
Foto 1

A dissolução de rochas calcárias proporciona o

desenvolvimento de sumidouros, como o verificado no

leito do córrego acima, em terrenos da Formação

Bocaina, do Grupo Corumbá. Ponte sobre o

rio Perdido, rodovia MS-382.

Foto 2

Subsidências de colapso do teto de grutas no subsolo

dão origem ao processo de formação de dolinas, onde

muitas vezes se formam lagoas circulares. Formação

Bocaina, Grupo Corumbá, serra da Bodoquena.

Foto 3

Afloramento de calcário (Grupo Cuiabá) utilizado para

fabricação de cal. Nobre Mineração e Participação

Ltda. Fazenda Santa Terezinha.

Foto 4

Pedreira de calcário abandonada (Grupo Cuiabá)

utilizada para produção de brita. Rodovia que liga

Bodoquena a Bonito-MS.



Foto 5

Edificações rudimentares (caieiras) utilizadas na

fabricação de cal. Grupo Cuiabá.

Fazenda Santa Terezinha.

Foto 6

Detalhe da foto anterior exibindo os fragmentos de

rocha já queimados e após passar pela grelha, vista

na parte superior da foto. Grupo Cuiabá.

Fazenda Santa Terezinha.

Foto 7

Estrutura em anticlinal afetando arcóseos da

Formação Cerradinho (Grupo Corumbá).

Serra da Bodoquena.

Foto 8

Bloco de brecha de falha constituída por fragmentos

de calcário dolomítico com cimento carbonático.

Grupo Cuiabá. Fazenda Taquaruçu.



Foto 9

Detalhe da foto anterior, destacando-se o caráter

anguloso dos intraclastos.

Foto 10

Escavação em zona de falha para extração de calcita

em unidade carbonática do Grupo Cuiabá. Morro do

Cobre, fazenda Taquaruçu.

Foto 11

Veio de pegmatito em zona de falha, com blocos de

quartzo leitoso de até 1m de diâmetro, exibindo placas

de mica em “livro”, de 10 a 20cm de espessura. Suíte

Intrusiva Alumiador. Serra da Bodoquena.

Foto 12

Borda oeste da serra da Bodoquena, destacando-se

ao fundo cachoeira onde ocorre

precipitação de travertino.



Foto 13

Concreções carbonáticas – travertino precipitado na

encosta de morraria calcária. Grupo Cuiabá. Município

de Bodoquena, no entroncamento para a fábrica de

cimento da empresa Camargo Corrêa.

Foto 14

Estruturas nodulares em filitos do Grupo Cuiabá.

Rodovia BR-262.

Foto 15

Filitos do Grupo Cuiabá exibindo laminação plano-

paralela. Rodovia BR-262.
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