 

redunda em variações significativas do pH de lagoas salinas e doces (SAKAMOTO, 1997; 

SAKAMOTO et al., 2004). 

Nas amostras de solos para datação e determinação de metais e dos sedimentos da 

lagoa salina do Meio, Damatto et al., (2001) apresentaram dados da composição química 

(elementos traços As, Ba, Br, Ce, Co, Cr, Cs, Eu, Fe, Hf, La, Lu, Na, Nd, Rb, Sb, Sc, Sm, Ta, 

Tb, Th, U, Yb, Zn e Zr, concentrações variando de mg. kg-1 a %) e da idade e taxa de 

sedimentação de dois testemunhos coletados em novembro de 2001. Foram determinadas 

pela técnica de ativação neutrônica instrumental (AANI) e a taxa de sedimentação e idade 

pelo método 210Pb, submetido a um procedimento radioquímico para determinação de 226Ra 

e 210Pb. Os resultados de datação obtidos apresentaram taxa de sedimentação de 0,61 cm 

ano-1. A coluna sedimentar analisada apresentou a idade de 87 anos, com a respectiva data 

de 1914. Nos valores médios de concentração dos elementos analisados observou-se que a 

maioria dos elementos se encontram empobrecidos, inclusive os elementos terras raras 

(ETR). Somente os elementos Br, Hf e Zr, apresentaram-se ligeiramente enriquecidos. Entre 

os elementos maiores, o Fe apresentou teores entre 0,29 e 0,51% e o Na, entre 0,24 a 

0,67%. 

Favaro et al., 2002, observaram que, nos estudos sobre a caracterização química de 

sedimentos da lagoa salina do Meio na análise sobre a variação de concentração dos 

elementos com a profundidade, os elementos Cs, Fe, Hf, Na, Rb, Sb, Sc, Ta, Th, U, Zr, e 

ETR mostram uma tendência de aumento de concentração com a profundidade. Esse 

comportamento poderia ser explicado por flutuações no nível d’água, que ocasionam 

variação na composição mineralógica do sedimento, resultante do maior ou menor influxo de 

componentes clásticos. Para os elementos As, Br e Cr, observaram-se aumento de 

concentração nos primeiros 10 cm de profundidade e um decréscimo com a profundidade. O 

elemento Zn apresentou picos de concentração no intervalo entre 5 e 13 cm, o Ba, um pico 

entre 15 e 20 cm de profundidade e o Cr, entre 10 e 20 cm. 

A morfologia dos solos das toposseqüências mostra uma relação direta da 

movimentação das águas superficiais e do lençol freático. 

Conforme Rezende Filho et al. (2004), a partir de resultados obtidos através de 

tratamento geoestatístico, mostra também que a variabilidade espacial da condutividade 

eletromagnética dos solos está relacionada à distribuição da vegetação e à topografia. O 

mapa resultante de krigeagem por isolinhas (não mostrado), apresenta a maior 

concentração de condutividade nas áreas associadas a solos mineralizados e vegetação 

constituída de palmeiras carandá. 
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Silva et al. (2004), realizaram uma comparação dos sistemas pedomorfológicos das 

lagoas salinas e apresentaram um sistema padrão de solos, constituído de quatro principais 

horizontes: um horizonte arenoso claro, um horizonte cinza, arenoso e friável, um horizonte 

cinza escuro, úmido e com matéria orgânica e um horizonte de cor esverdeada. Observa-se 

que os horizontes de tonalidade mais clara, cinzento-claro e colorações esbranquiçadas, 

que freqüentemente estão associados à presença de quartzo, ocorrem nos perfis das 

toposseqüências estudadas apresentando textura arenosa nos horizontes superficiais e 

possibilitando movimentação importante da água no interior dos solos, levando material 

orgânico para níveis mais profundos. Os horizontes com colorações brunadas pouco 

intensas e de tonalidades escuras, cinzento-escuro ou muito escuro, estão relacionados à 

acumulação de matéria orgânica em horizontes subsuperficiais por processo de lavagem 

dos horizontes superficiais. O horizonte esverdeado constitui-se de uma camada de 

coloração verde, plástica, pegajosa, cimentada e que, ao tato se apresenta aparentemente 

areno-argilosa, com textura de 10 a 12% de argila, conforme análises laboratoriais. 

Bacani et al. (2004) mostraram que as diferentes unidades da paisagem estudadas 

apresentam forte oscilação do lençol freático no banhado e na salina em decorrência da 

maior facilidade de infiltração das águas das chuvas, pois é pequena a interceptação 

exercida pela vegetação. No interior da cordilheira, ocorre o contrário, as oscilações são 

mais suaves, em resposta às chuvas. Durante todo o ano ocorre fluxo de água 

subsuperficial da cordilheira em direção à salina, com exceção de períodos muito 

transitórios e curtos, no início da estação de chuvas, após fortes chuvas, e durante cheias 

há uma tendência de ocorrer fluxos de água da salina e do banhado em direção à 

cordilheira. 

O funcionamento desse sistema mostra um fluxo global dos elementos químicos na 

paisagem migrando em direção à salina. Na lagoa salina, a água pode evaporar e os 

elementos químicos se concentrarem. 

Barbiero et al. (2000 e 2001), estudando uma toposseqüência de solos próxima a uma 

salina na Fazenda Nhumirim, mostraram o comportamento diferencial dos cátions no 

complexo de troca em função das características da solução do solo. A sodização do 

complexo pode aí ultrapassar 50%, com conseqüências sobre o funcionamento hídrico 

desses solos. Os autores mostraram, também, que, se na escala regional o processo de 

concentração por evaporação explica a variabilidade química da água, na escala local ao 

contrário, a variabilidade química depende de três fatores: concentração/diluição, processo 

redox e matéria orgânica dissolvida. 

Uma das principais inovações trazidas por esses trabalhos é a de permitir supor que as 

salinas não representam heranças de fases climáticas áridas do passado, principalmente do 
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Pleistoceno, mas são unidades frágeis em equilíbrio com as condições climáticas atuais e 

assim devem ser gerenciadas. 

Estudos e experimentos recentes sobre o microclima das áreas da lagoa salina e seu 

entorno (SILVA & SAKAMOTO, 2003) e de ambientes salinos e seu entorno (GRADELLA et 

al., 2004) e sobre levantamento preliminar da ficoflora das lagoas salinas e salitradas do 

Pantanal da Nhecolândia (SANTOS et al., 2004), foram apresentados no XII Encontro Sul-

Mato-Grossense de Geografia, em Três Lagoas; no XIII Encontro Estadual de Geógrafos, 

em Aquidauana e no IV SIMPAN – Sustentabilidade Regional, em Corumbá, 

respectivamente. 

Outros trabalhos recentes sobre a formação do mg-mica em ambientes salinos 

(FURQUIM et al., 2004), o arsênio nas lagoas salinas (BARBIERO, et al., 2004) e sobre a 

determinação de fluoreto em lagoas da Nhecolândia (MASCRÉ C., 2004) foram 

apresentados no simpósio do ICAM, simpósio de geoquímica, em Búzios (RJ) e em trabalho 

de conclusão de curso de graduação na Universidade de Marseille (França), 

respectivamente. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para atingir os objetivos propostos nos projetos, tem-se procurado associar diferentes 

capacitações nas Ciências da Natureza (Geomorfologia, Pedologia, Mineralogia, Geofísica, 

Hidrologia, Geoquímica, Geologia, Climatologia, Biologia, Ecologia, entre outras áreas), num 

encaminhamento multidisciplinar e integrador com as Ciências Humanas. Esse 

procedimento deverá contribuir para o estabelecimento de um modelo global de 

funcionamento da Nhecolândia, ao mesmo tempo em que os conhecimentos adquiridos 

ajudarão a prevenir o efeito das ações antrópicas danosas sobre esses ecossistemas, bem 

como a propor ações para a sua gestão sustentável. 

Os estudos estão concentrados na área da Fazenda Nhumirim pertencente à EMBRAPA 

Pantanal, com cerca de 4.000 ha., localizada no Pantanal da Nhecolândia. Nessa área, as 

unidades de paisagens presentes, a gama de mineralização e de pH das águas são 

representativas do conjunto Nhecolândia. 

A Fazenda Nhumirim apresenta uma infra-estrutura de sustentação particularmente 

adaptada para pesquisas de campo de média a curta duração. Ela conta com uma estação 

meteorológica completa e também com uma rede de piezômetros, instalados por parte de 

nossa equipe (SAKAMOTO et al., 2000; QUIEROZ NETO et al., 2000). Numerosos 

documentos cartográficos dos solos, das unidades de vegetação, assim como inventários da 

fauna e da flora sobre o conjunto da Fazenda foram recentemente efetuados pela 

EMPBRAPA (2000). Há também uma oficina-atelier e um pequeno laboratório. A presença 
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de técnicos da EMBRAPA durante todo o ano assegura a coleta de dados e monitoramento 

correto dos aparelhos. 

As pesquisas vêm sendo efetuadas com emprego de vários procedimentos, em diversas 

escalas: desde as pequenas escalas mais gerais e regionais, até as grandes escalas, 

detalhadas e locais, podendo ir até escalas microscópicas. 
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