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O Leque do Taquari, o mais notável leque aluvial do planeta, está localizado na porção Centro-Sul da Bacia 

do Pantanal, no estado do Mato Grosso do Sul. De acordo com a literatura, a origem desta bacia é atribuída a 

um processo de reativação de falhas da Faixa Paraguai, possivelmente no Plioceno, formando um 

hemigraben devido a esforços extensionais. O comportamento espacial de sistemas fluviais depende de 

vários fatores, como clima, geologia, vegetação e fisiografia da bacia hidrográfica. Na bacia em questão é 

função, essencialmente, da declividade impressa pelo hemigraben e pelas areias finas inconsolidadas que o 

preenchem, implicando tanto em drenagens mal desenvolvidas como em padrão claramente orientado de NE 

para SW. Lineamentos tonais internos à bacia, dados por alinhamentos de drenagens e de outros elementos 

fisiográficos, têm por vezes direções discordantes às impressas pelos processos fluviais e, entretanto, são 

concordantes com feições estruturais de seu embasamento, sugerindo atividade neotectônica. A principal 

zona de cisalhamento existente sob a bacia é associada ao Lineamento Transbrasiliano (LT), de direção 

aproximada N45°E. Há numerosas evidências descritas na literatura de reativação recente desta estrutura, 

inclusive afetando os sedimentos do Leque do Taquari e sugerindo compartimentação faciológica daquela 

bacia. Mosaicos de imagens ETM/Landsat, pela visão sinóptica que proporcionam, permitem obter dados tanto 

da porção estudada da Bacia do Pantanal como do embasamento aflorante em seu entorno. O processamento das 

imagens orbitais visa o realce de feições lineares, incluindo eventuais evidências de movimentos com 

componente vertical. As imagens foram processadas segundo duas vertentes. Na primeira, são obtidas 

imagens ricas em informação de albedo, como a PC1 de uma análise por principais componentes sobre as 

bandas 3, 4 e 5. Na segunda, as respostas das coberturas vegetais são realçadas por índices de vegetação. A 

detecção de movimentos tectônicos em sedimentos arenosos inconsolidados é feita de forma indireta, através 

de variações na disposição dos elementos superficiais daquela bacia (lagos, “cordilheiras” e “vazantes”). As 

imagens assim geradas realçam, respectivamente, a resposta de albedo e de distintas coberturas vegetais, 

elementos passíveis de visualização e potencialmente associados a diferenças de fácies. Após estes 

processamentos, para o realce de alinhamentos de lagoas, cordilheiras ou vazantes, aplicam-se filtros 

direcionais proporcionais. Tais filtros geram menos artefatos em comparação aos tradicionais e realçam 

feições potencialmente associadas a movimentos tectônicos. As imagens de albedo permitem a identificação 

de mudanças bruscas nas drenagens, sugerindo sua captura, e da disposição dos corpos de água. Nas demais 

imagens, identifica-se grupos de direções de lineamentos, concordantes tanto com a direção do LT como 

com direções da Faixa Paraguai. Os dados de epicentros de sismos mostram uma tendência geral com 

direção aproximada N45E, concordante com a do LT. O mapa de lineamentos internos ao Cone do Taquari 

assim obtido é discutido à luz das principais estruturas descritas no entorno daquela bacia. 


