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RESUMO 

 

O trabalho está sendo realizado utilizando da técnica cartográfica e de sensoriamento remoto 

para coleta de dados em níveis orbital e sub-orbital, com sensor aérofotográfico para delimitação 

da bacia e seus respectivos cursos d’águas, alto, médio e baixo rio Itiquira-MT, com a finalidade 

em obter uma análise geoambiental. Desse modo foi conduzido por meio de um levantamento 

bibliográfico de publicações relacionadas sobre paisagem geossistêmica bem como, articulação 

de conceitos sobre objeto de estudo. Destacando-se a metodologia com proposta e adaptação 

científica do tema, com abordagem de diferentes autores, capazes de conduzir a melhor forma 

de trabalho sistematizado, estabelecendo uma idéia geral do inicio da pesquisa e, o que poderá 

acontecer no futuro, orientado pelo método da observação e da experiência. Com a interpretação 

dos mapas temáticos, quanto aos aspectos geológico, geomorfológico, e da produção do 

recobrimento fotográfico, resultaram na delimitação, e descrição parcial da caracterização física 

do alto, médio e baixo rio do Itiquira, com indicação de cinco diferentes e possíveis unidades de 

paisagens, integradas nas formas diferenciadas do relevo e identificadas por: 1. Planalto do 

Taquari, 2. Depressão, 3. Chapada com superfície aplainada, 4. Escarpa, 5. Planície do 

pantanal. Tendo como objeto principal da pesquisa o ordenamento de uso e informações 

definidas por meio de uma elaboração temática, contemplando a realização de uma proposta 

voltada ao planejamento ambiental. 

 

Palavras-chave: Cartografia, Sensoriamento Remoto, Paisagem geossistêmica.  
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INTRODUÇÃO 

 

O Planalto Central Brasileiro é um divisor de águas originando importantes bacias 

hidrográficas, dentre estas, duas grandes bacias planálticas, a Platina (do Prata) e a Franciscana 

(São Francisco).  

Da Bacia Platina, participa a sub-bacia do Paraguai, que no Brasil possui suas altas 

cabeceiras, conhecida como Bacia do Alto Paraguai (BAP). 

A Bacia Hidrográfica do Alto Paraguai compreende duas áreas em condições 

consideravelmente distintas no que se refere aos recursos hídricos e naturais, o Planalto e a 

Planície (também chamada de Pantanal). No planalto encontram-se as nascentes dos rios que 

formam o Pantanal com domínio do Bioma Cerrado, sendo incontestável a influência do fluxo 

hidrológico na relação Cerrado/Pantanal (PAE, 2007). 

A Bacia do Alto Paraguai com cerca de 600.000 km2 reveste-se de grande importância 

no contexto estratégico da administração dos recursos hídricos do Brasil, da Bolívia e do 

Paraguai, que a compartem. No Brasil a referida bacia possui cerca 362.376 km2, o que 

corresponde a 4,3% do território nacional, destes incluso a planície pantaneira, uma das maiores 

extensões de áreas alagadas do planeta, com cerca de 147.574 km2, elo de ligação entre o 

Cerrado do Brasil abrangendo os Estados de Mato Grosso,  Mato Grosso do Sul e o Chaco da 

Bolívia e do Paraguai (PAE, 2007). 

A região Centro-Oeste tem se transformado desde a década de 1970 num cenário de 

monoculturas, em detrimento das paisagens diversificadas existentes, colocando áreas do Bioma 

Cerrado em perigo de rápido desaparecimento (RIBEIRO, 2001). Foco de indução de 

desenvolvimento por meio de políticas governamentais de incentivo agrícola sem a devida 

proteção ambiental que desconsiderou a suscetibilidade e o risco de erosão dos solos tropicais, 

cujo manejo inadequado tem acarretado dentre outros impactos negativos, processos erosivos 

acelerados (CUNHA e GUERRA, 1998; PIVELLO, 2005). 

Os Programas Governamentais no estado de Mato Grosso não apresentam 

continuidade no que tange a uma política ambiental, que impeçam o processo de degradação 

ambiental. Conseqüentemente contribuem para uma ocupação desordenada, causando sérios 

impactos como: erosão, compactação do solo, contaminação ambiental por agrotóxicos, perdas 

de biodiversidade, dentre outros. Estas mudanças têm provocado alterações contínuas nos 

recursos naturais das bacias hidrográficas do estado de Mato Grosso.  
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A escolha pelo estudo de uma Bacia Hidrográfica é respaldada pela sua condição de 

Unidade Ambiental de Avaliação que se presta a estudos integrados de Geografia, e pela 

possibilidade de se utilizar metodologia sistêmica e holística, que promove a análise de suas 

paisagens componentes, identificando-se os impactos ambientais. São consideradas as 

questões socioeconômicas regionais que na maioria dos casos, ultrapassam os limites dos 

divisores de água, conforme apontam (ROSS e PRETTE, 1998 e RODRIGUES e CARVALHO 

2003). 

Por ser um meio natural espacialmente definido, a bacia hidrográfica, possui relações 

dinâmicas entre seus componentes físicos, biológicos e socioeconômicos, que se apresentam na 

maioria dos casos, sob diferentes paisagens, as quais representam em geral diferentes estágios 

de evolução de geossistemas (RODRIGUES e CARVALHO, 2003). 

A referida bacia apresenta uma área de aproximadamente 10.075 km2, compreendendo 

parte dos municípios, Alto Garças, Alto Araguaia, Pedra Preta, Santo Antonio de Leverger, e 

todo o Município de Itiquira, no sentido leste-oeste, no sudeste matogrossense.  

Assim, necessário se faz entender a ocorrência do processo de uso e ocupação do solo 

na área da Bacia Rio Itiquira (BRI) para auxiliar os estudos sobre os fatores que interagem e 

contribuem para a transformação no conjunto das drenagens que integram a bacia hidrográfica 

do Alto Paraguai (BAP).  

Nesse contexto utilizar-se-á de técnicas cartográficas e de sensoriamento remoto, 

devido sua importância interpretativa para a identificação da atual situação, em função de sua 

extensão e limitações de acesso da referida bacia.  

Estas técnicas oferecem diferentes opções precisas, como fonte de informações e vem 

contribuindo de maneira eficaz na monitorização sobre os recursos naturais nos últimos anos, 

em função das possibilidades de aquisição de informações para grandes áreas como o caso em 

tela. 

Nessa perspectiva tem como objetivo geral a utilização da técnica cartográfica e 

sensoriamento remoto para coleta de dados em nível orbital e suborbital, com sensor fotográfico 

para delimitação da bacia e seus respectivos cursos d’águas, alto, médio e baixo para análise 

geoambiental. 
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Figura 1. Localização da bacia do rio Itiquira. 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Na busca de uma proposta metodológica que vise a análise integrada dos sistemas das 

unidades de Paisagens da sub-bacia hidrográfica do rio Itiquira-MT que, deparamos com 

diversos estudos e autores com diferenças de abordagens metodológicas e repercussões 

pontuais sobre o tema geossistema, temática analítica deste estudo. 

 

Delimitação da Bacia e Operacionalização Cartográfica   

Seguindo aconselhamento de Monteiro (2001), nenhuma metodologia ou forma de 

pensamento pode ser desprezada pelo pesquisador, a fim de que o mesmo apreenda o seu 

objeto de estudo em suas características complexa e holística. Nesta perspectiva, para a 

realização desse trabalho, o autor vale-se de várias propostas de análise integrada da paisagem, 

sob pontos de vista de diversos autores, especialmente as propostas de AB’SABER (1969), 

BERTRAND (1972), SOTCHAVA (1977), TRICART (1977), CHRISTOFOLETTI (1979), 

CREPANI ET AL. (1996), CUNHA E GUERRA (2000), MONTEIRO (2001), RODRIGUEZ (1984, 

2004), ROSS (2000, 2006), NASCIMENTO (2006), entre outros. 

Priorizando as propostas morfopedológicas de Castro e Salomão (2000) e questão 

ambientais de Rodriguez (1994 e 2002) e Rodriguez et al (2004). Apesar de cada tema abordado 

neste estudo apresentar métodos específicos do conhecimento técnico-científico, a integração 

entre eles teve como referência a teoria dos sistemas. 

Esse procedimento implica na análise integrada dos elementos construtivos da 

paisagem conduzindo à delimitação de compartimentos com diretrizes e proposições de 

disciplinamento, conservação, recuperação, uso e ocupação da área da Sub-bacia Hidrográfica 

do rio Itiquira, interpretando as potencialidades e restrições dos sistemas ambientais existentes 

no espaço geográfico da Sub-bacia.  

Para delimitação da área da sub-bacia foi necessária a busca do conhecimento 

metodológico sobre a cartografia e adaptado das seguintes fontes: IBGE, (1999), Fitz, (2000), 

Granell-Pérez (2004) e Libault (1975) orientado pelo sistema de articulação das Cartas 

Topográficas na padronização Internacional do Mundo ao milionésimo da escala 1:1000.000 até 

a escala 1:100.000, nos sistemas de coordenadas geográficas com o sistema de projeção UTM 

(Universal Transversa de Mercator) acompanhados de cálculos da Zona: (lat./4=zona); e do 
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Fuso: (180-long/6=fuso) e exercícios correspondente a partir das coordenadas geográficas da 

cidade de Itiquira-MT. elaborando-se uma sub divisão das cartas topográficas em escalas 

1:500.000 e 1:250.000 com a finalidade  de se conhecer as a quantidade e nomenclatura das 

cartas topográficas, como também as denominações das folhas nas escalas de  1:100.00 que 

recobrem a região da bacia.  

Após esses procedimentos foram obtidas 08 (oito) cartas topográficas nas escalas de 

1:100.000 sendo 02 (duas) cartas localizadas no Fuso 22, conhecida como: longitude com 

meridiano situado a oeste de Greenwich ou seja, ( Long. Wgr ). Finalizando com as seguintes 

folhas e nomenclaturas cartográficas respectivamente: Alto Garças, SE-22-V-A-IV; e Rio 

Itiquira, SE-22-V-C-I; e 06 (seis) cartas topográficas escalas de 1:100.000  localizadas no Fuso 

21, conhecida como: Longitude com meridiano situado a oeste de Greenwich ou seja, ( Long. 

Wgr ). Finalizando com as seguintes folhas e nomenclaturas respectivamente: Foz Três Maria, 

SE-21-X-D-I; Córrego Cachoeira, SE-21-X-D-II; Itiquira, SE-21-X-D-III; Fazenda Taimã, SE-

21-X-B-IV; Anhumas, SE-21-X-B-V; Porto Coqueiro, SE-21-X-C-III; as quais foram baixadas 

por meio do site sema.mt.gov.br  em formatos  DGN com software Microstation, e recebeu 

vetorização para delimitação da bacia  total e posteriormente com o mesmo procedimento 

delimitou-se com vetorização as divisões do alto, médio e baixo curso do rio Itiquira, orientados 

pelos limites do divisor de águas com identificação da área de sua influência  e por meio modelo 

digital de terreno (MDT), com a finalidade de refletir a superfície topográfica utilizou-se o modelo 

digital de elevação (DEM) gerando um arquivo raster de grade no formato Shap File, na escala 

de 1:100.000 em seguida foi importada para o Software Arc View, igualmente neste mesmo site, 

obtivemos imagens de satélite SPOT de 2008 e, por não possuir as bandas necessárias, foram 

utilizadas com a finalidades de interpretar e visualizar fenômenos com melhores detalhamentos, 

devido sua resolução espectral ser de 2,5 metros, as quais foram úteis e serviram  para auxiliar 

na delimitação da sub-bacia e sub divisão de seus diferentes cursos d’água ou seja, o alto, 

médio e baixo do rio Itiquira-MT e finalizando e orientado por critérios hidrográficos, topográficos 

e do relevo.  

Além dessas cartas topográficas e imagem SPOT de 2008, buscou-se junto ao site do 

INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) www.inpe.br e www.dgi.inpe.br/cdsr as 

imagens de satélite ResourceSat-1 do ano de 2012, com resolução espectral de 25 metros e  

bandas de 2 a 5 e, nas Rota: 321-089 passagem em 18/07/2012; Rota: 322-090 passagem em 

http://www.inpe.br/
http://www.dgi.inpe.br/cdsr
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29/062012 e Rota: 323-089  passagem em 10/06/2012; com recobrimento total da área da sub-

bacia. 

Desse modo, as bases metodológicas que deram suporte inicial e parcialmente ao 

desenvolvimento desta pesquisa, quanto aos aspectos relacionados às ciências 

geomorfológicas, contemplando critérios da delimitação da sub-bacia e a sub-divisão em alto, 

médio e baixo curso do rio Itiquira-MT em seus diferentes níveis escalonamento topográfico do 

planalto, apoiada na proposta de AB’ SÁBER, (1969). 

Visando contemplar partes dos objetivos propostos neste trabalho, foi considerado, as 

bases da concepção holística, propostas por Rodriguez, (1994 e 2004); Nascimento et al, (2007), 

associando aos fatores físicos e humanos, uma vez que, existe uma interação mútua entre 

ambos. Essa inter-relação de temas como geologia, relevo, vegetação, recursos hídricos e uso e 

ocupação dos solos que possibilitarão uma visão integrada para a geração de importantes 

informações que poderão ser utilizadas para um a análise da paisagem e suas respectivas 

unidades sistêmicas. E, para essa interpretação paisagística voltada para aplicação da teoria 

geossistêmica, contaremos com os estudos publicados por SOTCHAVA (1974 e 1977), 

MONTEIRO (2000), FERNANDEZ, (1994 e 2004). 

Nesse sentido, para atingir a meta desta pesquisa, fez-se necessário optar por um 

roteiro de metas propostas e adaptadas por Castro & Salomão, (2000) e Rodriguez, Silva e 

Cavalcanti (2007) que dividi em 04 (quatro) níveis de atividades e produtos principais, levando 

em conta às particularidades de todos os fenômenos analisados e adequando com os níveis de 

tratamentos e modificações da realidade da área de estudo, conforme sintetizado na Tabela 1. 

Para o 1º Nível de tratamento denominado de inventário com a finalidade de 

identificação dos componentes físicos geográficos da paisagem na sub-bacia hidrográfica que foi 

fundamentada na integração dos elementos que compõem os geossistemas proposta por 

Bertalanffy, (1975), a qual, recebeu adaptação de Nascimento (2006) pesquisa desenvolvida em 

análise geoambiental integrada na bacia do rio Acaraú-CE. E, ainda recebendo considerações 

sobre fundamentação da ecodinâmica das paisagens proposta por (TRICART, 1960).  
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Tabela 1. Roteiro Metodológico 

Níveis de 

Tratamento 
Atividades Principais Produtos Finais Esperados 

1º
 N

ÍV
E

L 

Inventário 

- Delimitação da sub-bacia e com a 

divisão do alto, médio e baixo curso 

d’água do rio Itiquira; 

- Identificação dos Componentes 

Geossistêmicos da bacia 

hidrográfica; 

- Estudos analíticos, temáticos e 

integrados das Paisagens Físico-

Geográficos com reconhecimento 

em campo. 

- Mapa do alto, médio e baixo curso 

d’água do rio Itiquira; 

- Mapas temáticos na escala  

1: 250.000, dos componentes da 

paisagem: sobre a Geologia, 

Geomorfologia, Solos, Hidrografia e de 

Uso da cobertura; 

- Mapa base de Paisagens. 

2º
 N

ÍV
E

 

Diagnóstico 

- Caracterização dos Processos 

Erosivos e da incompatibilidade do 

Potencial de Uso; 

- Levantamento Geossistêmico 

correlaçionando a topografia, com o 

manejo e uso dos solos e 

susceptibilidade à erosão; 

- Descrição morfológica dos solos e 

coletas de amostras em campo. 

- Zoneamento Funcional; 

- Mapa do Estado da Paisagem; 

- Mapa de Degradação da Paisagem; 

- Mapa das Feições erosivas. 

3º
 N

ÍV
E

L 

Desenho 

- Sistematização dos resultados 

obtidos.  

- Organização de uso racional das 

Sub-bacias; 

- Proposta de Ordenamento 

Ambiental. 

- Mapa de Unidades de Paisagem;   

- Medidas de Mitigação. 

4º
 N

ÍV
E

L 

Geração de 

Banco de 

Dados 

 

- Modelagem de Banco de Dados 

Geográficos em escala 1: 250.000. 

 

- Banco de Dados Geográficos em 

Ambiente GIS. 

 

Fazendo parte ainda do primeiro nível, fase que compreende o levantamento do 

inventário e estudos analíticos, temáticos e integrados das paisagens físico-geográficas com 

reconhecimento em campo, bem como, dados de qualquer natureza, como a identificação de 

pesquisas e estudos recentes e especialmente os de caracterização física da área de estudo 

(geologia, geomorfologia, solo, vegetação e hidrografia), que deram suporte nesta primeira fase 

de estudo, foram as informações publicadas no relatório do Projeto RADAMBRASIL folha SE-21 
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Corumbá e folha SE-22 Goiânia escala 1:1000.000 (1982), PCBAP (1982) - Plano de 

Conservação da bacia do Alto Paraguai, relatório do Instituto de Pesquisa Matogrossense (IPEM, 

2005)- Programa de controle de erosão e assoreamento para a bacia hidrográfica do rio Itiquira, 

e SEPLAN (2007), bem como as cartas topográficas, folhas SE-21-X-B de Rondonópolis; Folha 

SE- 22 –V-A de Guiratinga, Folha SE-21-X-D de Itiquira e Folha SE-22-V-C de Mineiros na 

escala de 1.250.000.   

No contexto inclui-se a execução de um sobrevôo fotográfico, seqüencial sobre o leito 

principal da bacia ao longo do curso d’água do alto e médio curso do Rio Itiquira, com uma 

produção de fotografias áreas convencional que segundo Disperati, (1991), é de fundamental 

importância para extrair informações de grande riqueza de detalhes comparáveis aos sensores 

de alta resolução da superfície terrestre para aplicações de planejamento e conservação e com 

viabilidade econômica comprovada em relação às imagens de alta resolução. Essas fotos foram 

utilizadas para identificar as possíveis alterações ambientais do meio físico, como erosão e 

assoreamento, além de, auxiliar nas futuras elaborações dos mapeamentos previstos e do 

relatório final das unidades de paisagens.  

Para elaboração da regionalização cartográfica, com relação aos elementos que levaram 

à sua identificação e delimitações da bacia e seus respectivos cursos d’água, realizou-se 

inicialmente com o inventário físico geográficos, considerando como elementos organizadores 

que darão suporte físico ambiental, fator principal da análise preliminar, desta pesquisa, assim, à 

delimitação das áreas do alto, médio e baixo curso do rio Itiquira, foram finalizada no formato 

DGN, microestation-7 em arquivo Shap file e exportado para os arquivos ArcView e ArcGis, 

recebendo recorte da imagem de satélite ResourceSat -1 de 2012, contemplando 

respectivamente com a finalização dos  mapas carta imagem das (figuras, 2, 3 e 4). 

As informações dos dados levantados foram apoiadas por meio holístico das 

condicionantes referentes ao relevo, substrato geológico, solos e vegetação, utilizando-se 

sistematização de procedimentos analógicos e digitais, com o apoio da produção de 

recobrimento fotográfico e imagens de Satélites SPOT, 2008 e ResourceSat-1 de 2012 que 

foram processados e tratados em arquivos Shape file, DGN com software MicroStation, e 

importado para os arquivo ArcView e ArcGis e finalizando na escala 1:250.000. 

O Mapa Geológico foi interpretado de maneira a distinguir as diferentes litologias, 

agrupadas em função do seu comportamento frente aos fenômenos de ravinamento e 

voçorocamento; o Mapa Geomorfológico está sendo interpretado de maneira a distinguir áreas 
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indicativas de cabeceiras de drenagens e áreas homogêneas quanto aos sistemas/formas de 

relevo e feições geomorfológicas; o Mapa Pedológico, será interpretado de maneira a agrupar 

solos com características comuns em relação a: profundidade, textura, gradiente textural e 

organização estrutural.  

Nos 2º, 3º e 4º níveis proposto do roteiro metodológico são atividades em andamento e 

com desenvolvimento, contemplando rigorosamente as fases seqüenciais e previamente 

programadas, tendo como meta final a conclusão com defesa de tese. 

 

RESULTADOS PARCIAIS 

Alto Curso da Bacia do rio Itiquira 

O Alto curso da bacia do rio Itiquira drena áreas dos municípios de Alto Garças, Alto 

Araguaia, Pedra Preta, e extremo leste do município de Itiquira, onde localiza-se as maiores 

nascentes e ou cabeceiras de drenagens, com cotas altimétricas  variando entre 650 a 900 

metros altitudes, considerado como primeiro nível de escalonamento do planalto do Taquari, 

situada entre as coordenadas geográficas de  53º 26' 21" e 55º 35' 38" de longitude oeste  por 

16º 37' 49" e 17º 33' 35" de latitude sul, com uma área de 2.428 km² (Figura 2). 

Essa área é caracterizada por apresentar vegetação do tipo cerrado onde a pecuária é 

uma das atividades predominantes, onde ocorrem pequenos e médios produtores presentes em 

áreas colinosas e de morrotes, concorrendo com pequenas porções com atividades de 

monocultura de milho, soja e algodão aparecendo em áreas em superfícies aplanadas e de topo 

estreito. Ocorre ainda exploração garimpeira de diamante no leito principal do rio Itiquira e seus 

afluentes. 

Quanto aos aspectos geológicos do alto curso da bacia do Rio Itiquira ocorrem 

predominantemente sedimentos fanerozóicos da Bacia Sedimentar do Paraná, representados 

pelas formações: Furnas, Iratí, Corumbataí, Botucatu, Serra Geral e Marília, além de Cobertura 

Paleogênica e Sedimentos Aluviais. 
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Figura 2. Carta Imagem do Alto Curso da bacia do rio Itiquira. 
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A região compreendida pela Bacia do alto curso do Rio Itiquira, apresenta importantes 

sistemas geomorfológicos resultantes de processos denudacionais e agradacionais. Dentre os 

sistemas denudacionais tem-se: Sistema da Superfície Aplanada, Sistema de Aplanamento, 

Blocos Falhados, Sistema Denudacional, Colinas e Morros,Sistema Denudacional e Escarpas 

menores de 100 metros. Quanto aos sistemas de agradação destacam-se os fluviais: Sistema 

Agradacional Fluvial, Planície Aluvial.  

Nas bordas desse sistema, ocorrem recuos de cabeceiras, promovidos por fortes 

processos de erosão, ravinamentos e até escorregamentos. 

A categoria de modelado em Sistema de Aplanamento de Suave dissecação situa-se 

numa única área nas proximidades da cidade de Alto Garças-MT, constituindo a sub-bacia do 

córrego do Gato. 

Preferencialmente ocupa os topos dos interflúvios com dimensões interfluviais amplas de 

750 a 3.750 m, com fraco entalhe. A morfologia apresenta topos tabulares, vertentes retilíneas 

ou em patamares, com declives de 3 a 8%, nos patamares, 30 a 45%,. Os residuais que 

emergem desta superfície apresentam depósitos de tálus e de colúvios contornando estes 

relevos. 

Médio Curso da Bacia do rio Itiquira 

O Médio curso da bacia do rio Itiquira drena áreas integralmente do município de Itiquira, 

onde localiza-se na parte central denominada de chapada do rio Correntes, possuindo cotas 

altimétricas variando entre 450 a 650 metros de altitudes, considerado como o segundo nível de 

escalonamento do planalto do Taquari, situa-se entre as coordenadas geográficas de  53º 26' 

21" e 54º 05'38" de longitude oeste  por 17º 03' 35" e 17º 31' 50" de latitude sul, ocupando uma 

área de 2.655 km² (Figura 3). 

Essa região é caracterizada por apresentar vegetação do tipo cerrado, onde desenvolve-

se agricultura altamente mecanizada e técnica, aplicadas para o cultivo de grãos, com destaque 

para o algodão, milho, soja, pecuária extensiva e reflorestamento da por seringueiras da 

plantações Michellin.  

Além desses usos, na porção mais a jusante da área de estudo, encontra-se implantada 

e em operação, a hidrelétrica AHE ITIQUIRA, com capacidade de gerar 156.000 Kwh de energia, 

com um reservatório de água cuja área abrange cerca de 215 hectares.  
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Figura 3. Carta Imagem do Médio Curso da bacia do rio Itiquira. 
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Quanto aos aspectos geológicos do Médio Curso da bacia do Rio Itiquira ocorrem 

predominantemente sedimentos fanerozóicos da Bacia Sedimentar do Paraná, representados 

pelas formações: Palermo com estruturas falhadas, Marília, Furnas, além de Cobertura 

Paleogênica e Sedimentos Aluviais. 

Quanto aos aspectos geomorfológico da área em estudo é princípio fundamental de 

análise das características bem como, suas influencias na evolução do modelado (relevo,) para 

termos o vislumbre do que ocorrem com relação aos diferentes índice de sua dissecação, 

acumulação e arrasamento do compartimento em que o objeto de estudo se insere.  

A região do Médio Curso da Bacia do Rio Itiquira, apresenta importantes sistemas 

geomorfológicos resultantes de processos denudacionais e agradacionais.  Dentre os sistemas 

denudacionais tem-se: Sistema da Superfície Aplanada, Sistema de Aplanamento - Sistema 

Denudacional - Colinas e Morros - Sistema Denudacional – Escarpas. Quanto aos sistemas de 

agradação destacam-se os fluviais: Sistema Agradacional Fluvial - Planície Aluvial. 

O relevo como um todo é conhecido regionalmente por chapadão, devido à 

homogeneidade de seu modelado.  Predominam formas amplas de topos tabulares, com 

declives fracos.  Mesmo nas áreas mais dissecadas, tal dissecação, em geral, não é muito 

acentuada, porém as formas passam a ser convexas. 

É representado por áreas de rochas paleozóicas e mesozóicas da Bacia Sedimentar do 

Paraná.  O chapadão caracteriza-se por apresentar superfície plana, fraca inclinação, com 

densidade de drenagem muito baixa e fracamente dissecada.  As formações superficiais foram 

pedogeneizadas, originando Latossolos Argilosos Vermelho-Escuros, sobre os quais se 

desenvolveram vegetação de savana. 

O Sistema de Aplanamento com Suave Dissecação, abrange a maior parte da região 

estudada. Corresponde a um compartimento topograficamente elevado, situado em maior 

extensão entre 500 a 750 m, que recebe a denominação local de chapadão.  

As formações superficiais são em geral de textura argilosa e muito argilosa, que dão 

origem a Latossolos Argilosos Vermelho-Escuro, onde a vegetação natural é a de Cerrado.  

Baixo Curso da Bacia do rio Itiquira 

O Baixo Curso da bacia do rio Itiquira drena áreas do extremo leste do município de 

Itiquira até a barra com o rio Corrente e com o extremo sul do município de Santo Antonio de 
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Leverger, onde se insere geologicamente desde as escarpas da depressão São Jerônimo até o 

Pantanal de Barão de Melgaço, possuindo cotas altimétricas variando entre 135 a 400 metros de 

altitudes, considerado como o primeiro  nível de escalonamento da planície do Pantanal 

Matogrossense, situa-se entre as coordenadas geográficas de  54º 05'38" e 55º 35' 38" de 

longitude oeste  por 17º 37' 49" e 17º 33' 35" de latitude sul, ocupando uma área de 4.993 km² 

(Figura 3). 

O setor pantaneiro, presente no Baixo curso do rio Itiquira com vegetação do tipo 

cerrado de Savana Parque associada a áreas Pantaneiras com atividade predominantemente da 

pecuária, é caracterizado por sua posição mais elevada dentro do contexto dos pantanais mato-

grossenses, devido à sua localização em relação aos demais depósitos. Trata-se das porções 

proximais do espraiamento de leques fluviais, formado ali, pelos rios Itiquira e Correntes. Tais 

depósitos. O conjunto de leques coalescentes foi denominado por FRANCO e PINHEIRO, 

(1982), de Pantanal Itiquira-São Lourenço-Cuiabá. São terras baixas, porém secas, inundadas 

apenas nas cheias maiores. 

Quanto aos aspectos geológicos do baixo curso da bacia do Rio Itiquira ocorrem 

sedimentos fanerozóicos da Bacia Sedimentar do Paraná, representados pelas formações: 

Grupo Cuiabá, Grupo Rio Avaí, Furnas, e Marília, além de Cobertura predominantemente 

Sedimentos da formação Pantanal e Aluviões Atuais.  

A região do Baixo Curso da Bacia do Rio Itiquira, apresenta importantes sistemas 

geomorfológicos resultantes de processos denudacionais e agradacionais.  Dentre os sistemas 

denudacionais tem-se: Sistema de Aplanamento - Sistema Denudacional - Colinas e Morros - 

Sistema Denudacional – Escarpas. Quanto aos sistemas de agradação destacam-se os fluviais: 

Sistema Agradacional Fluvial - Planície Fluvial. 

Sistema de Planície Aluvionar Meandriforme, caracterizam-se pelo traçado sinuoso da 

drenagem, com os meandros se deslocando pela planície de inundação. 

Esse sistema está associado aos trechos dos rios Itiquira e Corrente, a partir da Serra 

de São Jerônimo para oeste e ao Rio Peixe de Couro. Nesses trechos, os rios descrevem 

meandros dentro da própria planície de inundação, que apresentam vários lagos em forma de 

ferradura, resultantes de braços abandonados de rio. 
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Figura 4. Carta Imagem do Baixo Curso da Bacia do rio Itiquira. 
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Esse sistema tem seu substrato rochoso constituído por aluviões quaternários,  

formados principalmente por areias, siltes, argilas e cascalho.  Os solos desenvolvidos nesses 

materiais são Areias Quartzosas Hidromórficas. 

Esse sistema tem seu substrato rochoso constituído por sedimentos quaternários, 

formados principalmente por areias, subordinadamente ocorrem siltes, argilas e cascalho. Os 

solos desenvolvidos nesses materiais são Plintossolos e Planossolos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A proposta metodológica para analise geoambiental sistêmica e ecodinâmica da 

paisagem por meio de técnicas cartográficas da Bacia do rio Itiquira, nos conduziu a busca de 

conceitos em relação às interações entre as formas de relevo, geologia e geomorfologia e as 

coberturas vegetais, na produção do mapa da delimitação das unidades de paisagem. 

Na delimitação cartográfica da bacia e a subdivisão em seus diferentes curso d’água 

permitiu a proposição de orientações voltadas para a futura elaboração do mapa de paisagem, 

de maneira a assegurar o controle preventivo dos processos erosivos.  

A interpretação dos Mapeamentos geológico e geomorfológico com descrição e 

checagem à campo, mostraram a intensificação agrícola, ocupando áreas impróprias à 

agricultura intensiva, conduzindo a desmatamentos de áreas extremamente frágeis e imediata 

deflagração de intensos processos erosivos de difícil controle.  

O alto curso da bacia da bacia está inserido no Planalto Taquari/Alto Araguaia, onde 

localizam as mais altas cabeceiras de drenagens, demonstrando ser unidades frágeis de 

paisagens em função da predominância de solos arenosos  e de superfícies com  diferenciações 

topografias.  

O médio curso corresponde a superfícies aplanadas condicionando ser de paisagens 

que vem sofrendo grandes alterações nas características da ocupação nos últimos 20 anos, em 

função das tecnologias desenvolvidas para a agricultura em áreas de cerrado e pela localização 

estratégica.  

O baixo curso tem inicio no topo da Serra São Jerônimo. Corresponde com as áreas 

mais rebaixadas do Pantanal é marcado por não permitir uma caracterização geral da unidade 
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paisagística. Pode-se dizer que a formação é mal conhecida, principalmente quanto a sua 

evolução, indubitavelmente interessante como fornecedora de informações quanto ao ambiente 

tectônico, climático e sedimentar recente. 

Nesse contexto, o emprego de algumas práticas de conservação que, dependendo da 

unidade de paisagem, deveriam se tornar obrigatórias por lei. 
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