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RESUMO 

 

BACANI, V. M. Geotecnologias aplicadas ao ordenamento físico-territorial da 
bacia do alto rio Coxim, MS. 2010. 222 f. Tese (Doutorado) – Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 
 

 

A Bacia do Alto rio Coxim (BAC) tem uma área de aproximadamente 1.375 km² 

distribuídos na porção norte do Estado de Mato Grosso do Sul em parte dos 

municípios de São Gabriel do Oeste-MS e Camapuã-MS. O rio Coxim está instalado 

na Bacia Sedimentar do Paraná, porém pertence à Bacia Hidrográfica do Alto Rio 

Paraguai. O objetivo desta pesquisa foi propor um modelo de ordenamento físico-

territorial para a BAC, por meio da elaboração de um zoneamento ambiental, 

utilizando dados de sensoriamento remoto e técnicas de geoprocessamento. A base 

teórico-metodológica constituiu-se na realização de análises integradas do ambiente 

sob a perspectiva sistêmica do conceito de unidade ecodinâmica. Os dados 

espaciais utilizados foram organizados em um banco de dados geográfico 

implementados num Sistema de Informação Geográfica (SIG) composto por cartas 

topográficas na escala de 1:100.000, imagens dos satélites LANDSAT 5 e 7, imagem 

do RADAR interferométrico SRTM, mapas temáticos pré-existentes e dados de 

campo. A geração do modelo de ordenamento físico-territorial da BAC passou pela 

elaboração do mapeamento do relevo, potencial natural à erosão, fragilidade 

ambiental, legislação ambiental e avaliação das transformações no uso da terra e 

cobertura vegetal durante os anos de 1966, 1986 e 2006. Os resultados indicaram 

uma expressiva relação entre as formas de relevo e seus respectivos usos: 

agricultura mecanizada na Chapada de São Gabriel e o desenvolvimento da 

pecuária nos morros e colinas do Planalto do Taquari. As áreas de maior 



degradação ambiental foram identificadas no baixo curso associadas à atividade 

pecuária que corresponde à porção mapeada como de maior potencial à erosão e 

elevada fragilidade ambiental. O mapeamento da legislação ambiental apresentou 

um elevado índice de incompatibilidade entre o uso da terra e a legislação ambiental 

vigente, agravada, principalmente na década de 1980. Foram identificadas quatro 

zonas ambientais: a) Zona de Restrições Legais; b) Zona Produtiva Rural; c) Zona 

Urbana; e, d) Zona de Incongruências. As diretrizes estabelecidas pelo modelo de 

ordenamento territorial propostas foram: a) Áreas prioritárias à preservação 

permanente (manutenção da vegetação natural e das áreas de preservação 

permanente); b) Área prioritária à recuperação e preservação (nas zonas de 

incongruências executar o reflorestamento com espécies nativas do cerrado); e, c) 

Áreas destinadas ao uso sustentável (destinação à exploração agrícola, 

agropecuária e agroflorestal ou silvicultura). 

 

Palavras-chave: geotecnologias, zoneamento ambiental, ordenamento territorial, 

uso terra e cobertura vegetal, Bacia do Alto rio Coxim (BAC). 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

BACANI, V. M. Geotechnologies applied to physical and territorial management 
in the upper Coxim River Basin, MS. 2010. 222 f. Thesis (Doutoral) – Faculdade 
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2010. 

 

 

The upper Coxim River Basin (UCB) has an area of approximately 1375 km² 

distributed in the northern portion of Mato Grosso do Sul in São Gabriel do Oeste-MS 

and Camapuã-MS cities. The Coxim River is inserted in the Paraná River 

Sedimentary Basin, but it belongs to the Upper Paraguay River Basin. The main goal 

of this research is to propose a model of physical-territorial management for the UCB 

through the preparation of an environmental zoning using remote sensing and 

geoprocessing techniques. The theoretical and methodological basis consisted of 

environmental integrated analyses starting from the systemic perspective of the 

concept ecodynamics unities. Spatial data used were arranged in a database 

implemented in a Geographic Information System (GIS). It consists in topographic 

maps at 1:100.000 scale, satellite images, Landsat 5 and 7, SRTM interferometric 

radar image, thematic maps existing and field data. The generation of the of physical-

territorial management model was carried out considering preparation of UCB relief 

mapping, potential natural erosion, environmental fragility, environmental legislation 

and evaluation of land-use and land-cover changes during the years 1966, 1986 and 

2006. Results indicated a significant relationship between landforms and their uses: 

mechanized agriculture in the Chapada of the São Gabriel and livestock 

development on the Plateau Taquari hills. The major areas of environmental 

degradation were identified in the lower course associated with livestock activity 



mapped as the highest potential erosion and high fragility area. The mapping of 

environmental legislation presented strong incompatibility between land use and 

environmental regulations especially aggravated in the 1980s. We identified four 

environmental areas: a) Area of Legal Restrictions, b) Productive Rural Area, c) 

urban area, and d) Zone of incongruities. The guidelines set out by the type of land 

use proposals were: a) Priority areas for permanent preservation (maintenance of 

natural vegetation and permanent preservation areas), b) priority area for 

rehabilitation and preservation (in areas of inconsistencies run the reforestation with 

native species savanna), c) Areas for sustainable use (allocation of farming, 

agriculture and agroforestry or forestry). 

 

Keywords: geotechnology, environmental zoning, territorial management, land-use 

and land-cover, upper Coxim River Basin (UCB). 



RÉSUMÉ 

 

BACANI, V. M. Géomatique appliquée au aménagement territorial dans le 
bassin hydrographique de la haute rivière Coxim, MS. 2010. 222 f. Thèse 
(Doctorat) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2010. 
 

 

Le bassin hydrographique de la haute rivière Coxim (BHC) fait une superficie 

d'environ 1375 km² répartis dans la partie nord de l’état de Mato Grosso do Sul sur 

les municipalités de São Gabriel do Oeste-MS et de Camapuã-MS. La rivière Coxim 

est située dans le Bassin sédimentaire du Paraná, mais elle fait partie du bassin 

hydrographique du Haut-Paraguay. L'objectif principal de cette thèse est de proposer 

un modèle d'aménagement physique-territorial pour le BHC, à partir de l'élaboration 

d'un zonage environnemental utilisant la télédétection et les techniques géospatiales. 

Les bases théoriques etméthodologiques ont consisté à appliquer  l’analyse intégrée 

de l'environnement du point de vue de la conception systémique de l'unité 

écodynamique. Les données spatiales utilisées ont été intégrées dans un système 

d'information géographique (SIG) se composant de cartes topographiques à l'échelle 

1:100.000, images satellites, Landsat 5 et 7, d’image du radar interférométrie SRTM, 

de cartes thématiques et de données de terrain. La construction du modèle 

d'aménagement physique-territorial du BHC a débuté par la réalisation d’un Modèle 

Numérique de Terrain, le, la cartographie du potentiel naturel d'érosion, de la fragilité 

de l'environnement, de la législation environnementale et de l'évaluation des 

changements dans l'utilisation des terres et la végétation au cours des années 1966, 

1986 et 2006. Les résultats ont montré une relation significative entre les formes du 

relief et leurs usages: agriculture mécanisée dans les Chapadas de São Gabriel et 



développement de l'élevage dans les monts et les collines du Plateau du Taquari. 

Les principaux domaines de la dégradation de l'environnement ont été identifiés dans 

le cours inférieur associés à l'activité de l'élevage qui est le secteur cartographié 

avec la plus forte érosion et avec une fragilité potentielle élevée. La cartographie de 

la législation environnementale a montré un fort degré d'incompatibilité entre 

l'utilisation des terres et les réglementations environnementales surtout dans les 

années 1980. Nous avons identifié quatre domaines: a) zone de restrictions légales, 

b) zone de production rural, c) zone urbaine, et d) zone d'incongruité. Les lignes 

directrices énoncées par le type de propositions d'aménagement sont les suivantes: 

a) les zones prioritaires pour la conservation permanente (entretien de la végétation 

naturelle et des aires de conservation permanentes), b) une zone prioritaire pour la 

réhabilitation et la conservation (dans les zones d'incohérences effectuer le 

reboisement avec des espèces locales de la savane), c) les aires d'utilisation durable 

(exploration de l'agriculture de l'élevage bovin, de l'agroforesterie ou forestière). 

 

Mots-clés: Géomatique, zonage environnemental, aménagement territorial, usage 

des terres et de la couverture végétale, Bassin Hydrographique de la Haute Rivière 

Coxim (BHC). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 A aplicação das geotecnologias apresenta-se como um ferramental 

geográfico destinado ao mapeamento das transformações na cobertura vegetal/uso 

da terra e da fragilidade ambiental como subsídio para a implementação da proposta 

de ordenamento territorial da Bacia do Alto rio Coxim (BAC), situada na porção norte 

do Estado de Mato Grosso do Sul. 

 As geotecnologias (ou geoprocessamento) constituem-se como um conjunto 

de procedimentos, técnicas e produtos destinado à coleta e ao tratamento de 

informações espaciais. Trata-se de um termo relativamente recente na Geografia, 

que abriga diversas outras áreas do conhecimento, tais como: o sensoriamento 

remoto, a cartografia digital, os sistemas de informação geográfica, os sistemas de 

posicionamento global via satélite, a topografia, entre outras. 

Na Geografia, as geotecnologias têm se firmado como uma importante 

ferramenta no que concerne à análise ambiental tanto no sentido da elaboração de 

diagnósticos quanto de prognósticos ambientais. 

Nesse contexto, destacam-se os mapeamentos do meio físico e da cobertura 

vegetal/uso da terra, aliados às avaliações dos riscos ambientais e da fragilidade e 

da vulnerabilidade ambientais como instrumentos que subsidiam a elaboração de 

zoneamentos e, conseqüentemente, ordenamentos do território. 

No Brasil, os levantamentos dos recursos naturais e os mapeamentos 

sistemáticos, com auxílio das geotecnologias, se iniciaram na década de 1960, com 

o recobrimento aerofotogramétrico realizado pela Força Aérea Norte-americana 

(USAF), na escala de 1:60.000, e na década de 1970, por meio do Projeto 
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RADAMBRASIL, apoiado em produtos de sensoriamento remoto (imagens de 

RADAR) e trabalhos de campo, na escala de 1:1.000.000. A partir de então, tanto as 

tecnologias de coleta quanto as metodologias de análises de dados espaciais foram 

fortemente aprimoradas, sobretudo a partir da década de 1990. Entretanto, até hoje, 

não houve outro mapeamento dos recursos naturais de todo território nacional em 

escala de maior detalhe, o que torna muito onerosa a elaboração de zoneamentos 

ambientais em escalas de detalhe, sobretudo quando se trata de áreas que estão 

fora das regiões Sul e Sudeste do Brasil. 

 No Estado de Mato Grosso do Sul destacam-se: o Projeto de Estudos 

Integrados do Potencial de Recursos Naturais (MS, 1987), na escala de 1:1.000.000; 

e o Atlas Multirrefencial de Mato Grosso do Sul (MS, 1990), na escala de 

1:1.500.000. 

 Os mapeamentos temáticos em escala de maior detalhe que abrangem toda a 

área da BAC foram realizados na escala de 1:250.000, pelo Plano de Conservação 

da Bacia do Alto Paraguai – PCBAP (BRASIL,1997). Mais tarde, na mesma escala, 

porém com maior detalhamento de informações, destacaram-se os mapeamentos de 

Silva (2003a) e Abdon (2004), em trabalhos sobre a bacia do rio Taquari. 
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1.1 Problemática e justificativa 

 

 

A transformação dos ambientes naturais em áreas de cultivo é, sem dúvida, a 

maior intervenção do homem no meio ambiente. A evolução da agricultura para 

sistema de uso intensivo ou cultivos múltiplos, onde a mesma área é cultivada 

ininterruptamente, com pouca atenção às suas fragilidades e vocações tem causado 

impactos em muitas regiões do Brasil. Em decorrência das mudanças na agricultura, 

do crescimento demográfico, da evolução industrial, dentre outros, vários problemas 

foram surgindo, principalmente a partir do século XX (SILVA, 2003a). 

O primeiro resultado dessa transformação é o desflorestamento da vegetação 

primária e substituição por culturas que apresentam um reduzido potencial de 

interceptação do impacto das gotas pluviais ao solo. Desta forma, potencializam-se 

os processos erosivos, sobretudo quando se tem somado ao fator uso desordenado, 

outras variáveis, tais como: altas declividades, precipitações pluviométricas elevadas 

e concentradas ao longo do ano, solos arenosos e pouco estruturados, entre outros. 

O Estado do Mato Grosso do Sul tem praticamente a totalidade de seu 

território dividido entre o Planalto da Bacia Sedimentar do Paraná e a Planície do 

Pantanal Mato-Grossense. As atividades econômicas desenvolvidas nessas duas 

grandes feições geomorfológicas são basicamente agropecuárias: pecuária 

extensiva na planície e lavouras temporárias no planalto. A ocupação de novas 

fronteiras dessas atividades, sem o indispensável zoneamento ecológico-econômico 

que deveria antecedê-la, tem causado enormes prejuízos na forma de perda de solo 

por erosão e assoreamento de rios no planalto e elevação no nível de inundações 

por ocasião das cheias na planície. A intensificação do uso e ocupação da terra, 



 25 

sem a adoção de técnicas que diminuam o impacto causado pelo desmatamento 

indiscriminado, acelera brutalmente uma situação naturalmente preocupante devido 

à vocação para perda de solo apresentada pelo planalto e de acumulação de 

sedimentos pela planície. O processo de erosão e transporte de material do planalto 

em direção à planície é naturalmente severo e ocorre em rochas predominantemente 

psamíticas, com baixo grau de coesão, cujos solos gerados são dominantemente 

arenosos (com exceção das áreas onde afloram basaltos) e só se mantêm um pouco 

mais conservados sob as condições de pluviosidade concentrada (alta pluviosidade 

e curto período chuvoso), quando protegidos pela pouco densa vegetação de 

cerrados. O conhecimento deste processo poderia evitar, pela adoção de políticas 

de uso da terra corretas, a situação atual (SANTOS e CREPANI, 1996). 

Apesar da deposição de sedimentos pelo rio Taquari na sua planície de 

inundação ser um fenômeno natural, esse processo foi intensificado, a partir de 

meados da década de 1970, devido à expansão desordenada da atividade 

agropecuária na Bacia do Alto Taquari (BAT). O aumento dos processos erosivos na 

BAT intensificou o assoreamento do rio Taquari, no Pantanal, e conseqüentemente a 

inundação de vasta área localizada na planície do baixo curso. Essa inundação vem 

sendo considerada como o mais grave impacto ambiental e socioeconômico no 

Pantanal. A sucessão natural da vegetação foi alterada, inclusive com a morte de 

muitas árvores de grande porte. Várias espécies de animais foram afugentadas 

dessas áreas. Muitas famílias de lavradores tiveram que abandonar suas 

propriedades e um grande número de fazendas de criação de gado bovino tornaram-

se improdutivas (ABDON et al., 2001). 

 Diante da gravidade do processo de assoreamento do rio Taquari no 

Pantanal, questiona-se as causas e a evolução dos processos erosivos na BAC, 
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ligadas às recentes transformações no uso da terra e cobertura vegetal, pois esta 

bacia destaca-se na região da BAT como a de maior produtividade agrícola (SILVA, 

2003a). Além dos acelerados processos erosivos, indaga-se sobre os impactos 

gerados a partir do uso intenso de agrotóxicos. Estas questões tornam-se mais 

evidentes na região de São Gabriel do Oeste devido ao efetivo desenvolvimento 

agrícola apresentado. 

 Tal desenvolvimento apóia-se na utilização de tecnologias para que se 

obtenha uma maior produção, dentre elas, destaca-se o emprego de produtos 

químicos como parte do manejo diário deste setor (SILVA, 2003a). 

Foi realizado em São Gabriel do Oeste um estudo para tipificar e quantificar o 

emprego de pesticidas utilizados de 1985 a 1996. A cultura da soja se destacou em 

primeiro lugar no consumo de agroquímicos, sendo a dinitroanilina, de nome 

comercial Trifuralina, o herbicida mais utilizado. Este produto pertence à classe 

toxicológica II, ou seja, altamente tóxico e, quanto ao potencial de periculosidade 

ambiental, enquadra-se nas classes 1 e 4, ou seja, muito perigoso e com princípio 

ativo possuindo persistência média no ambiente (VIEIRA et al., 1999). 

 A primeira iniciativa a ser tomada diante deste quadro é o mapeamento da 

situação atual no Planalto, de maneira que se possa identificar as áreas críticas, 

onde o processo de perda de grandes quantidades de solo já esteja ocorrendo, e as 

áreas potenciais, onde certamente o processo brevemente instalar-se-á para que 

atividades corretoras possam ser desencadeadas no sentido de retardar ao máximo 

o trabalho de erosão e transporte da drenagem obseqüente. Nesse sentido, o uso de 

Sensoriamento Remoto pode contribuir de modo fundamental, oferecendo uma visão 

integrada, clara e atual dos componentes básicos que interagem no processo de 
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perda de solo, e que devem ser analisados em qualquer ação de zoneamento 

territorial (SANTOS e CREPANI, 1996). 

As políticas de incentivo à expansão das fronteiras agrícolas somadas às 

favoráveis condições edáficas da BAC têm evidenciado profundas alterações na 

paisagem, acarretando problemas ambientais diversos e ainda muito pouco 

conhecidos. Contudo, torna-se de vital importância a elaboração de um zoneamento 

ambiental para que se estabeleça uma política eficaz de ordenamento territorial. 

O ordenamento físico-territorial é entendido como um instrumento técnico-

científico capaz de estabelecer um relacionamento harmônico entre as ações 

antrópicas e a natureza. Para o IBGE (2006), o ordenamento territorial visa 

compatibilizar as necessidades do homem com a capacidade de suporte do território 

que pretende ocupar. A estabilidade ecológica de uma área pode ser compreendida 

a partir da análise da fragilidade do ambiente natural diante de degradação antrópica 

e/ou natural. 

A fragilidade dos ambientes naturais frente às intervenções humanas é maior 

ou menor em função de suas características genéticas. Em princípio, com exceção 

de alguns pontos no planeta, os ambientes naturais mostram-se em estado de 

equilíbrio dinâmico até o momento em que as sociedades humanas passaram 

progressivamente a intervir cada vez mais intensamente na exploração dos recursos 

naturais (ROSS, 1994). 

A recente ocupação agrícola na Bacia do Alto rio Coxim (BAC) ocorreu de 

modo muito intenso e com ausência de projetos de planejamento ambiental. 

Em razão dos problemas ambientais decorrentes das práticas econômicas 

inovadoras a serem implementadas, sobretudo da intensificação da utilização de 

agrotóxicos e a mecanização agrícola, torna-se cada mais veemente a realização de 
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um zoneamento ambiental com vistas à elaboração de um modelo de ordenamento 

físico-territorial. O zoneamento ambiental consiste em dividir uma área em parcelas 

homogêneas, com características fisiográficas e ecológicas semelhantes, nas quais 

se autorizam determinados usos e atividades e se interditam outros (BRASIL, 1991). 

A elaboração do zoneamento ambiental deve contemplar, segundo Becker e 

Egler (1996), os seguintes aspectos: 

a) Representar instrumento técnico de informações sobre o território 

necessário para a sua ocupação racional e o uso sustentável dos recursos naturais; 

b) Prover uma informação integrada em uma base geográfica; 

c) Classificar o território de acordo com a sua capacidade de suporte ao uso e 

ocupação; 

d) Ser condicionante de planejamento e gestão para o desenvolvimento em 

bases sustentáveis, colocando-se como instrumento corretivo e estimulador desse 

desenvolvimento. 

Segundo Brasil (1991), o zoneamento ambiental possui vantagens por: 

a) Permitir que se determine limite de possíveis irreversibilidades, devido a 

conflitos ambientais e pontos de fragilidade biológica, antes que se tomem decisões 

sobre o uso de cada área, que de outra forma poderiam causar danos irreversíveis; 

tendo, portanto, caráter preventivo; 

b) Identificar as atividades antrópicas para cada setor da unidade Ambiental e 

seu respectivo manejo, possibilitando a descentralização de comando e decisão; e, 

c) Pelo fato da metodologia do zoneamento ambiental ser flexível, permite 

que se adapte a definição de manejo de uma zona. 

Nesse sentido, o zoneamento ambiental é tido como a base principal para 

elaboração de um modelo de ordenamento físico-territorial e deve ser visto como um 
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instrumento cuja finalidade é auxiliar a formulação de políticas e estratégias de 

desenvolvimento a serem implementadas na BAC. Este modelo é um produto de 

síntese da análise ambiental, fruto da elaboração de: 

� Mapas temáticos do meio físico; 

� Mapeamento do uso da terra e cobertura vegetal; 

� Caracterização da fragilidade ambiental; 

� Zoneamento ambiental e; 

� Ordenamento territorial. 

 

Propõe-se a elaboração de um mapa síntese de ordenamento físico-territorial 

da BAC, visando à indicação ordenada da utilização da terra, com base no conjunto 

de informações extraídas dos documentos cartográficos indicados acima, 

implementados num Sistema de Informação Geográfica. 
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2 OBJETIVOS E HIPÓTESE 

2.1 Objetivo geral 

 

 

O principal objetivo desta pesquisa foi propor um modelo de ordenamento 

físico-territorial para a BAC, por meio da elaboração de um zoneamento ambiental. 

Esta perspectiva visou orientar um planejamento estratégico para a BAC, que 

abrange parte dos municípios de São Gabriel do Oeste e Camapuã, utilizando dados 

de sensoriamento remoto e técnicas de geoprocessamento. 

 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 

a) Mapear a evolução do uso da terra e cobertura vegetal ao longo dos anos 

de 1966 a 2006, a partir de produtos de sensoriamento remoto e de técnicas 

de geoprocessamento; 

b) Gerar Modelos Digitais de Terreno (MDT) e derivar produtos cartográficos 

que auxiliem as etapas seguintes de mapeamento do potencial natural à 

erosão, fragilidade ambiental e mapa-síntese de ordenamento físico-

territorial; 

c) Mapear a fragilidade ambiental; 

d) Confeccionar um mapa de legislação ambiental. 

e) Produzir um mapa de potencial natural à erosão; 
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f) Elaborar um mapa de zoneamento ambiental; 

g) Estabelecer um mapa-síntese de ordenamento físico-territorial, indicando 

áreas prioritárias à preservação, recuperação e de uso sustentável. 

 

 

2.3 Hipótese 

 

 

A intensificação do uso da terra na BAC, sem um prévio diagnóstico e 

prognóstico ambiental detalhado do meio físico e biótico, resultou numa ocupação 

irregular do solo que é incapaz de manter a sustentabilidade ambiental, entretanto a 

aplicação das geotecnologias pode contribuir para o estabelecimento de um eficaz 

processo de ordenação físico-territorial da BAC e reverter o quadro de desequilíbrio 

ambiental para um de ambiente sustentável. 
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3 LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

 

 A área de estudo é a Bacia do Alto rio Coxim (BAC), que apresenta uma área 

de aproximadamente 1.375 km². A BAC abrange parte dos municípios de São 

Gabriel do Oeste e Camapuã, situados na porção Centro-Norte do Estado de Mato 

Grosso do Sul, na microrregião do Alto Taquari (Figura 1). 

O rio Coxim nasce na Chapada de São Gabriel e corre no sentido NNW-SSE 

até se encontrar com o Córrego Brejão no sítio urbano de São Gabriel do Oeste-MS, 

em seguida, inflecte-se à leste até desaguar no ribeirão Camapuã, no município de 

Camapuã-MS. 

 A BAC pertence à bacia hidrográfica do rio Paraguai, porém drena o planalto 

da Bacia Sedimentar do Paraná. Após desaguar no rio Taquari, o rio Coxim adentra 

a planície pantaneira, levando consigo água e sedimentos do Planalto. 

 O grande centro urbano mais próximo a BAC é Campo Grande-MS, que dista 

aproximadamente 130 km e tem como via de acesso a BR-163. 
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Figura 1. Localização da área de estudo. 
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3.1 O quadro natural da BAC 

 

 

A BAC é constituída pela unidade geomorfológica morfoestrutural da Bacia 

Sedimentar do Paraná e pelas morfoesculturas da Chapada de São Gabriel e do 

Planalto do Taquari, seguidas respectivamente pelas formas erosivas com superfície 

pediplanada e formas de dissecação convexa. 

A unidade morfoescultural da Chapada de São Gabriel (Figura 2) compreende 

a Região dos Chapadões Residuais da Bacia do Paraná, caracterizada como uma 

extensa superfície pediplanada, que possui posição geográfica individualizada, visto 

que se ressalta em meio a um relevo mais rebaixado e dissecado. A Chapada 

destaca-se pela dominância de modelados planos, com altitude média de 700 

metros. A unidade é delimitada em quase toda a sua volta por escarpas erosivas 

estruturais e ressaltos topográficos decorrentes da presença de rochas eruptivas da 

Formação Serra Geral. O relevo é esculpido em litologias da unidade 

Edafoestratigráfica Detrítico-Laterítica sobre as quais desenvolvem-se Latossolos 

Vermelhos álicos. A escarpa basáltica que contorna a unidade é dominada pelo 

Cerradão, enquanto o topo do planalto é caracterizado como área antrópica na 

Região de Savana (SEPLAN-MS, 1990). 
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Figura 2. Chapada de São Gabriel. 
Foto: BACANI, V.M., 05/2009. 

 

Na unidade morfoescultural do Planalto do Taquari (Figura 3), destacam-se as 

depressões interiores da região geomorfológica dos Planaltos Arenítico-Basálticos 

Interiores. Trata-se de áreas topograficamente deprimidas (entre 300 e 500m), via de 

regra cercadas por escarpas e bordas de patamares estruturais, como no caso da 

BAC, pela Chapada de São Gabriel, que acentua o aspecto da depressão. A 

unidade é esculpida em litologias do Grupo São Bento, originando modelados de 

dissecação colinosos e secundariamente tabulares, constituídos por Neossolos 

Quartzarênicos e Argissolos Vemelho-Amarelos.  

 



 36 

 

Figura 3. Planalto do Taquari. 
Foto: BACANI, V.M., 05/2009. 
 

A origem das depressões embutidas existentes nos planaltos da Bacia 

Sedimentar do Paraná parece estar relacionada à grande incidência de falhamentos 

na região. Por outro lado, a existência de relevos residuais em meio à depressão 

indica a ação de processos erosivos, contribuindo para o rebaixamento da 

superfície. É possível que isto tenha ocorrido durante o Pleistoceno e seja resultante 

de processo de pediplanação contemporâneo a fase de abertura de depressões 

periféricas na borda ocidental da Bacia Sedimentar do Paraná (SEPLAN-MS, 1990). 

A geologia revela a Cobertura Detrito-Laterítica, a Formação Serra Geral, a 

Formação Botucatu e a Formação Bauru (BRASIL, 1982). A Figura 4 apresenta o 
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resultado do mapeamento geológico realizado pelo PCBAP (BRASIL, 1997), o qual 

apresenta as seguintes formações: 
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Figura 4. Geologia da Bacia do Alto rio Coxim. 
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a) Coberturas Detrito-Lateríticas Neogênicas (Tndl): unidade 

edafoestratigráfica onde podem ser distinguidos três horizontes: superior, com solo 

argilo-arenoso, marrom avermelhado, com concreções ferruginosas; médio, com 

espessos lateritos ferruginosos, concrecionários, com seixos de quartzo, e; Inferior, 

com areias inconsolidadas, argilas de cores variegadas, concreções limoníticas, 

produtos de alteração das rochas subjacentes. 

 

b) Grupo Bauru: arenitos vermelhos e róseos, de granulação média a 

grosseira, mal classificados com granulos e seixos esparsos, com níveis 

conglomeráticos às vezes calcíferos. Níveis ou lentes de conglomerados de matriz 

argilosa, vermelha, geralmente silicificados, com seixos arredondados. Apresenta 

diferentes níveis de sílex. 

 

c) Formação Serra Geral (JKsg): derrames básicos com lentes de arenitos 

eólicos intertrapes em sua porção basal. Basaltos cinza-escuros e esverdeados, 

finos e afaníticos, amigdalóides no topo. 

 

d) Formação Pirambóia (TRpi): arenitos parcialmente argilosos, creme, 

amarronzados e avermelhados, finos a médios, siltitos e argilitos, englobando 

secundariamente níveis e concreções de sílex. Estratificações plano paralelas e 

cruzadas de médio e grande porte. 

Os solos predominantes são: Latossolos Vermelhos álicos, Neossolos 

Quartzarênicos álicos, seguidos por Neossolos Litólicos álicos e Argissolo Vermelho-

Amarelo eutrófico (BRASIL, 1982; BRASIL, 1997) (Figura 5). 
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Figura 5. Mapa pedológico da Bacia do Alto rio Coxim. 
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Os Latossolos Vermelhos ocorrem na porção oeste da BAC e apresentam um 

teor de óxido de ferro entre 8 e 18%, quando de textura argilosa. No caso de textura 

média, o teor de óxido de ferro é inferior a 8%. A posição ocupada, em relevo plano, 

como no caso da Chapada de São Gabriel, condiciona favoravelmente o uso da 

agricultura mecanizada, desde que corrigidas as deficiências nutricionais. O domínio 

de texturas argilosas e muito argilosas na região dos Chapadões favoreceu o 

domínio de culturas cíclicas.  

Segundo o PCBAP (BRASIL, 1997), os Latossolos Vermelhos álicos 

presentes na Chapada de São Gabriel apresentam o horizonte A moderado e a 

textura é argilosa sob o relevo plano. 

Os Neossolos Quartzarênicos ocorrem na porção leste e nordeste da BAC. 

Constituem-se como solos minerais, não hidromórficos, de textura arenosa, 

profundos ou muito profundos, pouco desenvolvidos e excessivamente drenados, 

normalmente destituídos de materiais facilmente intemperizáveis. São formados de 

sedimentos do Quaternário ou arenitos diversos encontrados geralmente em relevo 

suave ondulado e apresentam elevado potencial erosivo. De acordo com o PCBAP 

(BRASIL, 1997), os Neossolos Quartzarênicos álicos tem o horizonte A moderado e 

ocorre em relevo suave ondulado e ondulado. 

Os Neossolos Litólicos álicos são solos minerais, não hidromórficos, rasos, 

pouco desenvolvidos, com seqüência de horizontes A e R ou A, C e R, podendo 

eventualmente apresentar um horizonte B incipiente. Esses solos são 

desaconselháveis à utilização agrícola, devido à elevada inclinação do relevo, pouca 

profundidade e excessiva presença de cascalhos. Apresentam horizonte A 

moderado (BRASIL, 1997). 
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Os Argissolos Vermelho-Amarelos presentes na BAC são eutróficos e 

distróficos, com argilas Ta e Tb, com transições abruptas entre horizontes e não 

abruptas com horizonte A moderado e textura arenosa/média, em relevo suave 

ondulado e ondulado (BRASIL, 1997). 

Os Argissolos Vermelho-Amarelos eutróficos são solos bem desenvolvidos, 

profundos, bem drenados e, em alguns casos, com drenagem moderada. 

Caracterizam-se pela diferença textural significativa entre os horizontes A e B 

textural (Bt) e presença de cerosidade no horizonte sub-superficial. Quanto à 

fertilidade, variam bastante, com argila de alta atividade e baixa, abrúpticos ou não, 

com textura dominantemente arenosa/média e média/argilosa, apresentando-se em 

relevo também variável, erosão não aparente e ligeira, formados, principalmente, 

pela decomposição de arenitos e siltitos, ocorrendo sob vegetação de Floresta e 

Savana (SEPLAN-MS, 1990). 

 O clima é do tipo Aw, segundo Köppen (clima de Savana), com regime 

pluviométrico tipicamente tropical, com 80% das chuvas concentradas entre os 

meses de outubro e março. A média do total pluviométrico anual na área da BAC é 

1489,6 mm e evapotranspiração anual superior a 1140 mm (ABDON, 2004). 

 A Figura 6 apresenta informações referentes ao cálculo realizado do balanço 

hídrico inferido para São Gabriel do Oeste, tomado como referência para a BAC, 

realizado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e 

presente no Atlas Municipal de São Gabriel do Oeste (2004). 
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Fonte: Atlas Municipal de São Gabriel do Oeste (2004). 
 
Figura 6. Balanço hídrico da BAC. 
 

A cobertura vegetal natural é composta por Savana Arbórea Densa e Savana 

Arbórea Aberta, sem floresta de galeria. Entretanto a cobertura vegetal 

predominante na BAC é agrícola de culturas cíclicas (BRASIL, 1982; ABDON, 2004). 

A área agrícola da bacia concentra-se no município de São Gabriel do Oeste, 

enquanto que em Camapuã, predomina a pastagem. 
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3.2 O quadro humano da BAC 

3.2.1 O histórico de São Gabriel do Oeste 

 

 

 A formação histórica da área ocupada pelo município de São Gabriel do 

Oeste mostra vestígios do período pré-histórico, como pinturas rupestres. Também 

apresentam sítios arqueológicos que atestam a presença dos espanhóis e mostram 

também o avanço português em terras que outrora foram espanholas pelo Tratado 

de Tordesilhas. Contudo, foi nos últimos anos do século XIX, em 1885, que se inicia 

a ocupação dos pioneiros a participarem do desenvolvimento dessa região com 

Bernardino Ferreira da Cunha e seus descendentes, mineiros da cidade de 

Sacramento. A prosperidade dos pioneiros estimulou a vinda das famílias Rosa, 

Nogueira, Guimarães, Garcia e outras, na busca de melhores pastagens para o 

desenvolvimento da pecuária extensiva praticada em grandes latifúndios 

(WEINGARTNER, 2005). 

 É importante destacar que essa migração não obedece a critérios rígidos. Ela 

é espontânea, contínua, intensa e desordenada. O que a regula são as crises 

econômicas e políticas na região de origem dos migrantes. O que os atrai para a 

nova terra são as facilidades de adquirir terras (WEINGARTNER, 1995). 

 De acordo com a Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, a fertilidade 

das terras e a introdução da cafeicultura atraíram para a região grande número de 

colonos. Segundo Weingartner (2005), o ano de 1973 foi o marco do grande 

movimento migratório para as terras sul-mato-grossenses, seja para a prática da 

pecuária, ou para a prática da agricultura, cuja atividade foi um desafio para os 

migrantes, pois a vegetação natural, típica do cerrado, oferecia muita dificuldade 
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para o trabalho braçal e era obstáculo para as máquinas agrícolas. Diante das 

excelentes perspectivas do café que, por sinal, foram efêmeras, surgiu a idéia da 

criação de um patrimônio, o que facilitaria as transações comerciais, no período, 

efetuadas na cidade de Bandeirantes.  

 Os primeiros desbravadores do atual município de São Gabriel do Oeste 

foram os criadores de gado oriundos do Estado de Minas Gerais. Após os anos 1970 

incentivou-se a lavoura de café com o intuito de recuperar a cafeicultura nacional.

 Inicialmente, a construção do povoado estava prevista para ser localizada em 

terras da fazenda Brejão, distante aproximadamente 17 km, de onde hoje se situa a 

cidade de São Gabriel do Oeste. A mudança dos planos iniciais se processou em 

virtude da alteração do traçado da rodovia Campo Grande – Cuiabá (BR-163) que 

passaria bem afastada do local já escolhido. Então, um novo projeto então foi 

elaborado e do qual constou a aquisição da fazenda Rosada, situada às margens da 

rodovia, em cujas terras seria implantado o povoado. 

 Em 10 de maio de 1973, o assentamento da Estrada de Rodagem Campo 

Grande-Cuiabá já se encontrava adiantado. Balduino Mafissoni em visita à sua 

propriedade, fazenda Rosada, que ficava próxima da nova estrada, julgou ser o 

momento oportuno para a implantação de um povoado. Entretanto, na outra margem 

da rodovia, Gabriel Abrão já tinha planejado construir um núcleo habitacional, 

naquela área. Sabendo disso, Balduino procurou Gabriel Abrão e, juntos, deram 

andamento ao projeto. São Gabriel do Oeste foi elevado a Distrito pela Lei nº 3.874, 

de 03.09.77 e a município pela Lei nº 74, de 12 de maio de 1980, desmembrado do 

município de Bandeirantes, Camapuã e Coxim. 
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 A primeira casa construída na nova povoação foi a de Ângelo Brizot, sendo 

que a madeira para construção foi trazida do distrito de Baulândia, município de 

Renascença, no Estado do Paraná. 

 O café, marco inicial do povoamento da região, foi substituído pela soja, hoje 

base econômica do município e alicerce de seu rápido desenvolvimento. Em 1975, a 

atividade cafeeira começou a declinar devido às grandes geadas ocorridas neste 

ano, forçando os agricultores a mudarem suas formas de cultivo. Assim, iniciavam-

se as primeiras lavouras de arroz sequeiro e, posteriormente, de soja (entre 1976 e 

1977) que, após a introdução de técnicas modernas de correção de solo, uso de 

sementes melhoradas, dentre outras, tornou o município de São Gabriel do Oeste 

um dos principais pólos produtores de soja do Estado de Mato Grosso do Sul 

(LEITE, 2005). Em 1985, a região era explorada pela criação de gado e agricultura 

de subsistência. 

 Os pioneiros do progresso de São Gabriel do Oeste, em sua maioria, são 

originários do sul do país e conservam seus hábitos e costumes, tornando assim o 

município, um pedaço do sul encravado dentro de Mato Grosso do Sul. 

 Dentre os nomes que batalharam para criar São Gabriel do Oeste, destacam-

se Balduíno Mafissoni, Gabriel Abrão, João Sorgatto, Primo Mafissoni, Felíx 

Sorgatto, Alécio Boff, Ângelo Brizot, Pedro Bofante, Jacinto Deotti e Selvino Nicolau 

Bortolini. 

 Um dos fatores que muito contribuiu para o crescimento da nova povoação foi 

a visão de seus fundadores que não mediram esforços para dotar a nova 

comunidade de energia elétrica. Para isso, e com recursos próprios, construíram 

uma pequena hidrelétrica com capacidade de 250 KWA para atender a demanda da 
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cidade. Posteriormente, houve necessidade da construção de uma segunda usina 

que possuía a mesma capacidade da anterior. 

 O rápido desenvolvimento da povoação exigiu que o Governo do Estado, por 

intermédio da Empresa Energética de Mato Grosso do Sul (ENERSUL), encampasse 

o serviço de produção e distribuição de energia elétrica, evitando assim que a 

marcha do progresso fosse freada. 

 O topônimo do município é uma homenagem ao seu primeiro idealizador e co-

fundador, o advogado Gabriel Abrão. 

 

 

3.2.2 O histórico de Camapuã 

 

 

 Segundo a Prefeitura Municipal de Camapuã, em 1593, jesuítas espanhóis, 

procedentes de Guaíra, subiram os rios Paraná e Pardo e se estabeleceram, com 

uma redução, à margem esquerda do Ribeirão Camapuã, a três quilômetros da atual 

cidade. 

Por volta de 1630, bandeirantes paulistas destruíram a Redução, 

transformando o local num simples pouso daqueles que demandavam às minas de 

ouro de Cuiabá. 

 Arrefecida a febre de ouro e cessada a penetração das bandeiras, a 

localidade caiu em completo abandono. Só no início do século XX começou uma 

efetiva ocupação, quando em 1921, o Governo do Estado autorizou a reserva ou 

desapropriação de 3600 hectares para a formação do patrimônio de Camapuã, no 

município de Coxim. 
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Em 1924, foi erguida a primeira casa, onde hoje se localiza a cidade, por João 

da Motta, que iniciou, também, a construção de uma igreja, visando transformar a 

localidade em um grande núcleo populacional. 

Vindo a falecer, sua obra foi concretizada com a chegada de vários 

fazendeiros, entre eles Tibúrcio Dias, Firmino Borges, Lázaro Caiana, Francisco 

Gonçalves Rodrigues e Alaor Gonçalves Rodrigues, que instalaram suas fazendas 

de gado. 

O topônimo Camapuã é de origem tupi-guarani, com o significado consagrado 

pela tradição como seios erguidos ou, ainda, peitos redondos, dada a topografia de 

dois morros da região. 
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4 REFERENCIAL TEÓRICO METODOLÓGICO 

4.1 Geografia física: dos geossistemas à teoria ecodinâmica 

 

 

 A fundamentação teórico-metodológica que subsidiou o emprego das 

geotecnologias no diagnóstico e prognóstico ambiental da BAC se apóia na análise 

integrada do ambiente, pautada na concepção das Unidades Ecodinâmicas, 

preconizadas por Tricart (1977) e Tricart e Kiewietdejonge (1992). 

 A análise integrada do ambiente tem sido aplicada pela Geografia Física sob 

a perspectiva da Teoria Geral dos Sistemas desenvolvida na década de 1930, 

descrita em Bertalanffy (1973). 

É necessário estudar não somente partes e processos isoladamente, 
mas também resolver os decisivos problemas encontrados na 
organização e na ordem que os unifica, resultante da interação 
dinâmica das partes, tornando o comportamento das partes diferente 
quando estudado isoladamente e quando tratado no todo 
(BERTALANFFY, 1973). 
 

 Nesse sentido, a abordagem sistêmica proporciona uma metodologia 

unificadora para estudos em Geografia Física, que mais tarde, nas décadas de 1960 

e 1970, veio a constituir num dos maiores reforços teórico-metodológicos: os 

Geossistemas e a Teoria Ecodinâmica e a Ecogeografia. 

 A proposição básica da teoria geossistêmica é uma tentativa de se resolver 

um problema teórico-metodológico da Geografia Física. Segundo Rodrigues (2001), 

esse fato surge em função da necessidade de a Geografia lidar com princípios de 

“interdisciplinaridade”, “síntese”, com a “abordagem multiescalar” e com a 

“dinâmica”, fundamentalmente incluindo-se prognoses a respeito dessa última. 

 Apesar de ter suas origens na escola russa, por meio de Vitor B. Sotchava, 

que propõe o conceito de forma pioneira, num estudo publicado em 1960, a teoria foi 
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difundida no mundo ocidental pela escola francesa e por iniciativa do biogeógrafo G. 

Bertrand, na mesma década, em 1968. A barreira da língua fez com que tais obras 

só chegassem ao Brasil na década seguinte e com a publicação das traduções em 

ordens cronologicamente alteradas em relação às originais pelo extinto Instituto de 

Geografia da Universidade de São Paulo, Bertrand (1972) e, posteriormente, 

Sotchava (1977, 1978).  

 Vê-se tanto na versão russo-soviética quanto na escola francesa forte 

influência naturalista, com destaque para as escolas alemãs e francesas que 

ajudaram a construir o conhecimento geográfico do século XX no Brasil 

(RODRIGUES, 2001; ROSS, 2006). 

 O suporte teórico do geossistema, tanto para os russo-soviéticos como para 

os franceses, está na noção da “paisagem ecológica”, introduzida por Troll a partir 

do final da década de 1930, e pela ampliação do termo e do conceito de 

ecossistema de Tansley, em 1935, que se desenvolveu nas décadas de 1940/1950 

e alavancou a Geografia Física dos russos e franceses nas décadas seguintes. A 

abordagem geográfica de “paisagem ecológica” ou, como foi designada mais tarde, 

de Geoecologia é o estudo da paisagem sob o ponto de vista ecológico. As 

paisagens são individualizadas em ecótonos, que são comparáveis a ecossistemas, 

em que se reagrupam todos os elementos da paisagem, inclusive os de origem 

antrópica (ROSS, 2006). 

 Os geossistemas, conforme propõe Sotchava (1978), são “fenômenos 

naturais”, contudo os fatores econômicos e sociais afetam sua estrutura e 

peculiaridades espaciais, interferindo na dinâmica da paisagem. 

 A proposta teórico-metodológica apresentada por Sotchava (1987) estava 

inserida no modo russo-soviético de enxergar a Geografia Física voltada para a 
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aplicação, configurando-se como um marco na mudança de postura dos geógrafos 

diante dos problemas de planejamento e de desenvolvimento econômico e social, de 

um lado, e de problemas ambientais, de outro (ROSS, 2006). 

 A escola geossistêmica francesa certamente apresentou uma influência mais 

significativa em trabalhos no Brasil, que teve origem com a publicação do trabalho 

de Bertrand, em 1971, Paysage et géographie physique globale: esquisse 

méthodologique, traduzido pela professora Drª. Olga Cruz, do Departamento de 

Geografia da Universidade de São Paulo e publicado no Brasil em 1972. 

 Bertrand (1972), ao tratar das questões das demarcações das unidades de 

paisagens, defende que todas as delimitações geográficas são arbitrárias, sendo 

impossível encontrar um sistema geral do espaço que respeite os limites próprios 

para cada ordem de fenômenos, podendo-se vislumbrar uma taxonomia das 

paisagens em função da escala, situando-as na dupla perspectiva do tempo e do 

espaço. 

 Para Bertrand (op.cit.), a definição de uma determinada unidade de paisagem 

está em função da escala de tratamento das informações. Seguindo essa premissa, 

define que o sistema de classificação das paisagens terrestres comporta seis níveis 

taxonômicos têmporo-espaciais: zona; domínio; região como unidades superiores, e 

como unidades inferiores; geossistema; geofácies; e geótopo (ROSS, 2006).  

 Nas unidades superiores, a zona corresponde à primeira ordem de grandeza 

sendo definida, sobretudo, pela zonalidade climática e, secundariamente, pelas 

megaestruturas geológicas, por exemplo, escudo de zona tropical. O domínio 

correspondente à segunda ordem de grandeza e constitui divisões dentro de uma 

determinada zona como, por exemplo, o domínio dos cerrados do Brasil na zona 

tropical. A região natural compreende a terceira e a quarta ordens de grandeza, 
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correspondendo a uma região natural bem delimitada no interior de um domínio. 

Pode-se pensar em área com destaque para determinadas características do relevo, 

como a vasta planície do Pantanal Mato-Grossense, que, embora esteja no domínio 

dos cerrados, apresenta aspectos bem distintos de suas características 

geomorfológicas. 

 As unidades inferiores estão na segunda categoria de análise, 

correspondendo ao geossistema como um nível taxonômico que acentua o 

complexo geográfico ou geocomplexo e sua dinâmica. A geofácie define-se pela 

fisionomia e o geótopo pela menor unidade identificável no contexto da hierarquia 

estabelecida. 

 Para Bertrand (op.cit.), o geossistema corresponde a “uma paisagem nítida e 

bem circunscrita que se pode, por exemplo, identificar instantaneamente nas 

fotografias aéreas”. 

A paisagem enquanto categoria de análise da Geografia intensifica-se, 

sobretudo a partir da década de 1960, constituindo-se em uma base referencial ao 

discurso geográfico. Porém é importante destacar que a paisagem é um termo 

bastante antigo e que tem sofrido duras críticas ao longo dos anos. Ao mesmo 

tempo, adquiriram-se importantes bases para discussão teórica, tais como a região, 

o território e o meio. Tal importância refere-se ao caráter de agregar ao mesmo 

tempo a combinação e a síntese de fenômenos espaciais, consideradas tão 

custosas aos geógrafos (DIAS, 2003). 

Para Rodriguez (1994), a análise sistêmica se baseia no conceito de 

paisagem com um “todo sistêmico” em que se combinam a natureza, a economia, a 

sociedade e a cultura, em um amplo contexto de inúmeras variáveis que buscam 

representar a relação da natureza como um sistema e dela com o homem. 
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Os sistemas formadores da paisagem são complexos e exigem uma 

multiplicidade de classificações que podem, segundo o autor, enquadrar-se 

perfeitamente em três princípios básicos de análise: o genético, o estrutural 

sistêmico e o histórico. A partir desses princípios a paisagem é entendida como um 

sistema aberto que se encontra em constante inter-relação com as paisagens 

circundantes através da troca de matéria e energia (RODRIGUEZ, 1994). 

As definições clássicas de paisagem encontradas em dicionários a colocam 

como uma porção do espaço que se abrange num lance de vista, dando ênfase aos 

aspectos visíveis. Trata-se de uma definição que parte do senso popular, chegando 

a atingir a posição definida por muitos cientistas. Em concordância com estes 

conceitos, de que a paisagem resume-se naquilo que a vista abrange num olhar, 

destacam-se Brunet (1974) e Lacoste (1977). 

Para muitos geógrafos, a paisagem vai além do que se vê, abarcando 

inclusive aspectos invisíveis. Taillefer (1972, p. 136 apud DIAS, 2003) diz que a 

paisagem é: “un ensemble de faits, visibles ou invisibles, dont nous ne percevons, à 

un donné, que le résultat global”. 

 De encontro às concepções apresentadas a respeito da associação da 

paisagem ao que se vê, Marcel (1994) afirma que: “le paysage n’a pas besoin d’être 

vu pour exister.” 

Para Giblin (1978, p. 81 apud DIAS, 2003), a paisagem adquire grande 

importância aos geógrafos, pois retrata de maneira sintética as interações existentes 

entre o meio físico e humano, assim explicado: "pour lês géographes, le paysage est 

un cadre à la fois concret et synthétique, puisque de rencontre entre la nature et 

histoire, entre le millieu physique et le millieu humain." 
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Por outro lado, o geógrafo norte-americano Carl Sauer sugere uma separação 

de paisagem natural e cultural, pois identifica que é o homem o agente 

transformador da natureza, vislumbrando na sua ação duas naturezas: uma anterior 

e outra posterior a ação humana. Assim, a paisagem era o resultado das ações da 

cultura ao longo do tempo e era modelada pelos grupos sociais, a partir de uma 

paisagem natural. Na formação da paisagem, a cultura era o agente, a paisagem 

natural o meio, e a paisagem cultural o resultado (SAUER, 1925). 

Para Ab’Saber (2003), todos que se iniciam no conhecimento das ciências da 

natureza, mais cedo ou mais tarde, por um caminho ou por outro, atingem a idéia de 

que “a paisagem é uma herança”. Esta herança é entendida no sentido de 

processos fisiográficos e biológicos, e patrimônio coletivo dos povos que 

historicamente as herdaram como território de atuação de suas comunidades. 

Principalmente durante as décadas de 1960 e 1970, em muitos países, a 

noção de geossistema, influenciada fortemente pelo geógrafo russo Vitor B. 

Sotchava, torna-se cada vez mais veemente, sobretudo no ramo da Geografia Física 

na qual este “chavão” passa a ser considerado como um princípio fundamental em 

trabalhos de diversos pesquisadores (ISACHENKO, 1971; CHORLEY, 1971; 

CHORLEY e KENNEDY, 1971; HIDORE, 1974; DYAKONOV, 1974 apud 

SOTCHAVA, 1977). 

Em conseguinte, poucos anos mais tarde, a escola francesa responde às 

acepções feitas à paisagem pelos russos com a publicação do artigo intitulado 

“Paysage et géographie physique global: esquisse méthodologique” pelo geógrafo 

George Bertrand. Em seu entendimento: 

a paisagem não é a simples adição de elementos geográficos 
disparatados. É numa determinada porção do espaço, o resultado da 
combinação dinâmica, portanto instável, de elementos físicos, 
biológicos e antrópicos que, reagindo dialeticamente uns sobre os 
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outros, fazem da paisagem um conjunto único e indissociável, em 
perfeita evolução (BERTRAND, 1972, p. 2). 

 

Para Bertrand (1972), a paisagem pode ser compreendida em seis níveis 

têmporo-espaciais: Zona, Domínio, Região, Geossistema, Geofácie e Geótopo. O 

geossistema é o que melhor se adequa a área de estudo em questão, por se tratar 

de uma unidade dimensional compreendida entre alguns quilômetros quadrados a 

uma centena de quilômetros quadrados e por ser nesta escala que se situa a maior 

parte dos fenômenos de interferência entre os elementos da paisagem. O 

geossistema constituído de um “potencial ecológico” (Geomorfologia + Clima + 

Hidrologia), de uma “exploração biológica” (Vegetação + Solo + Fauna) e de uma 

ação antrópica, não apresenta necessariamente homogeneidade fisionômica e sim 

um complexo essencialmente dinâmico. 

Almeida (1986) afirma que conforme a integração entre as partes 

componentes do geossistema e com base na teoria resistásica de H. Erharts foi 

criada uma tipologia de geossistemas agrupados em dois conjuntos dinâmicos: os 

geossistemas em biostasia e os geossistemas em resistasia. Os Geossistemas em 

biostasia possuem atividade geomorfogenética fraca ou nula, de acordo com a maior 

ou menor estabilidade do potencial ecológico, e classificam-se em: “climácicos”, 

“paraclimácicos”, “degradados com dinâmica progressiva” e “degradados com 

dinâmica regressiva”. Os geossistemas em resistasia são aqueles em que a 

geomorfogênese domina a dinâmica da paisagem. Conforme as causas da ativação 

morfogenética se classificam em geossistemas em resistasia natural e geossistemas 

em resistasia antrópica. Esta tipologia dinâmica, ao caracterizar a organização 

espacial, oferece subsídios ao planejamento ambiental, possibilitando a definição de 

áreas de preservação, de controle e de recuperação. 
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 A Teoria Ecodinâmica preconizada por Tricart (1977) ou como proposto mais 

recentemente como a Ecogeografia por Tricart e Kiewietdejonge (1992) e Ross 

(2006), enquanto subsídio teórico-metodológico à Geografia, é interpretada como 

uma evolução da teoria geossistêmica, uma das principais teorias que nortearam as 

pesquisas em Geografia Física, apoiadas na concepção de paisagem. 

Primeiramente, é preciso enfatizar que não existe Geografia sem sociedade, 

pois é com base nesta que se elaboram as análises geográficas e se podem 

executar aplicações fundamentadas nos conhecimentos obtidos (ROSS, 2006). As 

análises do meio físico realizadas por geógrafos visam fundamentalmente à 

compreensão de um conjunto de aspectos naturais que subsidiem o 

estabelecimento de uma relação mais harmoniosa possível entre a sociedade e a 

natureza. Tais avaliações são realizadas pelo ramo da Geografia Física. A Geografia 

Física preocupa-se em compreender o “estrato geográfico”, que corresponde à área 

situada entre a crosta e a baixa atmosfera, que inclui a hidrosfera, o regolito, a 

cobertura vegetal e o reino animal. É nele que a radiação solar, somada às 

características hidrotermais e geoquímicas, propiciou a origem e a evolução da vida. 

Tem como principal característica a matéria agregada nos três estados e os 

processos causados por fontes de energia cósmica e terrestre. O estrato geográfico 

é composto por componentes inter-relacionados, formando um todo indivisível, com 

leis próprias de estrutura e evolução. A Geografia Física não se preocupa apenas 

com o estudo de uma forma, mas com as leis que governam várias combinações 

(GRIGORIRIEV, 1968). 

A Geografia Física na busca do entendimento da paisagem, sob a perspectiva 

sistêmica, tende a fracioná-la visando compreender a dinâmica do funcionamento de 

cada elemento que a compõe, propiciando assim a síntese dos fenômenos 
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espaciais. O que ocorre nesse processo é que, o ponto de partida para o 

entendimento da paisagem tende a acompanhar um ramo específico do 

conhecimento geográfico, segundo a especialização de cada cientista. 

 Tricart (1977) privilegia a análise do relevo, enquanto que Bertrand (1972) 

destaca o papel da cobertura vegetal como “geoindicadores”, configurando-se como 

pontos de partida em mapeamentos dos geossistemas (SOTCHAVA, 1978; 

BERTRAND, 1972), unidades de paisagem (BERTRAND, 1972), unidades área 

(ZONNEVELD, 1989), unidades ecodinâmicas (TRICART, 1977), entre outras. 

Para Rodriguez et al. (2004), o procedimento científico de regionalizar as 

paisagens consiste em determinar o sistema de divisão territorial de unidades 

espaciais de qualquer tipo (administrativas, econômicas, naturais etc.) em escala 

global, regional e local. A regionalização físico-geográfica (geoecológica ou de 

paisagens) consiste na análise, classificação e cartografia dos complexos físico-

naturais individuais, tanto naturais como modificados pela atividade humana e a 

compreensão de sua composição, estrutura, relações, desenvolvimento e 

diferenciação. O critério de distribuição desses complexos não é a semelhança, mas 

a inseparabilidade, as relações espaciais e o desenvolvimento histórico. Cada 

unidade tem seu próprio nome e uma única área territorial. 

 Os geoindicadores propiciam a elaboração de um diagnóstico geoecológico 

que tem como objetivo fundamental a avaliação das propriedades da paisagem e de 

seu estado, em relação a suas potencialidades e restrições, e está direcionado a 

proposição de formas de utilização mais eficientes por parte da sociedade com quem 

ela se relaciona. Nessa tarefa, inclui-se o desenvolvimento da avaliação das 

potencialidades das atividades agrícola, silvícola e construções urbanas e a 
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avaliação do estado dos riscos e deterioração da paisagem dos problemas ligados à 

urbanização, bem como um diagnóstico integrado da problemática ambiental. 

 É importante destacar que esses indicadores ambientais contribuem para a 

investigação dos diferentes tipos de paisagem, que passa pela distinção, 

classificação e cartografia das unidades de paisagem existentes em um território, 

que na verdade corresponde a fase do inventário que se conclui através do estudo 

dos componentes naturais e antrópicos da paisagem e da inter-relação que existe 

entre eles. As unidades de paisagem constituem uma síntese de conjunto de 

componentes, ou entidades espaciais, que apresentam uma homogeneidade relativa 

quanto ao comportamento de cada um deles (QUINTELA, 1995). 

 A importância de cada componente ambiental é relativa e pode variar de caso 

para caso. Fatores como a dimensão territorial, e sua relação com a escala de 

trabalho e o próprio comportamento dos componentes naturais (principalmente do 

relevo, que tem importante papel de redistribuição de energia, substâncias e 

informação), e a existência de informações de qualidade, podem favorecer uma 

importância relativa de influência para cada componente. Por essas razões pode-se 

pensar que não há uma regra absoluta para se confeccionar um mapa de paisagens 

que é o produto final da etapa de inventário, tampouco uma regra previamente 

definida por Sistemas de Informação Geográfica. Este problema pode ser resolvido 

de diversas maneiras que dependerão não só das características do território em 

questão, mas também da existência e qualidade de informações necessárias 

(SALINAS, 1991). 

 O principal avanço teórico-metodológico demonstrado por Tricart e 

Kiewietdejonge (1992), na obra em que tratam da Ecogeografia, em relação à de 

Tricart (1977), em Ecodinâmica, refere-se ao destaque dado à ação antrópica nos 



 59 

processos morfogenéticos e pedogenéticos, os quais irão determinar os diferentes 

graus de estabilidade ou instabilidade dos ambientes. Tal avanço deixa muito claro a 

importância da análise integrada sociedade-natureza e afirma a capacidade da 

Geografia Física em realizar análises integradas, sob a uma perspectiva sistêmica e 

dinâmica. 

Toda intervenção antrópica modifica a dinâmica e afeta as relações de 

interdependência. Nos estudos dos fluxos de energia e matéria, realizados por 

ecólogos e biólogos, têm se aplicado somente conceitos ligados à biocenose 

(comunidades orgânicas). Ele passa a ser entendido pela Ecologia Ambiental. A 

Ecogeografia é capaz de responder a demanda do uso racional da terra, começando 

com fenômenos da Geografia Física, especialmente pelos processos morfogenéticos 

(TRICART e KIEWIETDEJONGE, 1992). 

Independentemente do viés teórico que se opte por conduzir determinada 

pesquisa, para se delimitar a paisagem, parte-se inicialmente da observação de uma 

imagem de satélite que irá indicar as rugosidades topográficas e o tipo de cobertura 

vegetal. Contudo, não se deve ater somente a tais observações ao delimitar a 

paisagem, pois existem também características que não são passíveis de serem 

vistas a olho nu. Outro fator importante são os arranjos espaciais humanos, 

manifestados mais notadamente na cobertura vegetal, seguida por alterações no 

relevo, solo, água, clima, entre outros componentes do estrato geográfico. Após a 

identificação, passa-se pelas fases de correlação e hierarquização das unidades 

determinadas, segundo procedimentos técnico-científicos específicos. 
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4.2 O papel da cartografia no mapeamento de síntese 

 

 

 Discute-se a contribuição da Cartografia e das Geotecnologias nos 

mapeamentos de síntese, com maior ênfase na avaliação da fragilidade ambiental 

desenvolvida por Ross (1994). Na verdade, existe uma ampla gama de metodologias 

de análise ambiental que se apóiam no mapeamento de síntese, tais como: Análise 

da Vulnerabilidade Ambiental (CREPANI et al., 2001), Zoneamento Ambiental 

(MENDONÇA, 1999), Zoneamento Ecológico Econômico (BECKER e EGLER, 1996; 

BRASIL, 1991), entre outras. 

Apresenta-se inicialmente o entendimento da evolução das correntes teóricas 

de comunicação e visualização cartográfica e suas relações com o desenvolvimento 

dos meios tecnológicos relacionados à Cartografia, bem como alguns dos reflexos 

desse desenvolvimento na Geografia. 

 A tarefa desenvolvida por geógrafos de avaliar os diferentes graus de 

fragilidade ambiental divide-se em dois momentos importantes, que passa pela 

elaboração de mapas de análise e se concretiza com a confecção de um mapa de 

síntese. No Brasil, vê-se notadamente a aplicação da metodologia de Análise da 

Fragilidade Ambiental proposta por Ross (1994), pautada na Teoria Ecodinâmica, 

preconizada por Tricart (1977), a qual classifica o ambiente sob o prisma da Teoria 

dos Sistemas que parte do pressuposto de que na natureza as forças de energia e 

matéria se processam através de relações de equilíbrio dinâmico. Entretanto, este 

equilíbrio é freqüentemente alterado pelas intervenções do homem nos diversos 

componentes da natureza, gerando estado de desequilíbrios temporários ou até 
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permanentes. Desta forma, Tricart (op. cit.) definiu que os ambientes, quando estão 

em equilíbrio dinâmico, são estáveis, e quando, em desequilíbrio, são instáveis. 

 Nesse contexto, a cartografia destaca-se como um importante elemento no 

processo de entendimento da fragilidade ambiental, de diferentes ambientes e em 

diferentes graus de fragilidade, através da representação e visualização cartográfica 

de dados espaciais. 

 

 

4.2.1 As origens e a evolução da cartografia 

 

 

O homem sempre necessitou conhecer o meio em que vive por questões de 

sobrevivência, orientação, segurança, guerras, navegação, construção, entre outras. 

O mais antigo tipo de escrita conhecido é a escrita cuneiforme – cujos 

caracteres tinham a forma de cunha, inventada pelos sumérios, em 3500 a.C., 

aproximadamente, na antiga Mesopotâmia - que significa “entre-rios”: meso, meio, e 

potamo, rio, porque a antiga Mesopotâmia para registrar a língua suméria. 

Posteriormente, a escrita cuneiforme foi adotada e adaptada pelos babilônicos. 

Antes da descoberta da civilização suméria, a mais antiga da humanidade, o uso da 

escrita cuneiforme por esses povos, levou os filósofos a suspeitarem da existência 

de uma civilização precursora à da Babilônia; a mesopotâmica. 

Mas, apesar da historiografia datar a origem da cartografia na Grécia Antiga, 

a produção de mapas antecede o advento da escrita. Os antigos eram curiosos para 

compreender a si mesmos e os outros que os cercavam, e utilizavam mapas desde 
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a mais remota antiguidade para representar o seu mundo conhecido e os lugares 

que o cercam (PUC-RIO, 2007). 

Mitos e preceitos religiosos também estiveram presentes, influenciando a 

cartografia. O ponto central de alguns mapas antigos eram representados por 

cidades ou montanhas que tinham grande representatividade religiosa. 

A China também pode ser citada como outra região em que a cartografia 

deixou marcas de grande valor histórico. Sabe-se que a cartografia chinesa já era 

bastante desenvolvida muito antes que na Europa começassem a se destacar os 

primeiros trabalhos neste campo do conhecimento humano. Em muitos lugares da 

China foram encontrados documentos bastante valiosos que comprovam a 

preocupação dos governantes em mapear as riquezas naturais daquele país. 

Na cartografia ocidental, os gregos tiveram importância significativa, 

atribuindo-se a eles o estabelecimento das bases científicas da moderna cartografia. 

Na Idade Média, a cartografia sofre um retrocesso. A partir de Ptolomeu, 

temos um período de decadência, no qual, inclusive, sua grande obra foi proibida no 

mundo ocidental sob influência da Igreja Católica Romana (a Teologia era a rainha 

das ciências), pois representava uma espécie de enciclopédia científica que em 

muitos aspectos não se enquadrava no pensamento dessa religião. 

O período do renascimento, na Europa, é marcado por um grande impulso a 

partir das viagens de exploração de novas terras. É nesse momento histórico que 

surge o geógrafo e matemático Gerhard Mercator (1512-1594), que se destacou 

como o novo Ptolomeu e inaugurou uma nova época para cartografia ao representar 

a Terra em um planisfério de forma totalmente plana. 

Os franceses também se destacaram na cartografia, sobretudo a família 

Sanson, e publicaram muitos mapas e atlas. Um importante fator que veio a 
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contribuir com este fato deve-se ao envolvimento francês na conquista e explorações 

de novas terras durante a época dos “grandes descobrimentos”. 

No Brasil, a cartografia foi fortemente influenciada pelos portugueses, desde 

os primórdios de nossa história colonial. Tal característica também está associada 

às grandes navegações portuguesas. A vinda da família real para o Brasil foi 

responsável pelo surgimento de uma cartografia própria de nossa nação, entretanto 

com influência de técnica e estilo europeu (DUARTE, 2002). O Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) foi criado em 1937, entretanto é somente na década 

de 1960 que há uma sistematização do conhecimento cartográfico, marcada pela 

Cartografia do Brasil ao Milionésimo. 

A história da Cartografia aponta ainda que há quinhentos anos o mapa era em 

papel e produto elitista, entretanto o avanço científico e cultural vivenciado pela 

sociedade nos últimos séculos popularizou o acesso e o uso de mapas (RAMOS, 

2005). 

Atualmente, a cartografia tem sofrido fortes transformações oriundas do 

processo de desenvolvimento tecnológico (SIG, GPS, Cartografia digital, etc.) que 

resultaram em novos desafios. Tais desafios consistem na dificuldade/necessidade 

de se estabelecer uma relação equilibrada entre o “novo” e o “antigo” (confiável) 

conhecimento cartográfico. Os avanços nas telecomunicações têm uma expressiva 

contribuição no processo de difusão acelerada do conhecimento cartográfico. Por 

outro lado, a vasta gama de softwares disponíveis no mercado contribui para um 

aumento na produção de mapas, contudo, nem sempre condizente a critérios 

cartográficos satisfatórios. 
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4.2.2 Comunicação e visualização cartográfica 

 

 

A origem da palavra comunicação nos remete à idéia de comunhão, 

comunidade, pelo intercâmbio de informações. A comunicação é algo que se 

experimenta em vários campos e esta experiência se consolida através dos meios 

de comunicação (BARBOSA e RABAÇA, 2001). 

Para Taylor (1994), o processo de comunicação cartográfica para a confecção 

e uso dos mapas tradicionais é diferente daquele envolvido nos mesmos processos 

para os novos produtos eletrônicos. A percepção do cérebro humano para imagens 

eletrônicas não é a mesma daquelas dos produtos tradicionais. Consideram que as 

novidades criadas pela tecnologia, como a interatividade e o som, podem revitalizar 

a comunicação cartográfica. 

A comunicação cartográfica está fortemente relacionada com a visualização 

cartográfica. Segundo Ramos (2005) visualização é um processo de apreensão de 

conhecimento. A visualização esteve presente ao longo de toda a história da 

humanidade e, portanto, não é conceito para a ciência. No entanto, a visualização 

científica, ou seja, o uso de tecnologia computacional com o objetivo de reforçar o 

processo de visualização, tem sido intensamente pesquisada a partir do final dos 

anos de 1980. A visualização cartográfica é conceito derivado de visualização 

científica. 

Tal conceito toma uma importância ainda maior na década de 1990 com a 

dinâmica de display e a interatividade proporcionada pelos computadores. Até então 

a visualização cartográfica era entendida como uma maneira de observar dados 

iconográficos (imagens de satélite ou fotografias aéreas) e mapas (LOCH, 2006). 
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Questiona-se se a interatividade justifica o estabelecimento de uma nova 

corrente de pensamento visual, também denominada de geovisualização. Não existe 

uma certeza concreta, pois as visualizações analógicas também são importantes. Os 

geógrafos ainda mantêm o hábito e a necessidade de consultar mapas analógicos, 

contudo é válido ressaltar que os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) 

eletrônicos permitiram um avanço bastante significativo no tratamento da informação 

espacial. 

A ênfase de Taylor (1994) para a visualização é concernente à representação 

cartográfica na produção do mapa, enquanto que MacEachren (1994), MacEachren 

e Kraak (2004) e Monmonier (1994 apud Loch, 2006) enfatizam o uso do mapa e a 

interatividade em tempo real proporcionados pelo desenvolvimento tecnológico. 

Atualmente, com as novas tecnologias da computação, a cartografia e o uso 

dos mapas passam a serem visualizados em um SIG por três situações principais, a 

saber: apresentação, análise e exploração de dados. É importante ressaltar que, 

tanto a visualização quanto a comunicação estão presentes em quaisquer desses 

processos. A ênfase da comunicação é para apresentar dados e da visualização 

para a exploração do desconhecido (LOCH, 2006). 

Na realidade ambos os conceitos são tão próximos, que por vezes são 

confundidos no campo conceitual, contudo a dicotomia entre apresentação e 

visualização pode ser um falso problema. 

Durante as décadas de 1970 e 1980 surge a uma eminente necessidade na 

cartografia de se estabelecer uma ponte entre a teoria e a prática para evitar 

exageros. Atualmente, torna-se ainda mais importante um olhar cauteloso sobre o 

todo de um trabalho acadêmico, pois com o grande incremento de SIG 

implementados pelo mercado tecnológico, tende-se a primar pelo exagero prático, 
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enquanto que o ideal é manter uma harmonia entre teoria e prática cartográfica, o 

que também vale à Geografia. 

 

 

4.2.3 A cartografia contemporânea 

 

 

É evidentemente notável que as práticas cartográficas atuais têm se 

beneficiado com os avanços tecnológicos da informática. Entretanto, o rápido 

desenvolvimento dos SIG’s não foi acompanhado por um correspondente avanço 

nas bases teóricas. Desta forma, Câmara et al. (2003) revelam uma tentativa de se 

criar a ciência da geoinformação, tendo como noção-chave o espaço geográfico. 

 Cabe no momento refletirmos se realmente há a necessidade da criação de 

novos termos. Na verdade o grande incremento de equipamentos produzidos pela 

tecnologia auxilia as pesquisas cartográficas, no entanto não justifica a criação de 

uma nova ciência. Muito menos é possível compreender que os SIG’s (enquanto 

softwares) possam substituir a cartografia temática. Na realidade, há uma 

complementação, ou seja, os SIG’s são ferramentas que permitem a manipulação de 

informações espaciais com maior agilidade e dinamicidade, porém não toma o lugar 

da cartografia, ela continuará existindo e ambos complementar-se-ão. 

 O emprego da cartografia de síntese tem se intensificado com o surgimento 

dos SIG’s, muitas vezes confundida com a simples operação de “cruzamento” de 

mapas. Na realidade, o mapa de síntese é o agrupamento de atributos oriundos dos 

mapas de análise, por exemplo, para se chegar ao mapa de fragilidade ambiental 

(mapa de síntese) é necessário antes elaborar ou processar os mapas temáticos 
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(mapas de análise). Além dos SIG’s, a internet tem desempenhado um papel 

marcante na disseminação de mapas temáticos, facilitando o acesso a múltiplos 

usuários. Tal fato encontra-se associado ao aumento significativo na produção de 

mapas, houve um crescimento no número de pessoas que elaboram mapas, o que 

antes era realizado somente por cartógrafos, geógrafos, engenheiros – profissionais. 

Assim, a confiabilidade dos mapas passa a ser colocada em prova quanto à 

aplicação ou não dos critérios cartográficos mínimos para confecção de um mapa 

como: escala, legenda, localização, orientação e fonte. 

 Todos os fatores apontados acima têm sua importância particular, que no 

fundo configura o mapa, entretanto a questão da escala torna-se algo de extrema 

importância nos mapeamentos, merecendo cuidados especiais.  

Embora os SIG’s permitam manipular com certa facilidade a escala dos 

mapas é necessário lembrar que a escala cartográfica não é alterada, ou seja, a 

escala continua sendo uma relação entre o tamanho do objeto no mapa e no terreno 

(QUEIROZ FILHO, 2005). 

Montello (2001 apud QUEIROZ FILHO, 2005) propõe três principais 

significados para a escala que estão inter-relacionados: cartográfica, análise e 

fenômeno. A escala cartográfica indica a proporção entre o tamanho do objeto no 

terreno e suas dimensões no mapa. É expressa numericamente ou graficamente. A 

escala de análise corresponde à unidade de tamanho na qual um fenômeno é 

analisado, podendo ser local, regional ou global. Por último, a escala dos fenômenos 

indica a dimensão da ocorrência de fenômenos sobre a superfície terrestre. 

Para normalizar a qualidade com as distorções geométricas ou espaciais há o 

Padrão de Exatidão Cartográfico (PEC), definido no decreto nº 89.817, de 20 de 

junho de 1984, que estabelece as bases para normatização da produção 
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cartográfica nacional. Observa-se a indexação da exatidão das cartas à escala, 

conforme o trecho abaixo: Classe A: Padrão de Exatidão Cartográfica - Planimétrico: 

0,5 mm, na escala da carta, sendo de 0,3 mm na escala da carta o erro-padrão 

correspondente; Classe B: Padrão de Exatidão Cartográfica - Planimétrico: 0,8 mm 

na escala da carta, sendo de 0,5 mm na escala da carta o Erro-Padrão 

correspondente; Classe C: Padrão de Exatidão Cartográfica - Planimétrico: 1,0 mm 

na escala da carta, sendo de 0,6 mm na escala da carta o Erro-Padrão 

correspondente. Dessa forma, qualquer produto derivado de cartas temáticas ou 

topográficas não poderá apresentar uma exatidão superior. Portanto, 

independentemente das potencialidades de manipulação de dados cartográficos 

oferecidas por sistemas computacionais, não será obtida exatidão melhor ao aplicar-

se, por exemplo, ampliações para melhor visualização. Tal ferramenta é bastante 

útil, no entanto traz consigo o aumento proporcional do erro embutido na base 

cartográfica, podendo atingir níveis insatisfatórios à escala de observação (SOARES 

e D’ALGE, 2005). 

 Mesmo com todos os avanços tecnológicos, sobretudo na área da informática 

e telecomunicações, é evidente que a cartografia continuará existindo, inclusive com 

um incrementado potencial de análise, ou seja, a tecnologia serve de complemento 

à cartografia e vice-versa. 

O mapeamento da fragilidade ambiental pode ser realizado tanto em meio 

analógico, através da interpretação e agrupamento de atributos, quanto no formato 

digital proporcionado pelo desenvolvimento dos SIG’s, cujos procedimentos 

tornaram-se mais práticos, porém não aumentam a precisão do mapeamento. Além 

disso, é muito importante que se conheça muito bem os caminhos a serem 
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percorridos no software e principalmente entender como os dados serão 

processados ou “interpretados” pelo computador. 

 As principais transformações ocorridas nos últimos anos na cartografia é fruto 

dos avanços tecnológicos, e o impacto desse processo na cartografia imprime um 

grande desafio: “como lidar com o novo?” Cabe aos geógrafos, e demais 

profissionais de áreas relacionadas, a utilização dos novos recursos tecnológicos 

sempre à luz de um equilíbrio entre a teoria e a prática cartográfica. 

 

 

4.3 Geotecnologias como subsídio a análise ambiental 

 

 

A coleta de informações sobre a distribuição geográfica de recursos minerais, 

propriedades privadas, animais e plantas sempre foi uma parte importante das 

atividades das sociedades organizadas. Até recentemente, no entanto, isto era feito 

apenas em documentos e mapas em papel; isto impedia uma análise que 

combinasse diversos mapas e dados. Com o desenvolvimento simultâneo, na 

segunda metade do século XX, da tecnologia de informática, tornou-se possível 

armazenar e representar tais informações em ambiente computacional, abrindo 

espaço para o aparecimento do Geoprocessamento (CÂMARA e DAVIS, 2007). 

Nesse contexto, o termo Geoprocessamento denota a disciplina do 

conhecimento que utiliza técnicas matemáticas e computacionais para o tratamento 

da informação geográfica e que vem influenciando de maneira crescente as áreas 

de Cartografia, Análise de Recursos Naturais, Transportes, Comunicações, Energia 

e Planejamento Urbano e Regional. Num país de dimensão continental como o 
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Brasil, com uma grande carência de informações adequadas para a tomada de 

decisões sobre os problemas urbanos, rurais e ambientais, o Geoprocessamento 

apresenta um enorme potencial, principalmente se baseado em tecnologias de custo 

relativamente baixo, em que o conhecimento seja adquirido localmente (CÂMARA e 

DAVIS, 2007). 

 

 

4.3.1 Geoprocessamento e Sistemas de Informação Geográfica 

 

 

 Geoprocessamento, ou geotecnologias, é o conjunto de tecnologias 

destinadas à coleta e tratamento de informações espaciais, assim como o 

desenvolvimento de novos sistemas e aplicações, com diferentes níveis de 

sofisticação (ROSA, 2005). 

Para Xavier-da-Silva (2001), geoprocessamento é um conjunto de técnicas de 

processamento de dados, destinado a extrair informação ambiental a partir de uma 

base de dados georreferenciada. 

Segundo Rocha (2002), o geoprocessamento pode ser definido como uma 

tecnologia transdisciplinar, que, através da axiomática da localização e do 

processamento de dados geográficos, integra várias disciplinas, equipamentos, 

programas, processos, entidades, dados, metodologias e pessoas para coleta, 

tratamento, análise e apresentação das informações associadas a mapas digitais 

georreferenciados. 
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Câmara e Medeiros (1998) entendem que o termo geoprocessamento denota 

uma disciplina do conhecimento que utiliza técnicas matemáticas e computacionais 

para o tratamento de informações geográficas.  

Geoprocessamento é definido pelo INPE (2005) como: “um conjunto de 

tecnologias voltadas à coleta e tratamento de informações espaciais para um 

objetivo específico”. 

Em síntese, nota-se uma destacada característica em todas as definições: o 

fato delas considerarem o geoprocessamento como uma tecnologia ou conjunto de 

técnicas voltadas à coleta e tratamento de informações espaciais, o que torna um 

termo muito amplo do conhecimento científico, e abriga diversas sub-áreas, tais 

como: a Cartografia, o Sensoriamento Remoto, os Sistemas de Posicionamento 

Global (GPS, GLONASS, GALILEO), a Topografia, entre outras a etapa de coleta e 

na fase do tratamento integrado dos dados espaciais destacam-se os Sistemas de 

informação Geográfica (SIGs). Os SIGs constituem-se numa das principais 

ferramentas do geoprocessamento. 

O Sistema de Informação Geográfica (SIG) configura-se como uma das 

principais técnicas utilizadas pelos geógrafos, sendo extensivamente aplicado em 

muitos outros ramos da ciência. Os procedimentos operacionais para a modelagem 

de sistemas ambientais ganharam realce com as tecnologias envolvidas nos 

sistemas de informação geográfica (CHRISTOFOLETTI, 1999). 

Segundo ROSA (2005), SIG ou GIS (do inglês Geographic Information 

System) é:  

“um conjunto de ferramentas computacionais composto de 
equipamentos e programas que, por meio de técnicas, integra dados, 
pessoas e instituições, de forma a tornar possível a coleta, o 
armazenamento, o processamento, a análise e a oferta de 
informação georrefenciada produzida por meio de aplicações 
disponíveis, que visam maior facilidade, segurança e agilidade nas 
atividades humanas referentes ao monitoramento, planejamento e 
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tomada de decisão relativas ao espaço geográfico” (ROSA, 2005, 
p.81).  
 

Para Rosa (2005), o termo SIG é apontado, por muitos profissionais, como 

sinônimo de software e não de uma tecnologia. Na verdade, o software é apenas um 

dos componentes de um SIG, juntamente com o hardware, dados, usuários e 

metodologias de análise. 

Software – formado por um conjunto de programas (geridos por um 

determinado sistema operacional), cuja finalidade básica é coletar, armazenar, 

processar e analisar dados geográficos, tirando partido do aumento da velocidade, 

facilidade de uso e segurança no manuseio destas informações, apontando para 

uma perspectiva multi, intra e interdisciplinar de sua utilização.  

O software contempla basicamente quatro módulos: 

� Coleta, padronização, entrada e validação de dados; 

� Armazenamento e recuperação de dados; 

� Análise e geração de informação; 

� Saída e apresentação de resultados. 

Hardware – conjunto de equipamentos necessários para que o software 

possa desempenhar as funções descritas. Trata-se do componente físico do sistema 

envolvendo o computador e seus periféricos, ou equipamentos auxiliares.  

Dados – material bruto que alimenta o sistema, permitindo gerar informação, 

que nada mais é do que o significado atribuído aos dados por um determinado 

usuário. O poder da informação é, sem dúvida, indiscutível. Porém, o que tem 

revolucionado os processos tradicionais de utilização da informação é a maneira 

como ela pode ser rapidamente processada e utilizada para diferentes objetivos pelo 

modo de sua apresentação, ou seja, georreferenciada ou mapeada. 
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Os dados utilizados em um SIG podem ser originários de diversas fontes, 

classificadas genericamente em primárias (levantamento direto no campo ou 

produtos obtidos por sensores remotos) e secundárias (mapas e estatísticas) que 

são derivadas das fontes primárias. 

 Usuários – pessoas que com objetivos comuns formam uma organização ou 

grupo de trabalho. O SIG por si só não garante a eficiência nem a eficácia de sua 

aplicação. Como em qualquer organização, ferramentas só se tornam eficientes 

quando se consegue integrá-las adequadamente a todo o processo de trabalho. 

Para isso não basta apenas investimento, mas o treinamento de pessoal, usuários e 

dirigentes para maximizar o potencial de uso de uma nova tecnologia. 

 Metodologias ou técnicas de análise – estão diretamente ligadas ao 

conhecimento e à experiência do profissional que, a partir de um objetivo definido 

submete seus dados a um tratamento específico, a fim de obter os resultados 

desejados. Este aspecto mostra que a qualidade dos resultados de um SIG não está 

ligada somente à sua sofisticação e capacidade de processamento. Muito mais que 

isso, é proporcional à experiência do usuário. 

Embora tenha surgido no mercado produtos com melhoramentos notáveis, a 

custos baixos, apresentando fácil manuseio e segurança para o usuário, é válido 

ressaltar que a utilização dos SIGs não garante a certeza e a segurança do produto 

final. Nesse caso é extremamente importante que se tenha um rigoroso controle de 

qualidade do banco de dados, que armazenam uma base de informações alfa-

numéricas, raster e/ou vetoriais (SILVA, 2003b). Teixeira e Christofoletti (1997) 

definem banco de dados geográficos como: “um conjunto de dados espaciais e seus 

atributos, organizados de forma adequada para operações de inserção, busca, 

edição e análise espacial”. A base cartográfica é a base de partida para qualquer 
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SIG, e ela deve ser elaborada obedecendo-se os princípios básicos da cartografia. 

Devemos dar atenção ao elipsóide de referência, datum geodésico, projeção 

cartográfica, precisão gráfica e generalização (CLARK, 1995). 

Silva (2003b) apresenta uma série de definições de SIG, desenvolvidas 

principalmente na década de 1980. A definição de Sistema de Informações Geo-

referenciadas ou Sistema de Informação Geográfica (SIG) é apontada como um 

enorme desafio devido às seguintes razões: 

� Os SIG’s são uma tecnologia relativamente recente e, nos últimos 30 

anos, houve um crescimento muito rápido tanto teórico quanto tecnológico e 

organizacional da teoria da comunicação. 

� A orientação comercial da utilização dos SIG’s gerou figuras de linguagem 

que engrandecem ou diminuem em demasia a verdade dos fatos. 

� O aumento do número de consultores em SIG provocou o aparecimento 

de informações conflitantes sobre o que realmente significa SIG. 

 

Dentre as definições mais comumente encontradas na literatura, Silva (2003b) 

destaca as seguintes: 

 

� Burrough (1986): “um poderoso elenco de ferramentas para colecionar, 

armazenar, recuperar, transformar e exibir dados espaciais referenciados ao 

mundo real”. 

� DOE (Department of Environment) (1987): “um sistema para capturar, 

armazenar, checar, manipular, analisar e exibir dados, os quais são 

espacialmente referenciados à terra”. 
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� Parker (1988): “uma tecnologia de informações que armazena, analisa e 

exibe tanto dados espaciais, quanto dados não espaciais”. 

� Aronoff (1989): “qualquer conjunto de procedimentos manual ou 

computacional usado para armazenar e manipular dados geograficamente 

referenciados”. 

� Star e Estes (1990): “um sistema que surgiu como um meio de reunir e 

analisar diversos dados espaciais”. 

 

 Segundo Marble (1990), os SIGs possuem quatro componentes principais. O 

primeiro é o subsistema de entrada de dados, que deve permitir a coleta e o 

processamento dos dados. O segundo é o subsistema de armazenamento e 

exibição, que deve permitir a recuperação dos dados rapidamente, assim como 

correções e atualizações rápidas e precisas. O terceiro é o subsistema de análise 

dos dados, que deve incluir uma variedade de tarefas associadas a um conjunto de 

regras baseadas em parâmetros estatísticos definidos pelo usuário. E, finalmente, o 

quarto subsistema é o de apresentação dos dados, que deve incluir a cartografia 

digital. 

 

 

4.4 Os quatro universos da representação computacional das informações 

geográficas 

 

 

 Segundo Câmara e Monteiro (2007), o processo de tradução do mundo real 

para o ambiente computacional pode ser explicado através do “paradigma dos 
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quatro universos” propostos inicialmente por Gomes e Velho (1995) e adaptado para 

a geoinformação por Câmara (1995), que distingue: o universo ontológico, 

universo formal, universo estrutural e o universo de implementação. 

Este modelo teórico traduz o processo de produção da informação geográfica 

a partir de um dado espacial. 

 

 

4.4.1 O universo ontológico 

 

 

Nossas percepções do mundo real são materializadas em conceitos que 

descrevem a realidade e respondem a questões como: Que classes de entidades 

são necessárias para descrever o problema que estamos estudando? (SMITH, 

2003). Criamos assim o universo ontológico, onde incluímos os conceitos da 

realidade a serem representados no computador, como os tipos de solo, elementos 

de cadastro urbano e a caracterização das formas do terreno. 

 

 

4.4.2 O universo formal 

 

 

No universo formal, buscamos estabelecer um conjunto de entidades lógicas 

que agrupem os diferentes conceitos da ontologia de aplicação da forma mais 

abrangente possível. Adicionalmente, neste universo definimos ainda como serão 

associados valores aos diferentes conceitos; ou seja, como podemos medir o mundo 
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real. Deste modo, o universo formal tem duas partes: (a) a medição o mundo real 

(teoria da medida); (b) a generalização dos conceitos da ontologia em entidades 

formais abrangentes. Estas duas partes serão discutidas a seguir. 

 

 

4.4.2.1 Atributos de dados geográficos: teoria da medida 

 

 

Para representarmos dados geográficos no computador, temos de descrever 

sua variação no espaço e no tempo. Em outras palavras, precisamos responder a 

perguntas como, por exemplo: “Qual o valor deste dado aqui e agora? 

O processo de media consiste em associar números ou símbolos a diferentes 

ocorrências de mesmo atributo, para que a relação entre eles reflita as relações 

entre as ocorrências mensuradas. Por exemplo, podemos medir a poluição de uma 

cidade por meio de sensores localizados em diferentes locais. Cada um deles nos 

dará uma medida diferente. Essa atribuição é denominada escala de medida. A 

referência geral mais importante sobre escalas de medidas é o trabalho de Stevens 

(1946), que propõe quatro escalas de mensuração: nominal, ordinal, por intervalo e 

por razão. 

Os níveis nominal e ordinal são temáticos, pois a cada medida é atribuído um 

número ou nome associando a observação a um tema ou classe.  

A escala nominal classifica objetos em classes distintas sem ordem inerente, 

como rótulos que podem representar quaisquer símbolos. As possíveis relações 

entre os valores são identidade (a = b) e dessemelhança (a ≠ b). Um exemplo é a 

cobertura do solo, com rótulos como “floresta”, “área urbana” e “área agrícola”. 
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A escala ordinal introduz a idéia de ordenação, caracterizando os objetos em 

classes distintas que possuem uma ordem natural (por exemplo 1 – ruim, 2 – bom, 3 

– ótimo ou “0-10%”, “11-20%”, “mais que 20%”). A distância definida entre os 

elementos não é significativa. Nesta escala são evidenciadas as relações “<” ou “>”, 

isto implica que para todo a e b, as relações a < b, a > b ou a = b são possíveis. Um 

exemplo é a aptidão agrícola de solos com rótulos como: “muito apto”, “apto”, “pouco 

apto” e “inapto”. 

As medidas temáticas não estão associadas à magnitude do fenômeno. 

Quando o estudo necessita de uma descrição mais detalhada, que permita comparar 

intervalo e ordem de grandeza entre eventos, recorre-se aos níveis de medidas 

denominados de numéricos, onde as regras de atribuição de valores baseiam-se em 

uma escala de números reais.  

Existem dois níveis de medidas baseados em escalas de números reais: 

escala por intervalo e escala por razão.  

A escala por intervalo possui um ponto zero arbitrário, uma distância 

proporcional entre os intervalos e uma faixa de medidas entre [-∞, ∞]. A temperatura 

em graus Celsius é exemplo de medida por intervalo, onde o ponto zero corresponde 

a uma convenção (a fusão do gelo em água). Por ter uma referência zero arbitrária, 

valores medidos no nível por intervalo não podem ser usados para estimar 

proporções. Operações aritméticas elementares (adição e subtração) são válidas, 

porém multiplicação e divisão não são apropriadas. Por exemplo, dados a e b, pode-

se ter a = b + c, onde c é a diferença entre a e b em alguma unidade padrão. Assim, 

a temperatura em São Paulo pode ser c graus mais baixa do que a temperatura em 

Campos de Jordão. 
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A escala de razão permite um tratamento mais analítico da informação, pois 

nela o ponto de referência zero não é arbitrário, mas determinado por alguma 

condição natural. Sua faixa de valores é limitada entre [0, ∞]. Nesta escala existe um 

ponto zero absoluto que não pode ser alterado e um intervalo arbitrário com 

distâncias proporcionais entre os intervalos. Números negativos não são permitidos, 

pois o número zero representa ausência total daquilo que está sendo medido. Por 

exemplo, na descrição de atributos como peso e volume de objetos não há valores 

negativos. No caso de temperatura em graus Kelvin, a condição natural é o ponto de 

repouso dos átomos da matéria, a partir do qual não se consegue temperaturas 

menores. Este ponto é o zero absoluto para temperatura, zero graus Kelvin. O fato 

de ponto de referência zero ser absoluto permite afirmações tais como a é duas 

vezes mais pesado que b. Desta forma, dado a e b pode-se ter a = c x b, onde c 

indica o número de vezes que b vai até a, a relação de a para b. Operações 

matemáticas de adição, subtração, multiplicação e divisão são suportadas nesta 

escala. 

 

 

4.4.2.2 Espaço absoluto e espaço relativo 

 

 

Antes de analisarmos os modelos formais para dados geográficos, é 

necessário analisarmos brevemente os conceitos de espaço relativo e espaço 

absoluto. Podemos representar a localização de objetos no espaço (espaço 

absoluto) ou apenas o posicionamento relativo entre eles (espaço relativo). 
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Existem dois modelos formais para entidades geográficas no espaço 

absoluto: geo-campos e geo-objetos. O modelo de geo-campos enxerga o espaço 

geográfico como uma superfície contínua, sobre a qual variam os fenômenos a 

serem observados. Por exemplo, um mapa de vegetação associa a cada ponto do 

mapa um tipo específico de cobertura vegetal, enquanto um mapa geoquímico 

associa o teor de um mineral a cada ponto. O modelo de geo-objetos representa o 

espaço geográfico como uma coleção de entidades distintas e identificáveis, onde 

cada entidade é definida por uma fronteira fechada. Por exemplo, um cadastro 

urbano identifica cada lote como um dado individual, com atributos que o distinguem 

dos demais. 

O modelo de redes concebe o espaço geográfico como um conjunto de 

pontos no espaço (chamados de nós), conectados por linhas (chamados arcos), 

onde tanto os nós quanto os arcos possuem atributos. Os fenômenos modelados por 

redes incluem fluxo de pessoas ou materiais, conexões de influência, linhas de 

comunicação e acessibilidade. 

 

 

4.4.3 O universo estrutural 

 

 

Neste momento saímos do nível infológico e adentramo-nos no nível 

datalógico, onde os dados deixam o formato analógico e são organizados no formato 

digital. 

O universo estrutural caracteriza-se como uma etapa onde as diversas 

entidades dos modelos formais são mapeadas para estruturas de dados geométricas 
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e alfanuméricas. Ocorre também, a determinação de algoritmos necessários para 

representação dos modelos. 

As estruturas de dados utilizadas em bancos de dados geográficos podem ser 

divididas em duas grandes classes: estruturas vetoriais e estruturas matriciais. 

 

 

4.4.3.1 Estruturas de dados vetoriais 

 

 

As estruturas vetoriais são utilizadas para representar as coordenadas das 

fronteiras de cada entidade geográfica, através de três formas básicas: pontos, 

linhas e áreas (ou polígonos), definidas por suas coordenadas cartesianas.  

Um ponto é um par ordenado (x, y) de coordenadas espaciais. O ponto pode 

ser utilizado para identificar localizações ou ocorrências no espaço. São exemplos: 

localização de crimes, ocorrências de doenças, e localização de espécies vegetais. 

Uma linha é um conjunto de pontos conectados. A linha é utilizada para guardar 

feições unidimensionais. De uma forma geral, as linhas estão associadas a uma 

topologia arco-nó, descrita a seguir. Uma área (ou polígono) é a região do plano 

limitada por uma ou mais linhas poligonais conectadas de tal forma que o último 

ponto de uma linha seja idêntico ao primeiro da próxima. Observa-se também que a 

fronteira do polígono divide o plano em duas regiões: o interior e o exterior. Os 

polígonos são usados para representar unidades espaciais individuais (setores 

censitários, distritos, zonas de endereçamento postal, municípios). Para cada 

unidade, são associados dados oriundos de levantamentos como censos e 

estatísticas de saúde.  
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4.4.3.2 Representação matricial 

 

 

As estruturas matriciais usam uma grade regular sobre a qual se representa, 

célula a célula, o elemento que está sendo representado. A cada célula, atribui-se 

um código referente ao atributo estudado, de tal forma que o computador saiba a 

que elemento ou objeto pertence determinada célula. Nesta representação, o 

espaço é representado como uma matriz P(m, n) composto de m colunas e n linhas, 

onde cada célula possui um número de linha, um número de coluna e um valor 

correspondente ao atributo estudado e cada célula é individualmente acessada 

pelas suas coordenadas. A representação matricial supõe que o espaço pode ser 

tratado como uma superfície plana, onde cada célula está associada a uma porção 

do terreno. A resolução do sistema é dada pela relação entre o tamanho da célula 

no mapa ou documento e a área por ela coberta no terreno. 

 

 

4.4.4 O universo de implementação 

 

 

O universo de implementação completa o processo de representação 

computacional. Neste universo, realizamos a implementação dos sistemas, fazendo 

escolhas como arquiteturas, linguagens e paradigmas de programação. Estas 

decisões podem levar em conta as aplicações às quais o sistema é voltado, a 

disponibilidade de algoritmos para tratamento de dados geográficos e o 

desempenho do hardware.  
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 É fato que o Geoprocessamento contribuiu para agilizar e implementar uma 

série de questões ligadas à gestão municipal, meio ambiente, planejamento 

estratégico de negócios, serviços de utilidade pública ou privada (saneamento, 

energia elétrica, telecomunicações), entre outros. Contudo, é fundamental distinguir 

entre as capacidades da atual geração dos SIG’s e as limitações inerentes a 

qualquer representação computacional do espaço geográfico; sem perder de vista 

que os modelos serão sempre aproximações reducionistas da realidade geográfica. 

 

 

4.5 Bacia hidrográfica como unidade de planejamento ambiental: bases para o 

desenvolvimento sustentável 

 

 

A bacia hidrográfica é definida como “um conjunto de terras drenadas por um 

rio principal e seus afluentes” (GUERRA, 1987, p.48). De acordo com Nascimento e 

Villaça (2008), inúmeros esquemas ou representações gráficas deixam também de 

apresentar, por exemplo, os limites internos do sistema de uma bacia hidrográfica, 

por onde circula e atua grande parte da água envolvida. Para não ocorrer em tais 

equívocos, é possível definir bacia hidrográfica como: 

(...) um sistema que compreende um volume de materiais, 
predominantemente sólidos e líquidos, próximos à superfície 
terrestre, delimitado interno e externamente por todos os processos 
que, a partir do fornecimento de água pela atmosfera, interferem no 
fluxo de matéria e de energia de um rio ou de uma rede de canais 
fluviais. Inclui, portanto, todos os espaços de circulação, 
armazenamento, e de saídas de água e do material por ela 
transportado, que mantêm relações com esses canais. 
(RODRIGUES e ADAMI, 2005, p. 147-148). 

 
Do ponto de vista sistêmico, a bacia hidrográfica constitui-se em um “sistema 

aberto, sustentando-se num equilíbrio dinâmico, em função de ciclos e flutuações, 
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que são processos não lineares”. O ‘input’ de energia no sistema ocorre a partir do 

clima e das forças endogenéticas, ocorrendo o transporte de água e sedimentos 

tanto no interior do sistema como nas vertentes, nos canais e abaixo da superfície. O 

‘output’ da bacia hidrográfica ocorre principalmente por meio da evapotranspiração e 

da vazão de água e sedimentos pela foz da bacia (WALLING e WEBB, 1975). 

Segundo Tundisi (2003, p.108), a abordagem por bacia hidrográfica tem 

várias vantagens, tais como: 

�  A bacia hidrográfica é uma unidade física com fronteiras 
delimitadas podendo estender-se por várias escalas espaciais 
(Tundisi e Matsumura,1995). 
�  É um ecossistema hidrologicamente integrado, com 
componentes e subsistemas interativos. 
�  Oferece oportunidade para o desenvolvimento de parcerias e a 
resolução de conflitos (Tundisi e Straskraba, 1995). 
�  Estimula a participação da população e a educação ambiental 
e sanitária (Tundisi et al., 1997). 
�  Garante visão sistêmica adequada para o treinamento em 
gerenciamento de recursos hídricos e para o controle da eutrofização 
(gerentes, tomadores de decisão e técnicos) (Tundisi, 1994a) Para 
Castro (1992), o conceito de bacia hidrográfica como unidade básica 
é utilizado com freqüência na definição de áreas experimentais para 
fins de planejamento. Dessa forma, são consideradas as inter-
relações dos processos funcionais com as características físico-
espaciais do ambiente. 
 

 
Segundo Walling e Webb (1975), a bacia hidrográfica constitui-se na unidade 

de análise ambiental mais adequada aos propósitos de planejamento, pois se 

caracteriza como uma unidade física bem definida, no que diz respeito à integração 

e funcionalidade de seus elementos. Além disso, qualquer porção de terra, por 

mínima que seja, está integrada a uma bacia. 

Para Tavares (1986), as bacias hidrográficas constituem-se num excelente 

referencial para estudo sobre erosão e preservação dos solos. Além de serem 

unidades da superfície terrestre, naturalmente delimitadas, nelas, à medida que os 

rios escavam seus vales, as vertentes assumem suas formas e todo um conjunto de 

feições topográficas é delineado. Os diversos componentes da paisagem 
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relacionam-se uns aos outros e ajustam-se aos fluxos de massa e energia que 

circulam através da bacia. 

As intervenções antrópicas em uma área são sempre modificadoras e muitas 

vezes conduzem a problemas ambientais. As atividades agrícolas, por exemplo, 

praticadas sem manejo adequado e com uma preocupação imediatista em explorar 

ao máximo as terras cultiváveis, caracterizadas não só pela retirada da vegetação, 

mas, sobretudo, pelo intenso emprego de agrogeotecnologias (mecânica, química e 

biológica), podem alterar as características originais de uma cobertura pedológica e 

mesmo provocar o desencadeamento de processos de erosão acelerada do solo, 

acarretando problemas diretos e indiretos, tanto para as comunidades rurais como 

urbanas (OLIVEIRA, 2004). 

O conceito tradicional de planejamento de bacias hidrográficas se refere 

basicamente ao planejamento do uso dos recursos hídricos para projetos de 

aproveitamento de energia hidrelétrica, de controle de enchentes, irrigação e outros 

(SILVA, 2007). 

Porém, com o passar do tempo, a adoção da bacia hidrográfica como unidade 

de planejamento amplia-se para aplicações diversas, marcadas notadamente pelos 

avanços tecnológicos. O uso das geotecnologias como ferramenta de análise das 

bacias hidrográficas, possibilita a realização de uma efetiva radiografia desses 

sistemas ambientais, a partir da elaboração de modelos digitais, implementados em 

um SIG. 

Nos SIG’s, as operações de análise e integração de informações temáticas 

podem ser conduzidas através de uma lógica de sobreposição de dados, definidas 

por regras empíricas de combinação ou através do suporte da formulação de 

modelos matemáticos e estatísticos (PINTO e GARCIA, 2005). 
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A capacidade de integração e análise de dados espaciais em um SIG 

possibilitou alavancar o estabelecimento de bases para o desenvolvimento 

sustentável.  

Discutir o termo desenvolvimento sustentável é algo extremamente trabalhoso 

e delicado, pois nos últimos anos houve uma produção literária volumosa e muito 

diversificada no que tange às diferentes abordagens e propostas de inúmeros 

autores com tendências variadas, resultando numa temática sempre polêmica e 

controvertida (VIEGA, 2005, SUNKEL e PAZ, 1988). 

Diante da ampla gama de enfoques possíveis, optou-se pela proposta de 

Mendes Júnior e Ferreira (2010) que sugerem uma abordagem de tratamento 

investigativo que restringe a amplitude desse tema controvertido a uma perspectiva 

ecológica, que tem como objeto central de sua investigação o funcionamento de 

sistemas interconectados e organizados de forma a cumprir com aquilo que define a 

meta final de todos os seres: a manutenção da vida.  

Nesse sentido, emerge a noção de desenvolvimento enquanto 

descontentamento em relação ao atual estado das coisas e desejo por um outro 

estado das coisas, onde se pressupõe ser possível a realização humana. Essa 

realização não é entendida como o aumento do nível de consumo, ou seja, o 

desenvolvimento econômico é entendido como uma conseqüência espontânea da 

realização humana que só pode ocorrer mediante a conservação dos recursos que 

viabilizam a nossa existência. Assim, o crescimento econômico fica condicionado ao 

desenvolvimento humano conduzido por uma abordagem que reúne os aspectos 

social, ambiental e econômico dentro de um universo ecológico único e não o 

contrário, como tem pretendido as interpretações de caráter de desenvolvimento 
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sustentável a uma extensão do modelo de desenvolvimento baseado no crescimento 

econômico. 

Para Risso (2005), o conceito de desenvolvimento sustentável está ligado ao 

quadro de degradação ambiental mundial, que culminou com o surgimento do 

movimento ecológico e crítico ao modelo de desenvolvimento econômico vigente, a 

partir dos anos de 1950 e 1960, após a Segunda Guerra Mundial. Existem diferentes 

visões sobre o conceito de Desenvolvimento Sustentável. As abordagens 

contemporâneas acerca do Desenvolvimento Sustentável estão concentradas em 

estudos sobre a economia do meio ambiente, aliados às correntes alternativas de 

desenvolvimento. A linha da economia do meio ambiente engloba diferentes 

tendências, como a economia ambiental, a economia ecológica, e a economia 

política. 

A economia ambiental está relacionada com a teoria neoclássica, na qual os 

estudos estão voltados para a valoração dos recursos naturais, análise custo-

benefício, estudos de taxas como instrumentos de políticas ambientais, reflexão de 

como conciliar desenvolvimento com proteção ao meio ambiente. Para Redclift 

(1992, p.27), a visão centrada na economia do meio ambiente não seria uma 

alternativa ao desenvolvimento tradicional, mas "is treated as a modification of 

traditional development strategy". Em outras palavras, estas visões contribuem para 

o Desenvolvimento Sustentável, dentro da dimensão econômica e social e, por 

vezes, política. 

A economia ecológica é considerada como a mais ampla de todas as 

correntes da economia do meio ambiente, em termos de proposta metodológica. Ela 

envolve a relação entre economia, ecologia, física, química e biologia. Segundo 

Sekiguchi e Pires (1995, p.212), ela concilia "métodos quantitativos como os 
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formulados dentro da economia ambiental [...] utiliza-se para isso, principalmente, o 

conceito termodinâmico de entropia". Incluem-se os autores como May e Mota 

(1994), Cavalcanti (1995), entre outros. 

A concepção de desenvolvimento sustentável definida pelo Conselho de 

Alimentos e Organização Agrícola das Nações Unidas é: 

o gerenciamento e conservação da base dos recursos naturais bem 
como a orientação da mudança tecnológica e institucional, 
assegurando a realização e satisfação contínua das necessidades 
humanas para gerações presentes e futuras (LEPSCH, 2002, p.142). 

 

 O termo desenvolvimento empregado neste trabalho compartilha do raciocínio 

empregado por Appezzato (2006) e Mendes Júnior e Ferreira (2010), o qual é 

entendido como o processo de promoção da melhoria qualitativa das condições de 

vida da população de um país, de uma região ou de um local específico. Isto porque, 

a revisão de literatura sobre o tema revelou que, na maioria das vezes, a palavra 

desenvolvimento se mantém, ainda, fortemente associada à idéia de transformação 

das estruturas produtivas para torná-las mais eficientes e, desta forma, mais 

apropriadas à geração de riqueza, daí a forte vinculação ao termo desenvolvimento 

com progresso técnico, crescimento econômico, industrialização e modernização e 

outras expressões correlatas. 
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5 METODOLOGIA 

 

 

 O objeto de estudo desta pesquisa é a bacia hidrográfica. É nesta unidade 

que se busca a compreensão integrada do meio físico e antrópico. As 

Geotecnologias constituem-se como um conjunto de ferramentas que possibilitam a 

coleta, o armazenamento, a integração, a análise e apresentação dos dados 

espaciais. 

Os procedimentos operacionais desenvolvidos no presente trabalho 

fundamentam-se na metodologia proposta por Libault (1971), intitulada “Os quatro 

níveis da pesquisa geográfica: compilatório, correlativo, semântico e normativo”. 

O nível compilatório refere-se à primeira etapa da pesquisa, que na verdade 

divide-se em duas etapas. No primeiro momento ocorre a obtenção de dados de 

diversos formatos e diferentes naturezas e, em seguida, já na segunda etapa, 

realiza-se a seleção ou a compilação das informações. Comparando-se este nível da 

pesquisa geográfica com os quatro universos da representação computacional, esta 

fase compreende a tradução dos dados do mundo real para o universo conceitual 

correspondendo aos universos ontológico e formal. 

O nível correlativo corresponde à fase da correlação dos dados para 

posteriormente estabelecer a interpretação. A correlação das informações é uma 

etapa de aprimoramento da interpretação, tornando-se uma operação importante e 

seletiva, pois para que se possa correlacionar informações é necessário que as 

mesmas sejam homogêneas, ou seja, de mesma natureza. A esta fase da pesquisa 

geográfica associa-se o universo estrutural e o de implementação, já no nível 

datalógico ou digital. 
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O nível semântico designa a interpretação que se faz dos dados obtidos 

previamente, chegando-se a resultados conclusivos. Deste modo, durante a 

interpretação, se estabelece possíveis generalizações e os dados passam a ter 

significados que permitem a descoberta de leis e os mecanismos de funcionamento 

de um fenômeno. 

O nível normativo refere-se a aplicação do produto de uma pesquisa, que irá 

determinar normas a serem seguidas, como um modelo resultante da pesquisa. 

Embora os procedimentos preconizados por Libault (1971) tenham norteado 

satisfatoriamente o desenvolvimento da pesquisa, as etapas seqüenciais dos níveis 

da pesquisa geográfica não foram assumidas de modo rígido, ou seja, a efetivação 

do último nível não implicou na retomada de níveis anteriores. 

Os procedimentos, materiais e as técnicas utilizadas são descritas nas etapas 

abaixo e apresentados na figura 7. 
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Figura 7. Fluxograma dos procedimentos e produtos. 
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5.1 Levantamentos bibliográfico, cartográfico e iconográfico 

 

 

Inicialmente, realizou-se um levantamento bibliográfico referente a trabalhos 

ligados ao tema pesquisado, desenvolvidos na área de estudo e seu entorno. Além 

dos trabalhos aplicados, buscou-se selecionar trabalhos científicos para o 

embasamento teórico metodológico. 

O levantamento cartográfico foi obtido no Laboratório de Geoprocessamento 

da UFMS/CPAQ, através das cartas topográficas no formato digital (tamanho A0), na 

escala de 1:100.000, publicadas pela Diretoria do Serviço Geográfico (1966). Foram 

necessárias partes de quatro cartas topográficas para o recobrimento de toda BAC, 

conforme denominadas abaixo: 

• Camapuã (SE 21 ZD VI); 

• Rio Negro (SE 21 ZD II); 

• Rochedo (SE 21 ZD V) e; 

• Ponte Vermelha (SE 21 ZD III). 

 

 As informações cartográficas também foram extraídas de mapas temáticos do 

projeto RADAMBRASIL (BRASIL, 1982): Geologia, Geomorfologia, Pedologia e 

Vegetação na escala de 1:1.000.000. Os mesmos temas foram comparados e 

analisados minuciosamente com as informações do Plano de Conservação da Bacia 

do Alto Paraguai (BRASIL,1997), os quais, somados a observações de campo foram 

fundamentais para a caracterização do meio físico.  

 Consultou-se ainda, as cartas temáticas de Geologia, Pedologia e Vegetação, 

na escala de 1:1.000.000, do Projeto de Estudos Integrados do Potencial de 
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Recursos Naturais (MS, 1987) e do Atlas Multireferencial de Mato Grosso do Sul 

(MS, 1990), na escala de 1:1.500.000. 

 Os materiais iconográficos utilizados foram: 

• Imagem de satélite LANDSAT-5, sensor TM (Thematic Mapper), órbita/ponto 

225/73, bandas 3, 4 e 5, de 28/05/1986; 

• Imagem de satélite LANDSAT-7, sensor ETM+ (Enhanced Thematic Mapper 

Plus), órbita/ponto 225/73, bandas 3, 4, 5 e 8 (pancromática), de 11/05/2006. 

• Imagem de radar SRTM, contendo uma grade numérica interpolada por 

krigeagem para 30m por Valeriano (2008). 

Este conjunto de materiais foi organizado em um Banco de Dados Geográficos 

no software ArcGIS 9.2, compondo assim um Sistema de Informação Geográfica. 

 

 

5.2 Avaliação das transformações do uso da terra 

 

 

Foram elaborados três mapas de uso da terra e cobertura vegetal, referentes 

aos anos de 1966, 1986 e 2006. O mapa de 1966 foi construído com base na 

interpretação visual das Folhas: Camapuã (SE 21 ZD VI), Rio Negro (SE 21 ZD II), 

Rochedo (SE 21 ZD V) e Ponte Vermelha (SE 21 ZD III), (Diretoria do Serviço 

Geográfico, 1966), na escala de 1:100.000. 

 Os mapeamentos de 1986 e de 2006 foram desenvolvidos com base em 

imagens de satélite LANDSAT-5 e LANDSAT-7, geradas pelos sensores TM 

(Thematic Mapper) e ETM+ (Enhanced Thematic Mapper Plus), respectivamente. Os 

mapas foram criados com base em rotinas de tratamento digital de imagens e 
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armazenados no Sistema de Informação Geográfica (SIG), implementado no 

software SPRING 5.04. 

A imagem LANDSAT-7/ETM+, de 11/05/2006 (corrigida geometricamente pela 

NASA), foi utilizada para extração de base cartográfica e constituiu-se de base para 

correção geométrica e registro da imagem de 28/05/1986 e das cartas topográficas. 

Além disso, foi a base para extração da rede de drenagem e estradas principais.  

O sensor ETM+ (Enhanced Thematic Mapper Plus) foi lançado em 1999 a 

bordo do Landsat 7. Este instrumento foi capaz de ampliar as possibilidades de uso 

dos produtos Landsat, oferecendo a versatilidade e eficiência obtidas nas versões 

anteriores, pois conseguiu melhorar a acurácia do sistema, manteve os mesmos 

intervalos espectrais, ampliou a resolução espacial da banda 6 (infravermelho 

termal) para 60 metros, além de tornar a banda pancromática operante e permitir a 

geração de composições coloridas com 15 metros de resolução. Este satélite enviou 

dados completos para a Terra até 2003, quando apresentou avarias de hardware e 

começou a operar com o espelho corretor de linha (SLC) desligado. Desde então, as 

imagens continuam adquiridas e enviadas para a Terra, mas para torná-las aptas à 

utilização necessitam de correções prévias e análise de acurácia no posicionamento 

e calibração dos pixels. A imagem trabalhada foi adquirida com uma correção prévia 

realizada pela NASA, o que não apresentou nenhum prejuízo durante o processo de 

extração das informações da mesma. 

O método empregado para extração das informações foi o da análise visual 

de imagens, proposto por Novo (2008), o qual se apóia na descrição dos elementos 

de análise de imagens. Segundo Luchiari et al. (2005), os principais elementos a 

serem observados são: tonalidade/cor, tamanho, forma, sombra, textura, padrão e 

localização. 
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 O mapeamento do uso da terra e cobertura vegetal da BAC foi realizado na 

escala cartográfica de 1:100.000, porém publicado na escala de 1:250.000. 

 

 

5.2.1 A análise digital de imagens 

 

 

 A análise digital compreende uma grande variedade de operações nas quais 

os dados são submetidos a análises e manipulações por meio de algoritmos 

computacionais (LUCHIARI et al., 2005). 

As técnicas adotadas para o processamento de imagens orbitais obedeceram 

a uma rotina, que pode ser classificada em três conjuntos: a) pré-processamento; b) 

técnicas de realce; e, c) classificação (NOVO, 2002; ROSA, 2003; MOREIRA, 2005; 

LUCHIARI et al., 2005). As etapas de pré-processamento e realce foram realizadas 

no aplicativo SPRING 5.04. 

a) Pré-processamento: no pré-processamento, as técnicas de correções 

geométricas e registro foram aplicadas com objetivo de reorganizar os pixels da 

imagem de satélite de 1986 e da carta topográfica (1966) em relação à base 

cartográfica, com sistema de projeção cartográfica UTM, Datum WGS1984, Zona 

21S. Esta etapa também é conhecida como georreferenciamento. Foram obtidos 20 

pontos de controle sobre a área da BAC, cuja equação matemática empregada para 

reamostragem dos pixels foi a do 1ª grau e o interpolador foi o do vizinho mais 

próximo, que não provoca alteração nos valores digitais da imagem. 

b) Realce: as técnicas de realce constituíram-se num conjunto de 

procedimentos empregados para melhorar a qualidade visual de uma imagem. A 
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definição do tipo de contraste aplicado em cada imagem foi efetivada com base em 

testes experimentais no software SPRING 5.04. Adotou-se o contraste Linear, pois 

foi o realce que melhor facilitou a discriminação visual dos alvos. 

Com o objetivo de potencializar a extração de informações da imagem de 

satélite LANDSAT-7, sensor EMT+, empregou-se a técnica de fusão da banda 8 

(pancromática) com as bandas 3, 4 e 5, obtendo-se uma resolução espacial de 15 m 

colorida. O método de fusão empregado foi o de transformação RGB em IHS. 

c) Classificação: as classificações de imagens configuram-se com um dos 

mais clássicos tratamentos de imagens utilizado para se mapear diferentes classes 

de uso da terra ou classes temáticas. Esta etapa consiste na seleção ou 

agrupamento de regiões com características espectrais homogêneas, podendo ser 

realizada em meio analógico ou digital. 

Optou-se pela classificação visual realizada em meio digital no software 

ARCGIS 9.2. No intuito de se obter um parâmetro comparativo à classificação visual, 

aplicou-se também a classificação supervisionada (“automática”), utilizando-se o 

algoritmo Battacharya, apenas para o ano de 2006, pois por se tratar do mais 

recente ano mapeado foi favorecida a validação estatística e posteriores 

comparações de desempenho de classificações. 

Após as etapas de pré-processamento e contraste, foi gerada uma carta 

imagem da BAC contendo uma composição colorida ETM+/b3, ETM+/r4 e ETM+/g5 

com as informações da rede hidrográfica, da rede viária e do limite da bacia 

sobrepostas (Figura 8). 
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Figura 8. Carta Imagem da Bacia do Alto rio Coxim. 
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Antes de dar início ao processo de interpretação dos elementos presentes na 

imagem, houve a necessidade de se determinar as classes que seriam mapeadas, 

bem como a elaboração de uma “chave” de interpretação para a carta imagem 

(Tabela 1). Posteriormente, foi preparada uma legenda preliminar, que, após os 

trabalhos de campo, norteou a caracterização das glebas identificadas. 

A identificação das diferentes classes mapeadas foi realizada levando-se em 

consideração os seguintes elementos de fotointerpretação: cor, textura, padrão, 

tamanho, sombra, forma e limite, conforme Luchiari et al. (2005) e Novo (2008). 

 
 
Tabela 1 – Chave de interpretação visual da área de estudo utilizada para 

interpretação das imagens LANDSAT TM e ETM+. 
 

Categoria Cor Forma Textura 

Agricultura 
 

 
Vermelho, 

Verde e Azul 
 
 

Regular 
 

Lisa 
 

Pastagem 
 
 

Verde Claro e 
Rosa Claro 

 
 

Irregular 
 
 

Lisa-média 
 
 

Agropecuária 
 
 

Vermelho e 
Verde 

 
 

Regular 
 
 

Lisa 
 
 

Mata Ciliar 
 
 

Vermelho 
Escuro 

 
 

Irregular 
 
 

Rugosa 
 
 

Cerrado 
 
 

Vermelho 
Escuro/Marrom 

 
 

Irregular 
 
 

Média-rugosa 
 
 

Silvicultura 
 
 

Marrom 
 
 

Regular 
 
 

Lisa-média 
 
 

Área Urbana Azul Regular Rugosa 
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A classificação supervisionada foi empregada na mesma imagem utilizada no 

mapeamento de uso da terra e cobertura vegetal para o ano de 2006, inclusive já 

georreferenciada e com realce de contraste linear. Em seguida procedeu-se a 

segmentação da imagem. O processo de segmentação de imagens tem por objetivo 

fragmentar uma região, em unidades homogêneas, considerando algumas de suas 

características intrínsecas como, por exemplo, o nível de cinza dos pixels, textura e 

contraste (WOODCOCK et al., 1994 apud COUTINHO, 1997). 

Empregou-se a segmentação por crescimento de regiões, considerada como 

uma técnica que somente as regiões espacialmente adjacentes são agrupadas, 

segundo um valor de similaridade. Após vários testes de similaridade e pixels 

inseridos no SIG SPRING 5.04, os índices que melhor apresentam a separação das 

classes espectrais foram 8 de similaridade e 12 de pixel. O limiar 8 significa o valor 

mínimo abaixo do qual duas classes são consideradas similares e agrupadas em 

uma única região, enquanto o limiar 12 de área define o número mínimo de pixels 

para que uma área seja individualizada. Segundo Coutinho (1997), não existe uma 

padronização de valores destas variáveis para a obtenção de bons resultados, 

devendo ser testados em função dos padrões de repartição espacial dos objetos de 

cada área e da escala cartográfica da abordagem realizada. 

Após esta etapa, realizou-se no SPRING 5.04 a denominada extração de 

regiões. Nesta fase, extraem-se alguns parâmetros do polígono, como: 

posicionamento, média de níveis de cinza, matriz de covariância, para serem 

utilizados na classificação (BINS et al., 1993, apud MOREIRA, 2005). 

Em seguida, procedeu-se a classificação da imagem. As classificações de 

imagens constituem-se num dos mais clássicos tratamentos de imagens utilizado 

para se mapear diferentes classes de uso da terra ou classes temáticas. Procura-se 
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rotular cada pixel da imagem segundo a ocupação do solo, semelhante ao que se 

faz na abordagem visual. Para isso, utilizam-se programas apropriados, também 

denominados algoritmos de classificação ou simplesmente classificadores. 

Os efeitos da sazonalidade é um fator muito importante no registro efetuado 

pelo satélite devendo ser levado em conta durantes às análises dos resultados. 

Segundo Dias (2003), existem inúmeros métodos de classificações de pixels 

possíveis de serem empregados para se chegar a uma cartografia da paisagem, 

indo dos mais simples e grosseiros àqueles mais complexos e apurados. Cotonnec 

(1998, p. 142) explica que: “a escolha de um método de classificação e a 

performance deste depende de um certo número de parâmetros como a escolha dos 

temas a evidenciar, a data do registro da imagem, etc [...].” 

Dependendo do algoritmo utilizado para o reconhecimento dos padrões 

espectrais, a classificação é denominada supervisionada ou não-supervisionada. 

Na abordagem supervisionada, o treinamento consiste no reconhecimento da 

assinatura espectral de cada uma das classes de uso da terra da área imageada. 

Para alguns classificadores (algoritmos), esse reconhecimento envolve a obtenção 

de parâmetros estatísticos de cada classe contida na área. Para outros, o 

reconhecimento baseia-se apenas no nível mínimo e máximo de cinza na área 

fornecida para o treinamento. Na classificação não-supervisionada, o treinamento 

necessita de alguns parâmetros que devem ser fornecidos ao sistema. 

As classificações supervisionadas e não-supervisionadas podem ser 

realizadas pixel a pixel ou por regiões de similaridade de níveis de cinza. Nesses 

casos, as características espectrais são baseadas em um pixel ou num conjunto de 

pixels e a informação espacial que envolve a relação com seus vizinhos. 
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O classificador por regiões foi utilizado para a identificação das classes 

temáticas. A classificação por regiões pode ser não supervisionada (Isoseg) ou 

supervisionada (Battacharya). A aplicação da classificação por regiões dividiu-se em 

quatro principais fases: segmentação, extração de regiões, classificação e 

mapeamento. 

A classificação por regiões constitui-se na identificação e rotulação de uma 

classe, a partir de polígonos com a mesma similaridade de níveis de cinza, dessa 

forma, o algoritmo atribui uma cor específica para cada classe mapeada. 

O classificador utilizado foi o Battacharya, que mede a distância média entre 

as distribuições de probabilidades de classes espectrais. Em seguida, calcula-se, em 

cada região, a distância Battacharya, assim a classe que apresentar a menor 

distância será atribuída à região avaliada, segundo a Equação 1, descrita em 

Moreira (2005). 

 

½ j  ½i

 mj)–  (mi
½In   mj)–  (mi m2)–  (m1 ½pj)B(pi, T

∑∑
∑

∑ +=       (Equação.1) 

 

sendo: 

B = distância de Bhattacharya;  

Pi e pj = pixels nas classes i e j;  

mi e mj = médias das classes i e j;  

T = matriz transposta;  

ln = logaritmo neperiano; e, 

i e j = classes dentro do contexto 
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Este classificador requer a aquisição de amostras formadas nas regiões 

segmentadas da imagem. O classificador procura simular o comportamento de um 

fotointérprete ao reconhecer áreas homogêneas baseadas nas propriedades 

espectrais da imagem (VIEIRA et al., 2003).  

A avaliação da classificação pautou-se na utilização de parâmetros 

estatísticos clássicos para validação do mapeamento temático do uso da terra atual, 

tais como: o índice de concordância Kappa (Eq. 2), parâmetros de avaliação de 

desempenho da classificação por classe (Eq. 3), valores dos erros de omissão e 

inclusão (Eq. 4 e 5 respectivamente) e acurácia global da classificação (Eq. 6). 

Nesta etapa selecionaram-se 85 pontos amostrais obtidos em trabalho campo, 

interpretados como verdade terrestre (Figura 9). Estes pontos foram dispostos em 

uma matriz de erros e confrontados com a classificação obtida. 
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Sendo: 

K̂ : valor estimado Kappa; 

k: número de linhas; 

iix : número de observações na linha i e coluna i; 

∑
=

k

i

iix
1

: soma dos elementos da matriz em sua diagonal principal; 

+ix : soma total das observações para as linhas; 

ix
+

: soma total das observações para as colunas; 

N: número de observações total. 

Para auxiliar na análise das classificações, os valores do índice Kappa foram 

comparados aos limiares estabelecidos por Landis e Koch (1977), conforme Tabela 

2. 

 

Tabela 2 - Limiares do índice Kappa. 
 

Índice 
Kappa 

Concordância 

0,00  Péssima 

0,01 a 0,20 Ruim 

0,21 a 0,40 Razoável 

0,41 a 0,60 Boa 

0,61 a 0,80 Muito Boa 

0,81 a 1,00 Excelente 

                                   Fonte: Landis e Koch (1977, p. 165). 
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Figura 9. Mapa de pontos amostrais. 
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5.3 Comportamento pluviométrico 

 

 

O mapa de comportamento pluviométrico foi elaborado para o ano de 2007, 

pois foi o ano que apresentou maior consistência nos registros. Analisou-se o total 

pluviométrico e a distribuição das chuvas ao longo do ano de seis estações 

meteorológicas da Agência Nacional de Águas (ANA) e uma do Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET).  

Na ausência de informações, tanto pluviométricas quanto pluviográficas, Silva 

et al. (1999), Pinto (1999) e Assad et al. (1994) sugerem trabalhar com métodos que 

determinam uma média ponderada dos parâmetros da equação de chuvas intensas 

pelo inverso da distância, geralmente com o quadrado da distância, obtendo-se, 

desta forma, uma equação de chuvas intensas para locais desprovidos de dados 

pluviométricos, utilizando dados de estações meteorológicas adjacentes. Este 

método tem sido empregado e sugerido atualmente, conforme os trabalhos citados, 

em especial os dois primeiros.  

Myers (1994) e Laslett (1994) fizeram uma abordagem geral de métodos 

utilizados para interpolação espacial de parâmetros em áreas de pesquisa como 

ciência do solo, ecologia, engenharia florestal, hidrologia e meteorologia, 

destacando-se a krigagem (ou interpolação geoestatística) como um preditor em 

potencial de inúmeros parâmetros nestas áreas. Dirks et al. (1998) trabalharam com 

alguns interpoladores espaciais para chuvas anuais, mensais, diárias e horárias para 

a Ilha de Norfolk na Nova Zelândia. Os pesquisadores concluíram que os métodos 

krigagem e inverso do quadrado da distância sobressaíram em relação a polígonos 

de Thiessen, splines cúbicas e inverso da distância com expoentes 1, 3 e 4. 
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Contudo, os autores não estabeleceram qual dos dois métodos citados poderia 

produzir maior precisão. 

O método de interpolação empregado foi o Inverso do Quadrado da Distância 

(IQD), que é um interpolador determinístico univariado de médias ponderadas. A 

interpolação pelo IQD supõe explicitamente que as feições mais próximas são mais 

semelhantes do que as mais separadas. Esta suposição é coerente com a 

modelagem de dados geográficos e está embutida na base de vários processos de 

modelagem natural e ambiental (BURROUGH e McDONNELL, 1998). De acordo 

com este método quanto mais distante um ponto observado estiver do estimado, 

menor será seu peso, ou seja, menor será sua influência sobre o valor de inferência. 

O IQD é definido pelas Equações 7 e 8: 

 

∑

∑
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z      (Equação 7) 

em que, 

 z = valor estimado para o ponto z; 

 n = número de amostras; 

 zi = valores conhecidos; 

 di = distâncias entre os valores conhecidos e o estimado ( zi e z). 

 

 A Equação 7 pode ser ajustada conforme a Equação 8, para incluir uma 

potência para as distâncias, com isso pode-se atribuir pesos diferentes para a 

estimativa do valor de uma observação para uma mesma distância.  
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 Observando-se a equação 8 verifica-se que foi adicionado uma potência “p” 

ao inverso das distâncias “
id

1
”. 

 Com essa modificação na Equação 7 pode-se atribuir diferentes valores a 

potência “p”, sendo que quanto maior for o valor dessa potência maior será a 

influência dos vizinhos mais próximos (zi) no valor estimado para o ponto z. A 

potência mais utilizada e empregada neste trabalho é ‘2’ e por isso freqüentemente 

esse interpolador é chamado de ‘inverso do quadrado das distâncias’. É conhecido 

também por IDW (The Inverse Distance Weighted). 

 

 

5.4 Digitalização de mapas temáticos 

 

 

 Os mapas temáticos de geologia, geomorfologia, pedologia e vegetação dos 

projetos RADAMBRASIL (BRASIL, 1982) e PCBAP (BRASIL, 1997) foram 

convertidos em formato digital por meio de um scanner de mesa e, em seguida, 

procedeu-se a vetorização das informações temáticas no programa ArcGIS 9.2. 

Posteriormente a vetorização, realizou-se uma comparação entre os mapas 

temáticos pré-existentes, observações de campo, imagens de satélite e, em seguida, 

procedeu-se edições nos polígonos visando um melhor detalhamento do meio físico. 



 108 

Estes procedimentos contribuíram para a elaboração dos mapas de análise que 

formaram as bases para a geração dos produtos de síntese cartográfica. 

 

 

5.5 Modelagem digital de terreno 

 

 

 A Modelagem Digital de Terreno (MDT) consiste numa das principais técnicas 

computacionais utilizadas para a geração de cartas como declividade do terreno 

(carta clinográfica), hipsometria, orientação de vertentes, modelos tridimensionais de 

terreno, entre outras (SILVA, 2007). 

 A modelagem numérica de terreno foi realizada com base em imagens de 

RADAR SRTM (Shuttle Radar Topographic Mission), com resolução original de 90m, 

refinados por krigagem para uma grade numérica de 30m por Valeriano (2008). 

Foram gerados dois modelos diferentes: o Modelo de Grade Regular Retangular 

(MGRR) e um Modelo de Grade Irregular Triangular (MGIT), segundo procedimentos 

descritos em Câmara et al. (2007). 

 Do MGRR se extraiu um Modelo Tridimensional do Relevo, que deu origem a 

um mapa hipsométrico da BAC e a partir do MGIT obteve-se um mapa clinográfico. 

O critério estabelecido para a determinação dos intervalos altimétricos constituiu-se 

na elaboração de um perfil topográfico do ponto mais elevado ao mais baixo da 

bacia em relação ao nível do mar. Com base no perfil, identificou-se as principais 

mudanças de agrupamentos altimétricos, onde estabeleceu-se as classes 

hipsmétricas. Os intervalos adotados para o mapa hipsométrico foram: a) 213m a 

300m; b) 300m a 350m; c) 350m a 400m; d) 400m a 440m; e) 440m a 480m; f) 480m 
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a 500m; g) 500m a 600m; h) 600m a 765m. A representação do mapa hipsométrico 

se apoiou no recurso de relevo sombreado (shaded relief ou analytical hillshading), 

que segundo Valeriano (2008) é o esquema mais recomendado para a análise visual 

dos dados altimétricos, recurso também disponível na maioria dos SIGs. Neste, é 

possível perceber feições sutis como a rugosidade do modelo, entre outras. A 

percepção do relevo se dá pela distribuição da luminosidade em função da 

geometria de iluminação (ângulos zenital e azimutal de iluminação) relativa à 

geometria da superfície (ângulos zenital e azimutal de exposição), em cada pixel. O 

mapa clinográfico foi elaborado segundo intervalos estabelecidos por Ross (1994), 

com a seguinte ordem: a) 0% a 6%; b) 6% a 12%; c) 12% a 20%; d) 20% a 30%; e) 

> 30%. 

 Ambos os produtos cartográficos gerados a partir do MDT auxiliaram nas 

etapas seguintes de mapeamento da capacidade de uso da terra, análise da 

fragilidade ambiental e, conseqüentemente, no estabelecimento de diretrizes do 

ordenamento territorial. 

O mapa de unidades do relevo, na escala de 1:100.000 e publicado em 

1:250.000, foi elaborado segundo a proposta taxonômica do relevo criada por Ross 

(1992). A delimitação das unidades foi feita através da interpretação de imagem de 

satélite e auxiliada pelos demais produtos derivados do MDT, de modo a atender os 

objetivos da pesquisa em questão. Foram reconhecidas quatro unidades de relevo. 
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5.6 Mapa de legislação ambiental 

 

 

 O mapeamento das Áreas de Preservação Permanente (APPs) foi realizado 

com base na técnica de análise de distância ou buffer. Os vetores da rede de 

drenagem extraídos da imagem de satélite LANDSAT-7, sensor ETM+, de 2006, foi 

utilizado como plano de informação (PI) de entrada no software ArcGIS 9.2 para 

geração das faixas de proteção. Para delimitação do entorno das cabeceiras foi 

necessário criar um novo arquivo de pontos para cada nascente e, em seguida, 

calculou-se a área de proteção correspondente. A delimitação dos topos de morro foi 

realizada em ambiente SPRING 5.04, através da delimitação semi-automática 

propiciada pelo algoritmo extração de topos de morros disponível neste software. 

Foram utilizados os mapas clinográfico e de curvas de nível de 30 metros de 

eqüidistância, gerados na etapa descrita anteriormente através de dados do RADAR 

SRTM (TOPODATA/INPE). 

 

 

5.7 Cartografia da fragilidade ambiental 

 

 

 Este procedimento fundamenta-se na análise da fragilidade empírica proposta 

por Ross (1994), apoiado no princípio de que a natureza apresenta funcionalidade 

intrínseca entre seus componentes físicos e bióticos. 

As unidades de fragilidade dos ambientes naturais devem ser resultantes dos 

levantamentos básicos de geomorfologia, solos, cobertura vegetal/uso da terra e 
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clima. Esses elementos tratados de forma integrada possibilitam obter um 

diagnóstico das diferentes categorias hierárquicas da fragilidade dos ambientes 

naturais. Este modelo representa cada uma destas variáveis hierarquizadas em 

cinco classes de acordo com sua fragilidade representadas por códigos da seguinte 

maneira: muito fraca (1), fraca (2), média (3), forte (4), muito forte (5). 

 Segundo Spörl e Ross (2004), as variáveis mais estáveis apresentarão 

valores mais próximos de 1,0, as intermediárias ao redor de 3,0 e as mais 

vulneráveis estarão próximas de 5,0. Assim, a partir da composição das relações 

destas quatro variáveis: 

• Classes de Declividade – categoria hierárquica muito fraca (1) a muito forte (5); 

• Solos - classes de fragilidade muito fraca (1) a muito forte (5); 

• Cobertura Vegetal - grau de proteção muito alto (1) a muito baixo/nulo (5); 

• Pluviosidade - categoria hierárquica muito fraca (1) a muito forte (5). 

A partir de então, se estabelece uma classificação da fragilidade através da 

composição entre estes quatro planos de informação composta pelas categorias e 

algarismos acima mencionados. O primeiro relacionado ao relevo, o segundo ao 

solo, o terceiro à cobertura vegetal/uso da terra e o quarto a pluviosidade. Da 

combinação desses algarismos (ex: 1111, 1213, 2345, 3423, 5555), é possível 

hierarquizar os graus de fragilidade natural. Nesta convenção, o conjunto numérico 

1111 representa todas as variáveis favoráveis (fragilidade muito baixa), e o conjunto 

numérico 5555 apresenta todas as variáveis desfavoráveis (fragilidade muito forte). 

 Para elaboração do mapa-síntese de fragilidade ambiental foram aplicados 

métodos de combinação de mapas (álgebra de campo): sobreposição ponderada, 

disponível no ArcGIS 9.2, através do seguinte caminho: Spatial Analyst 

Tools/Overlay/Weighted Overlay. Para tanto, foi necessário inicialmente a conversão 
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dos arquivos vetoriais em formato matricial (formato .GRID) e posteriormente a 

reclassificação, por meio da ferramenta Spatial Analyst/Reclassify. Os mapas de 

análise empregados foram os de solos, o clinográfico e o de uso da terra e cobertura 

vegetal. Os mapas de análise resultantes foram respectivamente: o de potencial 

natural à erosão (que indica a fragilidade potencial) e o de fragilidade ambiental (que 

aponta a fragilidade emergente). 

 

 

5.8 Zoneamento ambiental 

 

 

 A delimitação das unidades ambientais e as respectivas indicações quanto ao 

uso e restrição das mesmas foram elaboradas com base nas características do 

relevo, mapeado segundo a proposta taxonômica de Ross (1992), no potencial 

natural à erosão, nos tipos de solos, no uso da terra e cobertura vegetal, na 

fragilidade ambiental e no mapa de legislação ambiental. Este procedimento de 

elaboração do zoneamento ambiental está fundamentado na proposta de Ross 

(2006). Foram combinados no SIG por meio dos métodos de álgebra de campos por 

sobreposição ponderada, os mapas temáticos referentes aos tipos de solos, 

clinográfico e de potencial natural à erosão, para determinação das zonas 

produtivas, as de restrições legais e as zonas de incongruências que consistem em 

realizar associações causais entre o uso empírico da terra e as determinações legais 

para proteção da mesma, de modo a identificar as áreas que obedecem ou não a 

legislação. Este procedimentos foram realizados no software ArcGIS 9.2, onde foram 
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atribuídas porcentagens de influências iguais aos diferentes “pesos” de cada uma 

das variáveis. 

 

 

5.9 Mapa síntese de ordenamento físico-territorial 

 

 

 Palmeira et al. (2005) apresentam uma proposta metodológica para 

ordenamento territorial que consiste na realização de combinações dos mapas de 

vulnerabilidade natural à perda de solo (CREPANI et al., 2001) e do mapa de 

cobertura vegetal e uso da terra. 

 A elaboração do mapa síntese de ordenamento físico-territorial da BAC é 

resultado da combinação das zonas de restrição à produtividade, geradas no mapa 

de zoneamento ambiental, do mapa de legislação ambiental e do mapa de uso da 

terra e cobertura vegetal atual, implementados no software ArcGIS 9.2. Como 

resultado final, foram indicadas as áreas prioritárias à preservação, recuperação ou 

de uso sustentável. 
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6 RESULTADOS 

 

 

 Relata-se neste capítulo os resultados referentes ao mapeamento das 

transformações ocorridas no uso da terra e na cobertura vegetal, assim como os 

mapas: hipsométrico, clinográfico, geomorfológico, legislação ambiental, 

zoneamento ambiental e ordenamento territorial. 

 

 

6.1 Mapa hipsométrico 

 

 

O mapa hipsométrico da BAC (Figura 10) revelou sete compartimentos 

altimétricos, inseridos na área da bacia de drenagem, o qual traduz uma estreita 

relação existente entre os intervalos de altitude e a distribuição das formas de relevo, 

dos solos, das litologias e, conseqüentemente, das formas de utilização da terra. 

Nesse sentido, a visualização dos compartimentos altimétricos forneceu importantes 

subsídios para a definição do mapa de unidades de relevo e conseqüentemente, o 

estabelecimento de diretrizes para uma reordenação territorial.  

A diminuição das cotas altimétricas dá-se, predominantemente, no sentido W 

– E, distribuídas da seguinte maneira: 

a) 300 a 350 metros: situa-se no baixo curso da BAC, nos fundos de vales 

das Colinas do Planalto do Taquari, dominados por litologias da Formação 

Pirambóia, recobertas por solos dominantemente Argissolos Vermelho-Amarelos e 

Neossolos Quartzarênicos.  
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Figura 10. Mapa hipsométrico. 
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b) 350 a 400 metros: ocorre na porção E ainda próximo à foz da BAC. Está 

relacionado com as Colinas do Planalto do Taquari, ainda da Formação Pirambóia, 

cujos solos são dominantemente arenosos, destacando-se os Neossolos 

Quartzarênicos. 

c) 400 a 440 metros: situado ainda na porção leste, este compartimento 

altimétrico, embora representado em pequena área, destaca-se por corresponder 

aos topos das Colinas do Planalto Taquari, dominados por Neossolos Litólicos. 

 d) 440 a 480 metros: caracteriza-se como uma unidade de transição 

altimétrica, entre as colinas e os morros do Planalto do Taquari. Quanto à litologia, 

dominam materiais da Formação Serra Geral, seguido pela Formação Pirambóia. A 

cobertura pedológica deste compartimento associa-se aos Neossolos Litólicos e 

Argissolos Vemelho-Amarelos. 

 e) 480 a 500 metros: representa o menor compartimento altimétrico mapeado 

e encontra-se na área de transição entre os morros e colinas do Planalto do Taquari 

e o Planalto de Maracaju-Campo Grande. 

 f) 500 a 600 metros: constitui-se como um dos principais compartimentos 

identificados, pois é o que indica a transição entre a Chapada de São Gabriel e os 

Morros do Planalto do Taquari, marcada por uma escarpa erosiva. Apresenta 

litologias da Formação Serra Geral, que favorece o desenvolvimento de solos bem 

desenvolvidos, tais como: Nitossolo Vermelho e Latossolo Vermelho. 

g) 600 a 765 metros: Acima de 600 metros de altitude nota-se uma baixa 

amplitude altimétrica. Esta zona corresponde a aproximadamente 65% da BAC. Do 

ponto de vista geomorfológico, dominam as formas tabulares da Chapada de São 

Gabriel, seguidas pelo Planalto Maracaju-Campo Grande. Os solos também são 

bastante profundos, predominando o Latossolo Vermelho, e devido ao predomínio 
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das baixas declividades (inferiores a 6%) houve um favorecimento para o 

desenvolvimento da agricultura mecanizada nesse compartimento. 

 A Tabela 3, ao indicar a distribuição das classes altimétricas em km² e 

porcentagem, sugere certos condicionantes morfométricos capazes de auxiliar a 

etapa do mapeamento geomorfológico, juntamente com a interpretação de imagens 

de satélite e radar. Nota-se um forte domínio de áreas ocupadas pela classe “G” que 

representa a Chapada de São Gabriel, seguido pela classe F, que corresponde à 

área de escarpa erosiva, ou seja, a que assinala a transição entre compartimentos 

geomorfológicos distintos, onde o relevo deixa de ser tão plano e passa a apresentar 

maiores ondulações. 

 

Tabela 3 – Área ocupada pelas classes altimétricas na BAC. 
 

Área Ocupada 
Classes Altimétricas Intervalos altimétricos em 

metros 
km² % 

A 300 a 350 31,03 2,25 

B 350 a 400 148,25 10,80 

C 400 a 440 79.48 5,78 

D 440 a 480 53.09 3,86 

E 480 a 500 19.57 1,42 

F 500 a 600 151.86 11,04 

G 600 a 765 891.82 64,85 

Total 1.375 100,00 
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6.2 Mapa clinográfico 

 

 

 A clinografia da BAC foi mapeada em cinco classes: a) 0 a 6%; b) 6 a 12%; c) 

12 a 20%, d) 20 a 30%; e) > 30%. A Tabela 4 expressa a quantificação em área das 

diferentes classes clinográficas ou de declividade. 

 

Tabela 4 – Área ocupada pelas classes de declividade na BAC. 
 

Área Ocupada 
Classes de Declividade Intervalos de Declividade 

em % 
Km² % 

A 0 a 6 965.08 70,18 

B 6 a 12 242.31 17,62 

C 12 a 20 92.96 6,76 

D 20 a 30 38.40 2,79 

E > 30 36.44 2,65 

Total 1.375 100,00 

 

 A espacialização das classes apresentadas acima se encontra na Figura 11. 

O mapa clinográfico bem como o hipsométrico constituem-se num dos principais 

instrumentos de amparo à elaboração do mapa geomorfológico. As diferentes 

inclinações do relevo apresentam uma forte relação com as formas de ocupação do 

espaço. Nesse sentido, a BAC destaca-se como um bom exemplo desta distribuição 

ligada a diferentes classes mapeadas, conforme exposto abaixo. 
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Figura 11. Mapa clinográfico. 
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a) 0 a 6%: é a maior classe clinográfica em extensão da BAC, ultrapassando 

os 70%. Destaca-se por apresentar as menores declividades e corresponde a 

unidade geomorfológica da Chapada de São Gabriel. 

 

 b) 6 a 12%: compreende a segunda maior classe em extensão da BAC. 

Ocorre predominantemente nas vertentes próximas aos fundos de vales, tanto na 

Chapada de São Gabriel quanto nas áreas de Colinas dos Planaltos de Maracaju-

Campo Grande e Taquari. 

 

c) 12 a 20%: caracteriza-se como a terceira maior faixa de declividade da 

BAC, situada ao longo de toda área de estudo, porém com destacada ocorrência 

nas vertentes dos Morros do Planalto do Taquari, nos fundos de vales e nas 

superfícies convexas das colinas dos planaltos. 

 

 d) 20 a 30%: situa-se dominantemente nas linhas de cumeada de sub-bacias 

de drenagem, situadas em áreas colinosas ou na seqüência das áreas de morro, 

dominadas pelas mais altas declividades da bacia. 

 

 e) < 30%: as declividades superiores a 30% ocorrem no centro da BAC, na 

área onde se inicia uma grande escarpa erosiva e se estende numa faixa N-S que 

marca o limite da Chapada de São Gabriel e dos Planaltos de Maracaju-Campo 

Grande e do Taquari. A faixa de maiores declividades ocorre nos Morros do Planalto 

do Taquari. A identificação destas declividades é altamente importante para o 

estabelecimento de áreas de preservação ambiental. 
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 O relevo também foi classificado, segundo as faixas de declividade 

estabelecidas pela EMBRAPA (1999), as quais permitem a classificação do relevo 

segundo os tipos de forma, a partir da declividade, conforme a Tabela 5. 

Aproximadamente 80% da BAC, encontra-se sobre um relevo que oscila entre plano 

e suave ondulado, evidenciando o domínio das baixas declividades, enquanto que 

os outros 20% situam-se sobre um relevo mais escarpado, classificado entre 

ondulado e fortemente ondulado. 

 

Tabela 5 – Área ocupada pelas classes de declividade na BAC, de acordo com os 
tipos de relevo (EMBRAPA, 1999). 

 

Área Ocupada 
Tipo de Relevo Intervalos de Declividade 

em % 
Km² % 

Plano 0 a 3 567.39 41,26 

Suave Ondulado 3 a 8 526.43 38,28 

Ondulado 8 a 20 223.53 16,25 

Fortemente Ondulado 20 a 40 58.20 4,21 

Total 1.375 100,00 

 

 

6.3 Mapa geomorfológico 

 

 

 O mapa geomorfológico (Figura 12) apresenta quatro unidades 

geomorfológicas bastante distintas, distribuídas segundo a Figura 13, e estão 

fortemente relacionadas às características geológicas, pedológicas e, sobretudo, aos 
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diferentes tipos de uso da terra. As principais unidades são: a Chapada de São 

Gabriel, as Colinas do Planalto do Taquari, os Morros do Planalto do Taquari e o 

Planalto Maracaju-Campo Grande, descritos abaixo. 
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Figura 12. Mapa de unidades de relevo. 
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Área ocupada por unidade de relevo na BAC
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Figura 13. Porcentagem de ocupação da BAC por unidade de relevo. 
 

 

6.3.1 Chapada de São Gabriel 

 

 

Situada na porção centro-ocidental da BAC, esta unidade de relevo ocupa 

quase 60% da área de estudo. Destaca-se pela planura, marcada pelas baixas 

declividades (entre 0 e 6%) e altitudes que oscilam de 600 a 765 metros de altitude. 

 Este compartimento apresenta um relevo alçado que corresponde a uma 

superfície pediplanada que se prolonga no sentido N-S através de formas 

dissecadas em amplos interflúvios de topo plano. A borda ocidental desse relevo é 

identificada como Serra de São Gabriel, marcada por escarpas erosivas com 

desníveis relativos, que, em alguns trechos, são inferiores a 100m e, em outros, 

estão pouco acima (BRASIL, 1982). 
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 Optou-se por adotar a terminologia Chapada e não Serra de São Gabriel, 

conforme proposto em Brasil (op.cit.), pois segundo Guerra e Guerra (2009), o termo 

chapada refere-se a uma denominação usada no Brasil para grandes superfícies 

horizontais, a mais de 600 metros de altitude que aparecem na Região Centro-

Oeste. Do ponto de vista geomorfológico, a chapada é, na verdade, um planalto 

sedimentar típico, pois trata-se de um acamamento estratificado que em certos 

pontos está nas mesmas cotas da superfície de erosão, talhadas em rochas pré-

cambrianas. 

 Ainda segundo os autores op.cit (2009), as camadas que formam as 

estruturas sedimentares das grandes chapadas do Centro-Oeste, onde se insere a 

BAC, eram consideradas até bem pouco tempo, como constituídas de rochas 

pertencentes ao Cretáceo. No mapa geológico do Brasil de 1961, as chapadas, 

encontram-se no Mesozóico indiviso. As bordas do planalto sedimentar (chapada) 

são erodidas pelas águas das chuvas, dando aparecimento de ravinas. 

 A superfície de erosão pediplanada da Chapada de São Gabriel constitui-se, 

segundo Brasil (1982), como uma superfície de aplainamento elaborada por 

processos de pediplanação, caracterizado por Guerra e Guerra (2009) como o 

processo mais eficaz de aplainamento de superfícies extensas do globo terrestre, 

submetidas a clima árido quente ou semi-árido. O Pediplano é uma denominação 

proposta por L. C. King para as planuras formadas pelas justaposições de glacis. Os 

pediplanos são formados pela coalescência de sedimentos. 

 Do ponto de vista geológico, o referido compartimento é constituído por 

litologias da Unidade Edafoestratigráfica Detrítico-Laterítica e Cretáceas da 

Formação Bauru, e é circundado por rochas eruptivas da Formação Serra Geral. 
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 Sobre a superfície pediplanada desenvolvem-se Latossolos vermelhos 

distróficos com textura média ou argilosa. A escarpa erosiva basáltica que circunda a 

chapada é dominada pela vegetação de Cerradão, enquanto que o topo da chapada 

é caracterizado como área antrópica na Região de Savana. A borda escarpada 

representa uma frente de cuesta festonada disposta na direção SSO-NNE, seguindo 

uma suave curvatura. A norte é limitado pela percée anticlinal do rio Taquari; a leste 

pelo compartimento inferior, e a oeste pela Depressão do rio Paraguai (BRASIL, 

1982). 

 O compartimento inferior denominado no projeto RadamBrasil (BRASIL, 

1982), que se prolonga a leste, foi identificado como Planalto Maracaju-Campo 

Grande, Morros e Colinas do Planalto do Taquari, conforme descritos na seqüência. 

 

 

6.3.2 Planalto Maracaju-Campo Grande 

 

 

 Este compartimento equivale ao final da borda oeste da Bacia Sedimentar do 

Paraná e situa-se na borda sudoeste da BAC. A principal característica que o 

distingue dos demais compartimentos mapeados são os interflúvios que se 

apresentam mais próximos, portanto com maior densidade de drenagem que na 

Chapada de São Gabriel, além das formas tabulares e com vales encaixados. 

 O projeto RadamBrasil (BRASIL, 1982) classificou, através de dados de 

altimetria obtidos por meio da interpretação de imagens de radar, toda a área da 

BAC como Planalto Maracaju-Campo Grande e subdividiu em dois compartimentos 

de relevo, denominados: compartimento superior e compartimento inferior. 
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 O compartimento superior engloba altimetrias entre 500 e 800 metros, o que 

corresponde basicamente à unidade geomorfológica mapeada como Chapada de 

São Gabriel. 

 O compartimento inferior é descrito como uma unidade que ocupa altitudes 

variando de 300 a 500 metros. Corresponde ao mapeado como morros e colinas do 

Planalto do Taquari e ao Planalto de Maracaju-Campo Grande. 

 

 

6.3.3 Morros do Planalto do Taquari 

 

 

 Esta unidade corresponde a altimetrias que oscilam entre 400 e 600 metros e 

destaca-se por ocorrer na faixa das mais elevadas inclinações da BAC, superiores a 

30%, incluindo a escarpa erosiva basáltica que circunda a Chapada de São Gabriel. 

Os morros marcados pelas altas declividades são sustentados por litologias da 

formação Serra Geral, onde dominam topos planos mais próximos à Chapada, e da 

Formação Pirambóia, cujos topos apresentam-se mais convexos.  

 Os solos deste compartimento são bastante variáveis, porém dominam os 

Neossolos Litólicos, seguidos pelos Argissolos Vermelho-Amarelos e, em direção à 

foz, os Neossolos Quartzarênicos (BRASIL, 1997). 
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6.3.4 Colinas do Planalto do Taquari 

 

 

 Este compartimento corresponde a toda porção nordeste da BAC, situado 

num patamar altimétrico mais baixo da área de estudo, entre 300 e 350 metros de 

altitude. As colinas apresentam topos convexos, porém com declives mais suaves 

que os morros, sustentados pela Formação Pirambóia. 

 Do ponto de vista pedológico, predominam os Neossolos Quartzarênicos 

álicos, seguidos por Argissolos Vermelho-Amarelos (BRASIL, 1997). 

 

 

6.4 Perfis morfométricos 

 

 

 São apresentados perfis longitudinais e transversais ao longo da BAC, 

visando sua representação gráfica correspondente à relação entre a altimetria, as 

formas de relevo e a disposição dos cursos d’água. 

 

 

6.4.1 Perfil longitudinal da BAC 

 

 

 A Figura 14 apresenta as variações altimétricas do curso principal do alto rio 

Coxim, desde sua nascente na Chapada de São Gabriel, até sua foz, quando 
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deságua no Ribeirão Camapuã. Observou-se uma elevada amplitude altimétrica na 

BAC, com desnível altimétrico da nascente a foz com mais de 460 metros. 

Nota-se, exatamente no médio curso, a escarpa erosiva, marcada por um 

acentuado desnível altimétrico, onde o rio Coxim passa a entalhar seu vale em “V” 

de modo mais incisivo. A partir de então, as vertentes tornam-se mais acentuadas e 

os interflúvios são menores e com formas mais aguçadas, em decorrência da 

transição de um relevo plano (Chapada) para um compartimento mais dissecado e 

com maior densidade de drenagem. 

 

 

 

Figura 14. Perfil longitudinal da BAC. 

A 
B 
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6.4.2 Perfil transversal da nascente da BAC 

 

 

O perfil transversal realizado na área de nascente do rio Coxim nos chama a 

atenção para os topos convexo-tabulares e muito amplos que ocorrem na Chapada 

de São Gabriel, com destaque para as baixas declividades (Figura 15). Verifica-se 

ainda, a morfologia dos vales em “V”, indicando uma drenagem bastante encaixada 

e elevada energia favorecida pela elevada amplitude altimétrica. 

 

 

Figura 15. Perfil transversal da área de nascente da BAC. 
 

A B 

A 

B 
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6.4.3 Perfil transversal do médio curso da BAC 

 

 

 O perfil transversal realizado no médio curso (Figura 16) indica a situação das 

vertentes do rio Coxim logo ao adentrar os Morros do Planalto do Taquari, 

evidenciando a manutenção de um talvegue profundo com vale ainda em “V” e topos 

tabulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Perfil transversal do médio curso da BAC. 
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A 
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6.4.4 Perfil transversal do baixo curso da BAC 

 

 

 O baixo curso da BAC corresponde às Colinas do Planalto do Taquari, cuja 

Figura 17, assinala as sutis, porém em pequenos intervalos, variações altimétricas, 

onde é possível notar a morfologia das colinas. Nesse ponto, o rio Coxim 

caracteriza-se por apresentar o vale em “V” e as vertentes atestam o mais alto grau 

de dissecação/rebaixamento do relevo ao longo de toda bacia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Perfil transversal do baixo curso da BAC. 
 

 

A 

B 
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6.5 Análise do comportamento pluviométrico 

 

 

 O comportamento pluviométrico da BAC mapeado para o ano de 2007 

(Figura 18) revelou uma distribuição anual desigual das chuvas, com período seco 

entre 3 e 6 meses, e alta concentração das chuvas no verão entre novembro e abril, 

quando ocorrem de 70 a 80% do total das chuvas, o que conforme estabelecido por 

Ross (SPÖRL, 2001) caracteriza-se como um ambiente de forte fragilidade 

ambiental. Em relação ao total pluviométrico anual, verificou-se uma estreita relação 

com os compartimentos geomorfológicos. Na área correspondente a Chapada de 

São Gabriel, notou-se que ocorreu um maior volume de chuvas, quando comparado 

aos morros e colinas do Planalto do Taquari, respectivamente no médio e baixo 

curso da BAC. Embora o caráter pluviométrico concentrado no verão contribua 

fortemente para a aceleração dos processos erosivos, há que considerar também 

como importante elemento o emprego das práticas conservacionistas associadas 

aos diferentes tipos de uso da terra e cobertura vegetal.  
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Figura 18. Espacialização da pluviometria na BAC. 
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6.6 Mapeamento da cobertura vegetal e uso da terra 

 

 

 O mapeamento do uso da terra/cobertura vegetal da BAC revelou como o 

relevo influenciou os diferentes tipos de uso da terra. Foram classificadas oito 

categorias ao longo dos anos de 1966, 1986 e 2006, respectivamente. O mapa de 

1966 originou-se da interpretação visual de cartas topográficas (DSG, 1966), 

enquanto que o de 1986 resultou da interpretação visual de imagem de satélite 

LANDSAT-5/TM e o de 2006 foi gerado a partir da interpretação visual e automática 

do LANDSAT-7/ETM+. O número de classes mapeadas variou em função da 

intensificação da utilização da terra sofrida ao longo dos últimos 40 anos de análise. 

Em 1966, a BAC era recoberta por apenas três classes: a) Campo natural; b) 

Cerrado, e; c) Mata ciliar e/ou Cerradão. Após duas décadas de intensa ocupação, 

foi possível mapear o dobro de classes, a saber: a) Agricultura; b) Cerrado; c) Mata 

Ciliar; d) Pastagem; e) Silvicultura, e; f) Área urbana. Para o ano de 2006, foram 

mapeadas sete classes, mantendo-se as de 1986 e acrescentou-se a classe 

Agropecuária, numa área de assentamento rural onde ocorrem usos mistos da terra 

(agricultura e pecuária). 

 As classes mapeadas recentemente (2006) permitiram o reconhecimento de 

campo. 

 A classe Agricultura (Figura 19) correspondeu ao mapeamento de áreas onde 

dominam culturas de ciclo curto que se destacam na Chapada de São Gabriel, tais 

como: a soja, o milho e o sorgo. Vale ressaltar que o tipo de agricultura identificado é 

da agricultura mecanizada, onde domina o sistema de plantio direto, em relação ao 

convencional. O principal contraste entre o plantio direto e o convencional é, 
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segundo Brito (2001), que o primeiro é feito com o mínimo de mobilização do solo, 

onde somente a linha de plantio é revolvida para depositar o adubo e as sementes. 

 

     

Figura 19. Áreas agrícolas no município de São Gabriel do Oeste - MS: a) Plantio de 
Sorgo e, b) Milho cultivado no sistema de plantio direto. 

Foto: BACANI, V.M., 05/2009. 
 

 A classe Cerrado corresponde a cobertura vegetal natural dominante na área, 

atualmente bastante descaracterizado (Figura 20). Envolve a presença de árvores, 

arbustos e gramíneas, dominando em área de relevo plano a suave ondulado. Há 

uma forte relação entre a ocorrência de cerrado em áreas cobertas por Latossolos 

Vermelhos de textura média a argilosa.  

 As áreas mapeadas como mata ciliar, incluíram a cobertura vegetal natural de 

porte arbóreo, caracterizadas por fitofisionomias variadas do cerrado, tais como a 

Mata de Galeria, Veredas Tropicais e o Cerradão ou Savana Arbórea Densa (Figura 

21). 

 

 

 

a) b) 
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Figura 20. a) Cerrado degradado próximo à nascente do rio Coxim e, b) Marcas de 
resíduo de potencial poluição (lona). 

Foto: BACANI, V.M., 05/2009. 
 
 

     

 

Figura 21. a) Cerradão (ao fundo) com destaque para vegetação arbórea; b) Vereda 
topical próxima às nascentes do rio Coxim; e, c) Mata Ciliar (ao fundo), 
composta por Cerradão e Buriti, próximo à nascente do rio Coxim. 

Foto: BACANI, V.M., 05/2009. 

a) b) 

a) b) 

c) 
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 A categoria pastagem (Figura 22) agrupou informações referentes a cobertura 

da terra representada predominantemente por gramíneas, arbustos ou árvores 

dispersas onde dominam as forrageiras introduzidas artificialmente, cujo predomínio 

é o da espécie Brachiária. 

   

   

Figura 22. Classe pastagem com domínio da brachiária: a) e b) Relação entre a 
pastagem e o relevo ondulado; c) Embaúba em área de pastagem 
indicando alteração ambiental (desmatamento); e, d) pastagem com 
brachiária vigorosa (faixo alto) e ao fundo pastagem degradada. 

Foto: BACANI, V.M., 05/2009. 
 

 

 A silvicultura (Figura 23) corresponde à categoria de vegetação florestal 

artificial de áreas destinadas ao reflorestamento, onde destaca-se a cultura do 

eucalipto. O trabalho de campo não revelou a presença de pinus.  

 

a) b) 

c) d) 
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Figura 23. Eucalipto próximo à nascente do rio Coxim. 
Foto: BACANI, V.M., 05/2009. 
 

 A classe área urbana compreende apenas a cidade de São Gabriel do Oeste. 

Apesar da BAC abranger dois municípios (São Gabriel do Oeste e Camapuã), 

somente o sítio urbano de São Gabriel do Oeste encontra-se inserido na área de 

estudo. Contudo, devido à recente criação do município de São Gabriel do Oeste 

(início da década de 1980), esta classe ocorre somente em 1986 e 2006 (Figura 24). 
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Figura 24. Área urbana de São Gabriel do Oeste, circundada por sorgo. 
Foto: BACANI, V.M., 05/2009. 
 

A área mapeada como agropecuária (Figura 25) corresponde ao 

assentamento rural Campanário, onde são desenvolvidas atividades ligadas à 

pecuária e à agricultura de subsistência. O Assentamento Campanário surgiu em 

1997, com terras vendidas pelo INCRA, fruto de uma desapropriação da antiga 

Fazenda Campanário. A área total do assentamento é de mais de 3000 ha e cada 

assentado possui em média 20 ha. Os lotes encontram-se próximos a duas áreas de 

nascentes do rio Coxim. 
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Figura 25. Lote nº 67 no Assentamento Campanário. Pastagem, seguida por área de 
vereda em uma das nascentes do rio Coxim, cuja mata ciliar encontra-se 
totalmente descaracterizada. 

Foto: BACANI, V.M., 05/2009. 
 

 

6.6.1 Avaliação das transformações no uso da terra/cobertura vegetal 

 

 

 A BAC passou por significativas transformações relacionadas ao uso da terra 

e à cobertura vegetal natural ao longo dos últimos 40 anos. As Figuras 26, 27 e 28 

representam a espacialização dos diferentes tipos de uso e cobertura da terra sobre 

a BAC.  
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Figura 26. Mapa de uso da terra e cobertura vegetal da BAC em 1966. 
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Figura 27. Mapa de uso da terra e cobertura vegetal da BAC em 1986. 
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Figura 28. Mapa de uso da terra e cobertura vegetal da BAC em 2006. 
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 As principais mudanças notadas na paisagem referem-se ao final da década 

de 1970 e início da década de 1980, quando ocorre a criação do município de São 

Gabriel do Oeste. 

 A cartografia da cobertura da terra referente à década de 1960 aponta-nos 

superfícies recobertas dominantemente pela vegetação natural de cerrado, seguidas 

pelas áreas de campos naturais, por vezes, utilizados como pastagens para o 

desenvolvimento da pecuária, seguidos por uma grande quantidade de matas 

ciliares ou áreas adjacentes de Cerradão. É válido ressaltar que até a década de 

1960 ainda não havia a presença do plantio de cultivares de ciclo curto, tais como a 

soja e o milho, nem a introdução de forrageiras. 

 As principais transformações na paisagem da BAC ocorridas na década de 

1980 são marcadas pelo incentivo dos programas desenvolvimentistas 

governamentais tais como o Polocentro (Programa de Desenvolvimento dos 

Cerrados), com abrangência em Mato Groso do Sul e Goiás. Este programa foi 

criado com o objetivo de ocupar as áreas de cerrado, tidas como improdutivas para o 

cultivo, e ficou a cargo da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA) desenvolver as pesquisas para este fim (ALVES JÚNIOR, 2003). 

 O desenvolvimento agrícola dessa região conta com dois elementos 

fundamentais: de um lado os aspectos geomorfológicos, e de outro o alto grau de 

desenvolvimento tecnológico voltados à mecanização agrícola. 

 Torna-se muito evidente a relação da classe Agricultura que representa 

dominantemente o cultivo das áreas de soja, milho e sorgo sobre a unidade de 

relevo da Chapada de São Gabriel que apresenta declividades inferiores a 3%, o 

que favoreceu a mecanização sobre solos bem desenvolvidos (Latossolos de textura 
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média a argilosa) e que passaram por um processo de correção de fertilidade, haja 

vista a tendência de acidez típica de áreas de cerrado. 

A introdução da silvicultura na BAC a partir da década de 1980 acompanhou o 

avanço agrícola na área de transição da Chapada de São Gabriel com o Planalto 

Maracaju-Campo Grande, onde os solos são dominantemente arenosos. 

 A Tabela 6 representa o total de área ocupada por cada classe mapeada ao 

longo das três datas comparadas no mapeamento. No intuito de facilitar a leitura da 

tabela, apresenta-se em forma de gráfico (Figura 29) a evolução das transformações 

no uso da terra e cobertura vegetal da BAC para os anos de 1966, 1986 e 2006. 

 

Tabela 6 – Área ocupada pelas classes de uso da terra/cobertura vegetal em 1966, 
1986 e 2006. 

 

1966 1986 2006 
Classes 

Área (km²) Área (km²) Área (km²) 

Agricultura * 842 839 

Pastagem * 63 153 

Cerrado 600 140 35 

Mata Ciliar 325 268 255 

Silvicultura * 59 57 

Campo Natural 450 * * 

Agropecuária * * 28 

Área Urbana * 3,5 7 

Total 1.375 1.375 1.375 
* Classe não mapeada. 
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Transformações na Cobertura Vegetal/Uso da Terra
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Figura 29. Transformações na cobertura vegetal/uso da terra: 1966, 1986 e 2006. 
 

 A leitura da Figura 29 permite-nos obter uma visão sinóptica das principais 

mudanças ocorridas na BAC, relacionadas aos diferentes modos do homem se 

relacionar com a paisagem local. 

 As classes Cerrado e Mata Ciliar foram as únicas que permitiram uma 

comparação ao longo das três datas estudadas, pois se faziam presentes desde o 

primeiro registro cartográfico existente da área. 

 O cerrado que antes da ocupação antrópica na região era a cobertura da terra 

dominante, sofreu uma redução em 40 anos de aproximadamente 33%, ou seja, o 

desflorestamento de aproximadamente 565 km² de área, sendo que mais de 76% 

dessa área foi desmatada entre 1966 e 1986. 

 As áreas compostas por matas ciliares demonstraram uma significativa 

redução, sobretudo a partir da década de 1980, e com gravidade reduzida em 2006, 

porém continuou a diminuir, totalizando um decréscimo de 14,5%. 
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 A expressiva redução das áreas ocupadas pela vegetação de cerrado na 

Chapada de São Gabriel foi incrementada com o surgimento da agricultura, com 

destaque para a produção de soja. 

 Em 1986, o equivalente a 84.200 ha (61,2%) da BAC ocupava-se como área 

destinada ao cultivo agrícola. Vinte anos mais tarde, a diferença praticamente 

manteve-se inalterada com 84.900 ha, o que corresponde a 61% da área total da 

BAC. A constatação da manutenção da área agrícola plantada pode ser explicada 

por dois motivos principais: a) o relevo como fator natural limitante à expansão 

agrícola; e b) um processo de redistribuição de terras a famílias do assentamento 

Campanário. 

 O relevo plano da BAC, que possibilita a mecanização agrícola, já foi 

totalmente ocupado pela agricultura, podendo se expandir somente nos sentidos 

norte e sul, onde a Chapada de São Gabriel se estende. Desse modo, não foi 

possível detectar o avanço da agricultura na BAC, que tem como principal 

característica um alto nível tecnológico empregado. 

 Por outro lado, se observarmos detalhadamente os mapas de uso da terra e 

cobertura vegetal dos anos de 1986 e 2006 (figuras 27 e 28), notaremos uma ligeira 

expansão da classe Agricultura em direção ao compartimento geomorfológico do 

Planalto Maracaju-Campo Grande. Entretanto, se observarmos a quantificação das 

classes não conseguimos notar esse aumento. Tal fato pode ser explicado pelo 

aumento da classe Agropecuária que antes era classificada como área agrícola e, a 

partir de 1997, com o estabelecimento do assentamento rural Campanário, passou a 

ser classificada como de uso agropecuário, pois a grande maioria dos lotes tem com 

base de produção a pecuária leiteira e a agricultura de subsistência. Segundo 

Guedes e Salles (2006), o projeto do assentamento Campanário foi criado no 
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município de São Gabriel do Oeste através da Portaria Nº 056, em 25 de novembro 

de 1997. Com área total de 2.851 hectares, o assentamento é resultante de 

desapropriação por interesse social do imóvel denominado Fazenda Campanário, de 

propriedade do Banco do Brasil, que após ser vistoriado e classificado como grande 

propriedade improdutiva, por não alcançar os índices exigidos por lei, tornou-se 

possível a desapropriação. 

 Dessa maneira, a classe Agropecuária contém tanto áreas de pastagem 

quanto agrícolas, o que explica a manutenção da classe agricultura, mesmo com 

aumento em direção ao Planalto de Maracaju-Campo Grande. 

 A área de pastagem ocorre dominantemente onde o relevo apresenta maiores 

inclinações, ou seja, onde as máquinas não conseguiram adentrar, impossibilitando 

o avanço das áreas de soja. Embora não tenha sido mapeado com o nome de 

pastagem em 1966, a classe Campo Natural abrange áreas utilizadas por migrantes 

mineiros para o desenvolvimento da pecuária, constituindo-se como os pioneiros na 

ocupação da região. Em 1986, toda área de campo natural foi descaracterizada, 

transformando-se em área agrícola na Chapada de São Gabriel ou em pastagem 

introduzida nos Planaltos Sedimentares do Taquari e Maracaju-Campo Grande. De 

1986 a 2006, as pastagens aumentaram de 4,6% para 11,1%, o que corresponde a 

um aumento de 9.000 ha de área. A expansão ocorre predominantemente nas áreas 

de relevo mais dissecados e que apresentam maiores declividades.  

 A silvicultura abrange aproximadamente 4% da área total da BAC e 

praticamente não apresentou significativas mudanças ao longo dos últimos 20 anos 

analisados. A transformação correspondeu a uma redução na ordem de 200 

hectares.  
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 A classe Área Urbana, que corresponde à sede do município de São Gabriel 

do Oeste, dobrou em extensão territorial, passando de 3,5 km² para 7 km². A 

população que, em 1991, era de 12.034 habitantes, passou para 20.524 habitantes, 

em 2007 (Figura 30), (IBGE, 2010). De acordo com o Atlas Municipal de São Gabriel 

do Oeste (2004), 80% da população do município é urbana. 

 

 

Figura 30. Evolução populacional de São Gabriel do Oeste-MS. 
 

 

 O mapeamento do uso da terra e da cobertura vegetal, realizado por meio do 

método de classificação visual, foi comparado com a classificação automática 

supervisionada, empregando-se o algoritmo classificador Battacharya (Figuras 31 e 

32). 

Fonte: IBGE (2010) 
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Após passar pela etapa da pós-classificação, que consiste em editar as 

classes mapeadas erroneamente pelo classificador Battacharya, a classificação 

supervisionada apresentou uma ligeira superioridade de qualidade quando 

comparada ao método de interpretação visual. Contudo, a fim de otimizar a 

classificação supervisionada optou-se pela junção das classes Mata Ciliar e Cerrado, 

incluídas na classe “Mata”. Acredita-se que tal fato tenha potencializado a ação do 

algoritmo classificador conforme mais bem observado na avaliação da exatidão. 

 

 

Uso da terra e cobertura vegetal da BAC em 2006 
(Classificação supervisionada Battacharya)
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Figura 32. Uso da terra e cobertura vegetal da BAC em 2006: classificação 
supervisionada Battacharya. 
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6.6.2 Avaliação da exatidão 

 

 

Com intuito de validar o mapeamento de uso da terra e cobertura vegetal e 

comparar os resultados dos diferentes métodos empregados, submeteu-se os dados 

classificados a parâmetros estatísticos. Os parâmetros de acurácia da classificação, 

erros de inclusão, erros de omissão, índice Kappa e de acurácia global, referentes à 

classificação visual, estão representados na Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Parâmetros estatísticos obtidos a partir da classificação visual em 2006. 
(E.I.= erros de inclusão; E.O.= erros de omissão). 

 

Classificação Visual 2006 
Classes 

Acurácia E.I. E.O. Kappa 
Acurácia 

Global 

Agricultura 0,86 0,18 0,13 

Pastagem 0,60 0,18 0,4 

Agropecuária 1 0,16 0 

Mata Ciliar 0,86 0,31 0,13 

Cerrado 0,73 0,26 0,26 

Silvicultura 0,86 0 0,13 

Área Urbana 1 0 0 

0,77 81,1 % 

 

 Os parâmetros expressos na tabela acima revelam que: 

 

1) a classificação da classe Agricultura apresentou uma elevada acurácia, além de 

baixos erros tanto de inclusão quanto, principalmente, de omissão. Tal fato é 
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explicado pela ocorrência dominantemente contínua desta classe na área da 

Chapada de São Gabriel, e não ocorrendo nas áreas de relevo ondulado ou 

fortemente ondulado; 

2) para a classificação da Pastagem, a acurácia não foi tão significativa quando 

comparada à resposta das demais classes. Os erros de inclusão foram pequenos, 

porém houve um elevado índice de erros de omissões. As áreas omitidas foram 

confundidas com as classes Mata Ciliar ou Agricultura; 

3) a classe Agropecuária demonstrou uma excelente acurácia e não apresentou 

nenhum erro de omissão. Houve apenas um pequeno erro de inclusão da classe 

Pastagem na Agropecuária. A alta eficiência na classificação desta categoria 

deve-se ao fato da mesma referir-se a uma área de assentamento rural e ocorrer 

em uma única localidade da BAC; 

4) a classificação das áreas de Mata Ciliar manifestou um resultado de acurácia 

muito bom, seguido por baixo erro de omissão e um significativo erro de inclusão, 

fruto de uma confusão com as áreas de Cerrado; 

5) as áreas de Cerrado foram classificadas com boa acurácia, entretanto apresentou 

erros significativos de omissão e inclusão. Houve uma relativa confusão entre as 

classes Agricultura, Silvicultura e com maior expressividade a classe Pastagem; 

6) as áreas correspondentes à atividade de silvicultura foram mapeadas com muito 

boa acurácia, não apresentando nenhum erro de inclusão e apenas um pequeno 

erro de omissão observado entre as classes agricultura e pastagem. 

7) a classificação da Área Urbana apresentou um excelente resultado, com 100% de 

acurácia e nenhum erro de omissão ou inclusão, pois a única área urbana 

presente na BAC refere-se ao sítio urbano de São Gabriel do Oeste. 
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 A Tabela 8 indica os resultados dos parâmetros estatísticos aplicados à 

análise da classificação supervisionada (Battacharya) para o ano de 2006. O que se 

verifica é uma alta semelhança no desempenho das classificações supervisionada e 

visual, sobretudo em relação aos índices Kappa e a acurácia global. Embora muito 

parelhas, a classificação supervisionada, apresentou uma qualidade 

estatisticamente superior à classificação visual. Tal fato é explicado pelas edições 

promovidas na imagem (pós-classificação) e, principalmente por apresentar uma 

simplificação na legenda, ou seja, a inclusão das classes: Cerrado e Mata Ciliar em 

uma só, denominada “Mata”. A classificação supervisionada otimizou o desempenho 

da classe Pastagem, porém reduziu a acurácia da classe Silvicultura. 

 

Tabela 8 - Parâmetros estatísticos obtidos a partir da classificação supervisionada 
em 2006. (E.I.= erros de inclusão; E.O.= erros de omissão). 

 

Classificação Visual 2006 
Classes 

Acurácia E.I. E.O. Kappa 
Acurácia 

Global 

Agricultura 0,80 0,25 0,2 

Pastagem 0,86 0,27 0,13 

Agropecuária 1 0 0 

Mata 0,83 0,13 0,16 

Silvicultura 0,73 0 0,26 

Área Urbana 1 0 0 

0,78 0,83% 
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A Figura 33 representa a diferenciação espacial em porcentagens das classes 

mapeadas pelos dois métodos de classificação para o ano de 2006. As maiores 

discrepâncias em área ocorreram entre as classes Pastagem e Silvicultura, 

justamente as que demonstraram menor acurácia na classificação supervisionada 

(automática) Battacharya. 

 Embora a classificação supervisionada apresente sutilmente melhores 

resultados que a classificação visual, optou-se por adotar o mapa gerado pela 

classificação visual, pois apresenta maior detalhamento da classe Mata e apresenta 

melhor acurácia nas classes Agricultura e Silvicultura. 
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Figura 33. Comparativo entre classificação automática e visual. 
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6.7 Cartografia da fragilidade ambiental 

 

 

 A cartografia da fragilidade ambiental foi realizada com base nos seguintes 

produtos: mapa de solos; mapa geomorfológico (clinografia) e mapa de uso da terra 

e cobertura vegetal. 

Inicialmente estabeleceu-se uma associação entre as classes de solos e 

relevo, representada pelas declividades, de acordo com as Tabelas 9 e 10. 

 
Tabela 9 – Relação entre os graus de fragilidade e os solos da BAC. 
 

Graus de  
Fragilidade 

Tipos de solos 

Muito baixo 
 
 

Latossolo Vermelho-Escuro, textura argilosa; 
Nitossolo Vermelho eutrófico, textura muito argilosa. 
 
 

Baixo 
 
 

Latossolo Vermelho, textura média + Neossolos 
Quartzarênicos álicos. 
 
 

Médio 
 
 

* 
 
 

Alto 

Argissolo Vermelho-Amarelo eutrófico e distrófico Ta e Tb 
abrupto e não abrupto A moderado textura arenosa/média 
relevo + Cambissolo distrófico Tb A moderado textura média 
+ Neossolos Quartzarênicos álicos distróficos A moderado + 
Neossolos Litólicos distróficos A moderado textura média. 

 
Muito Alto 

Neossolos Quartzarênicos álicos, A moderado. 
 
 
Neossolos Litólicos álicos A moderado textura 
indiscriminada relevo forte ondulado + Argissolo Vermelho-
Amarelo álico Tb A moderado textura arenosa/média relevo 
suave ondulado e ondulado + Neossolos Quartzarênicos 
álicos, A moderado; 
Neossolos Quartzarênicos álicos, A + Neossolos Litólicos 
álicos, A moderado textura média + Argissolo Vermelho-
Amarelo álico Tb, A moderado textura arenosa/média. 

  (*) Nenhuma classe de solo da BAC se enquadra nesta categoria. 
Fonte: Adaptado de Ross (1994). 
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Tabela 10 – Relação entre as unidades de relevo e os graus de fragilidade da BAC. 
 

Graus de 
Fragilidade 

Morfologia Clinografia 

Muito baixo 
 
 

Topos planos e patamares da 
Chapada de São Gabriel e Fundos de 
vales variados 
 
 

< 6% 
 

 

Baixo 
 
 

Vertentes convexas 
 
 

6 a 12% 
 
 

Médio 
 
 

Vertentes convexas 
 
 

12 a 20% 
 
 

Alto 
 
 

Vertentes convexas 
 
 

20 a 30% 
 
 

Muito Alto Vertentes convexas  > 30% 

Fonte: Adaptado de Ross (1994). 

 

 Os planos de informações referentes aos mapas de solos e clinografia foram 

combinados no software ARGGIS 9.2, segundo pesos estabelecidos conforme as 

tabelas acima, que resultou no mapa intermediário, denominado Mapa de Potencial 

Natural de Erosão dos Solos (Figura 34). O mapa de síntese gerado (denominado de 

Intermediário) foi criado a partir dos mapas de análise que indicam os solos e a 

clinografia da BAC. 
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Figura 34. Mapa de potencial natural de erosão. 
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 A distribuição por área das classes de Potencial Natural de Erosão dos Solos 

é descrita na Tabela 11. 

 Embora 55 % da BAC represente um baixo potencial à erosão, dois fatores 

precisam ser considerados. Primeiro, o potencial inferido é “natural”, ou seja, em 

condições de manejo inadequado pode-se potencializar o processo erosivo. O 

segundo fator é que quase 20% da BAC apresenta um potencial erosivo natural que 

varia de alto a muito alto, justamente na área sustentada por relevo dissecado, e 

solos dominantemente arenosos. 

 

Tabela 11 – Distribuição das áreas de Potencial Natural de Erosão dos Solos. 

 

Categoria Área em km² Área em (%) 

Baixo 

 

765,00 

 

55,64 

 

Muito Baixo 

 

210,00 

 

15,27  

 

Médio 

 

136,00 

 

9,89 

 

Alto 

 

194,00 

 

14,11  

 

Muito Alto 

 

70,00 

 

5,09  

 

Total 1375 100 

 

 

Em seguida, foram estabelecidas as combinações entre as categorias de 

fragilidade ambiental da BAC, relacionadas aos diferentes tipos de proteção da terra, 

presentes no mapa de uso da terra e cobertura vegetal (Tabela 12). 
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Tabela 12 – Relação entre graus de fragilidade e os diferentes graus de proteção da 
terra na BAC. 

 
Graus de 

Fragilidade 
Uso da terra e cobertura vegetal 

Muito baixo 
 

Mata Ciliar 
 

Baixo 
 

Agropecuária (assentamento rural); 
Cerrado 

 

Médio 
 

Pastagem; 
Silvicultura de eucaliptos 

 

Alto 
 

Agricultura: culturas de ciclo curto com práticas 
conservacionistas 

 
Muito Alto Área urbana 

Fonte: Adaptado de Ross (1994). 

 

 A combinação do mapa de potencial natural de erosão dos solos com o mapa 

de análise de cobertura vegetal e uso da terra resultou em um mapa de síntese, 

denominado de Fragilidade Ambiental (Figura 35). 

 A tabela 13 representa a distribuição das classes de fragilidade ambiental da 

BAC em quilômetros quadrados e em porcentagem. 

Mais de 80% da BAC enquadra-se como área de média fragilidade ambiental, 

isso deve significar uma ocupação cautelosa, sobretudo na área de exploração 

agrícola, onde dominam as médias fragilidades. Exatamente sobre as áreas de 

relevo mais dissecado, em solos com maior propensão à erosão é onde ocorrem as 

áreas de maior fragilidade ambiental, o que deve ser interpretado como áreas muito 

sensíveis à exploração antrópica. Esta classe corresponde às áreas de forte 

fragilidade, assentadas sobre litologias psamíticas e, conseqüentemente, solos 

arenosos e relevo dissecado com fortes inclinações. 
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Figura 35. Mapa de fragilidade ambiental da BAC.
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Tabela 13 – Distribuição das classes de fragilidade ambiental em área. 

 

Classes Área em km² Área em (%) 

Baixa 28,39 2  

Muito Baixa 134,4 10 

Média 1106 80,43  

Alta 102,4 7,44  

Muito Alta 0,81 0,06  

TOTAL 1375 100 

 

 As áreas mapeadas como muito frágeis correspondem a pouco menos de 1 

km², situadas na escapa erosiva basáltica que divide a Chapada de São Gabriel dos 

demais Planaltos Sedimentares do Paraná. 

 

 

6.7.1 Mapeamento dos processos erosivos 

 

 

 A partir da interpretação de imagens orbitais e trabalhos de campo foram 

mapeados 43 pontos de erosão na BAC. Constatou-se que na unidade 

geomorfológica dos morros e colinas do Planalto do Taquari, onde domina o 

desenvolvimento da pecuária, predomina a instalação de processos erosivos, em 

especial a erosão laminar e as ravinas ou sulcos (Figura 36). A grande maioria dos 

problemas relacionados à erosão na BAC foi constatada no Planalto do Taquari, 

associados aos arenitos da Formação Pirambóia sob a exploração da atividade 

pecuária (Figura 37). 
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 Os processos erosivos normalmente são associados à agricultura, conforme 

descrito abaixo: 

O município de São Gabriel do Oeste-MS, devido às condições 
favoráveis de solo e topografia, a partir da década de 1970, 
experimentou um acelerado processo de ocupação das terras com 
culturas anuais, que comprometeu seriamente a cobertura vegetal 
nativa, inclusive quanto às áreas de Reserva Legal e de Preservação 
Permanente. Como conseqüência, surgiram processos erosivos, 
inclusive voçorocas. Na chapada de São Gabriel do Oeste nascem 
os cursos d’água que formam o rio Coxim, afluente do rio Taquari, 
reconhecido pelo drástico assoreamento que vem sofrendo, com 
impactos sobre o Pantanal (BASSEGIO et al. 2006, p. 313). 

 

Embora se tem apresentado na literatura especializada impactos negativos 

significativos da agricultura, a mesma revelou que quando desenvolvida respeitando-

se as práticas conservacionistas, como ocorre predominantemente na BAC, a 

degradação por erosão é menor quando comparada à pecuária. 
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Figura 36. Mapa de processos erosivos.
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Figura 37. Ravinas associadas à pecuária em Camapuã-MS. 

Foto: BACANI, V.M., 07/2010. 
 

Evidenciaram-se também a ocorrência de processos erosivos nas estradas 

não pavimentadas de Camapuã no Planalto do Taquari e a aceleração de processos 

erosivos provocada pelo gado nas margens dos córregos desprovidos de mata ciliar 

(Figura 38). Cabe ressaltar que a instalação dessas erosões é favorecida pela 

própria estrada que, desprovida de cobertura vegetal, favorece o escoamento 

superficial concentrado em suas margens e, quando não interceptadas por 

camaleões, provocam graves erosões. 
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Figura 38. Erosões. a) Ravina ou sulco gerado pela passagem de bovinos para se 
alimentarem d’água; e, b) Ravina instalada na margem da estrada MS-142, próxima 
à ponte do rio Coxim. 
Foto: BACANI, V.M., 07/2010. 
 

a) 

b) 
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6.8 Mapa de legislação ambiental 

 

 

 O mapeamento da legislação ambiental pode ser definido como a 

espacialização dos aspectos legislativos referentes ao ambiente passíveis de serem 

cartografados.  

 No Brasil, os primeiros parâmetros sobre a preservação entraram em vigor 

com o Código Florestal Brasileiro de 1965. As Áreas de Preservação Permanente 

(APPs) são espaços físicos legalmente protegidos, estando devidamente definidos 

nos termos dos Artigos 2° e 3° da Lei 4.771/65 (Código Florestal). Estas áreas, em 

geral, são cobertas por vegetação nativa, tendo a função ambiental de preservar os 

recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo 

gênico da fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações 

humanas. É de suma importância a preservação destes espaços, pois eles prestam 

“serviços” aos ambientes que se encontram inseridos (COSTA et al., 1996). 

 O Código Florestal classifica as APPs em oito categorias passíveis de serem 

delimitadas segundo fatores hidrológicos e geomorfológicos. Segundo o Artigo 2° da 

Lei 4.771/65, as áreas são: 

1- Ao longo dos rios ou qualquer curso de água, em faixa marginal, cuja 

largura mínima será: 

 a) de 30 metros para cursos de menos de 10 metros de largura; 

 b) de 50 metros para cursos de 50 a 200 metros de largura; 

 c) de 100 metros para cursos de 50 a 200 metros de largura; 

 d) de 200 metros para cursos de 200 a 600 metros de largura; 

 e) de 500 metros para cursos acima de 600 metros de largura. 
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 2- Em um raio de 50 metros de nascentes; 

 3- Ao redor de lagoas, lagos ou reservatórios d’água, mesmo que artificiais; 

 4- No topo de morros, montes, montanhas e serras; 

 5- Em encostas com declividades superior a 45 graus, equivalente a 100% na 

linha de maior declive; 

 6- Nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadores de mangues; 

 7- Nas bordas dos tabuleiros ou chapadas; e, 

 8- Em altitude superior a 1.800 metros. 

 

 Além das oito condições citadas, ainda segundo a mesma lei, no Artigo 3°, 

consideram-se como de APP as florestas e demais formas de vegetação que 

integram o Patrimônio Indígena ou em situações que prestam serviços de forma à: 

1- Atenuar a erosão das terras; 

2- Fixar as dunas; 

3- Formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias; 

4- Auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares; 

5- Proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico; 

6- Asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção; 

7- Manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas; 

8- Assegurar condições de bem-estar público. 

 

Mais tarde, somente em março de 2002, o Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA) cria as Resoluções 302 e 303, que estabelecem parâmetros, 

definições e limites referentes às Áreas de Preservação Permanente, 

complementando o Código Florestal criado em 1965. 
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A Resolução CONAMA n° 302, de 20 de março de 2002 (BRASIL, 2002a), 

dispõe sobre os parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação 

Permanente de reservatórios artificiais e o regime de uso do entorno, enquanto que 

a Resolução n°303, de 20 de março de 2002 (BRASIL, 2002b), dispõe sobre 

parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente, 

complementando a anterior. 

 O Artigo 3° da Resolução CONAMA 203/02 define como área de Área de 

Preservação Permanente a área situada: 

 

 Art. 3º Constitui Área de Preservação Permanente a área situada: 

I - em faixa marginal, medida a partir do nível mais alto, em projeção horizontal, com 

largura mínima de: 

a) trinta metros, para o curso d’água com menos de dez metros de largura; 

b) cinqüenta metros, para o curso d’água com dez a cinqüenta metros de largura; 

c) cem metros, para o curso d’água com cinqüenta a duzentos metros de largura; 

d) duzentos metros, para o curso d’água com duzentos a seiscentos metros de 

largura; 

e) quinhentos metros, para o curso d’água com mais de seiscentos metros de 

largura; 

II - ao redor de nascente ou olho d’água, ainda que intermitente, com raio mínimo de 

cinqüenta metros de tal forma que proteja, em cada caso, a bacia hidrográfica 

contribuinte; 

III - ao redor de lagos e lagoas naturais, em faixa com metragem mínima de: 

a) trinta metros, para os que estejam situados em áreas urbanas consolidadas; 
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b) cem metros, para as que estejam em áreas rurais, exceto os corpos d’água com 

até vinte hectares de superfície, cuja faixa marginal será de cinqüenta metros; 

IV - em vereda e em faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de 

cinqüenta metros, a partir do limite do espaço brejoso e encharcado; 

V - no topo de morros e montanhas, em áreas delimitadas a partir da curva de nível 

correspondente a dois terços da altura mínima da elevação em relação à base; 

VI - nas linhas de cumeada, em área delimitada a partir da curva de nível 

correspondente a dois terços da altura, em relação à base, do pico mais baixo da 

cumeada, fixando-se a curva de nível para cada segmento da linha de cumeada 

equivalente a mil metros; 

VII - em encosta ou parte desta, com declividade superior a cem por cento ou 

quarenta e cinco graus na linha de maior declive; 

VIII - nas escarpas e nas bordas dos tabuleiros e chapadas, a partir da linha de 

ruptura em faixa nunca inferior a cem metros em projeção horizontal no sentido do 

reverso da escarpa; 

IX - nas restingas: 

a) em faixa mínima de trezentos metros, medidos a partir da linha de preamar 

máxima; 

b) em qualquer localização ou extensão, quando recoberta por vegetação com 

função fixadora de dunas ou estabilizadora de mangues; 

X - em manguezal, em toda a sua extensão; 

XI - em duna; 

XII - em altitude superior a mil e oitocentos metros, ou, em Estados que não tenham 

tais elevações, à critério do órgão ambiental competente; 

XIII - nos locais de refúgio ou reprodução de aves migratórias; 
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XIV - nos locais de refúgio ou reprodução de exemplares da fauna ameaçadas de 

extinção que constem de lista elaborada pelo Poder Público Federal, Estadual ou 

Municipal; 

XV - nas praias, em locais de nidificação e reprodução da fauna silvestre. 

Parágrafo único. Na ocorrência de dois ou mais morros ou montanhas cujos cumes 

estejam separados entre si por distâncias inferiores a quinhentos metros, a Área de 

Preservação Permanente abrangerá o conjunto de morros ou montanhas, delimitada 

a partir da curva de nível correspondente a dois terços da altura em relação à base 

do morro ou montanha de menor altura do conjunto, aplicando-se o que segue: 

I - agrupam-se os morros ou montanhas cuja proximidade seja de até quinhentos 

metros entre seus topos; 

II - identifica-se o menor morro ou montanha; 

III - traça-se uma linha na curva de nível correspondente a dois terços deste; e  

IV - considera-se de preservação permanente toda a área acima deste nível. 

 

O mapeamento realizado visou à identificação de das Áreas de Preservação 

Permanente (APPs), segundo as leis ambientais presentes no Código Florestal 

Brasileiro, Lei Federal 4.771/65, e as resoluções do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente 302 e 303/02. 

 O mapa de legislação ambiental caracteriza-se como uma das principais 

ferramentas voltadas ao ordenamento territorial, pois combinado com os mapas de 

uso da terra/cobertura vegetal e de fragilidade ambiental, possibilitou o 

estabelecimento de zonas homogêneas da paisagem, onde se propõe 

recomendações referentes aos modos de exploração sustentável do ambiente. 
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 A Figura 39 apresenta o mapa de legislação ambiental da BAC, relacionado 

com a ocupação do solo: uso antrópico e vegetação natural. Foram identificadas 

cinco tipo de APPs, segundo determinações do Código Florestal Brasileiro (BRASIL, 

1965) e Resoluções CONAMA (CONAMA, 2002), a saber: a) distâncias de 30m de 

cursos d’água; b) distâncias de 50m de cursos d’água; c) distâncias de 50 m no 

entorno das áreas de nascente, d) distância de 50m de lagoas, lagoas ou 

reservatórios, tanto naturais quanto artificiais; e e) topos de morros. 

 O trecho em que o rio Coxim corta a Chapada de São Gabriel apresenta uma 

drenagem com largura inferior a 10 metros, portanto o buffer (mapa de distância) 

gerado foi de 30 metros. Ainda sobre a Chapada observou-se APPs ligadas às áreas 

de nascente, onde gerou-se um raio de 50 metros, além de muitas lagoas, a maioria 

delas artificiais (represas) destinadas à irrigação agrícola. 

 Toda borda da Chapada de São Gabriel foi mapeada como APP e incluída na 

classe Topo de Morro. As APPs de topos de morros encontram-se dominantemente 

sobre as áreas de relevo mais dissecado e de maior fragilidade ambiental. 

 O rio Coxim, ao adentrar os Morros do Planalto do Taquari, alarga seu curso 

entre 10 e 50 metros, até encontrar-se com as águas do Ribeirão Camapuã, foz 

estabelecida para a BAC. Com isso, o buffer gerado para o canal principal foi de 50 

metros e de 30 metros para seus demais afluentes por se tratarem de córregos com 

larguras nunca superiores a 10 metros. 

 A sobreposição dos topos de morros e buffers na ocupação antrópica e 

natural favoreceu a verificação de áreas que já se encontram em desacordo com a 

legislação e, sobretudo, estabeleceu critérios para uma reordenação territorial, visto 

que se trata de um ambiente fortemente antropizado. 
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Figura 39. Mapa de legislação ambiental.
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Embora a ocupação antrópica intensa na BAC tenha ocorrido após a 

publicação do Código Florestal, observa-se um forte descumprimento do mesmo. A 

este problema, atribui-se a ausência de um programa de monitoramento ambiental 

efetivo que favoreça uma fiscalização adequada. Todavia, a bacia mapeada 

apresenta áreas de difícil acesso e longas distâncias, entretanto a utilização das 

geotecnologias enquanto ferramenta de planejamento e gestão ambiental constitui-

se numa das mais poderosas armas no sentido de reverter este preocupante quadro.  

 

 

6.9 Mapa de zoneamento ambiental 

 

 

 A Figura 40 corresponde ao mapa de zoneamento ambiental da BAC. Foram 

mapeadas quatro zonas, a saber: a) Zona de Restrições Legais; b) Zona Produtiva 

Rural; c) Zona Urbana; e d) Zona de Incongruências. 
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Figura 40. Mapa de zoneamento ambiental. 
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A Tabela 14 indica os critérios empregados para elaboração do zoneamento 

ambiental da BAC.  

Tabela 14 – Critérios estabelecidos para elaboração do zoneamento ambiental. 
 

Zona Categoria Critérios 

APPs Legislação Ambiental 
Zona de Restrições Legais 

Vegetação Natural Remanescentes florestais 
 
 

  

Baixa Restrição 
 

Declividade < 6%; 
Potencial à Erosão e 
Fragilidade Ambiental 

Muito Baixo. 
 

Média Restrição 
 

Declividade entre 6 a 
20%; Potencial à Erosão 
e Fragilidade Ambiental 

de Baixa a Média. 
 

Zona Produtiva Rural 
 
 

Alta Restrição 
 
 

Declividade > 20%; 
Potencial à Erosão e 
Fragilidade Ambiental 

Alta ou Muito Alta.  
 
 

Zona Urbana 
 
 

Área Urbanizada 
 
 

Área construída 
homogênea 

 
 

Zona de Incongruência 
Conflito entre uso da 

terra e legislação 
ambiental 

Combinação de APPs 
com áreas antropizadas. 

 

 

 A Zona de Restrições Legais corresponde às APPs e às áreas de vegetação 

natural. A inclusão desta última deve-se ao fato da área mapeada caracterizar-se por 

forte antropização, ou seja, aproximadamente 20% da área da BAC já foi 

desflorestada. 
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 A Zona Produtiva Rural foi compartimentada em três categorias, quanto ao 

grau de restrição do meio físico à ocupação.  

A classe definida como de baixa restrição, corresponde, genericamente, as 

vertentes convexas da Chapada de São Gabriel, dominada por declividades 

inferiores a 6%, e classificada como área de muito baixo potencial natural à perda de 

solo e fragilidade ambiental. Contudo, a baixa restrição à ocupação não isenta a 

necessidade da utilização de técnicas conservacionistas e a correção da fertilidade 

dos solos, que embora sejam, via de regra, argilosos, necessitam de correções tais 

como a calagem para redução da acidez e a adubação para reposição de macro e 

micro nutrientes do solo.  

As áreas correspondentes ao médio grau de restrição a exploração, 

constituem-se áreas de baixo a médio potencial à erosão e fragilidade ambiental, e 

apresentam declividades entre 6 e 20%. Abrange as áreas marginais das APPs ou 

fundos de vales encaixados na Chapada e as áreas de Colinas do Planalto do 

Taquari e predominantemente sobre o Planalto de Maracaju-Campo Grande, que 

embora apresente topos tabulares e não tenha declividades tão acentuadas, trata-se 

de uma área onde dominam arenitos vermelhos e róseos, de granulação média a 

grosseira do grupo Bauru, e solos predominantemente arenosos (Latossolo 

Vermelho com associação de Neossolo Quartzarênico). 

 As Zonas Produtivas Rurais enquadradas na modalidade de alta restrição 

compreende as áreas mais sensíveis à ocupação, porém podem ser exploradas. 

Caracterizam-se por apresentar declividades entre 12 e 20%, elevados graus de 

fragilidade ambiental e potencial natural à erosão, classificados entre médio a muito 

forte. Além das acentuadas declividades, que impedem o emprego da mecanização 
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agrícola dessas áreas, é somada a baixa fertilidade dos solos quando, comparados 

a Chapada. 

 Contudo, é válido ressaltar que os níveis de restrição à utilização da terra 

apóiam-se nas características físico-naturais da área e que, conforme aumenta o 

grau de restrição, aumentam-se as exigências tecnológicas de manejo para 

exploração de práticas econômicas específicas. 

 A Zona Urbana corresponde ao sítio urbano de São Gabriel do Oeste que se 

encontra assentado sobre uma área com baixa restrição à ocupação, porém situado 

em área muito próxima ao rio Coxim, o que sugere risco de inundação, pois a 

ocupação antrópica faz-se muito próxima ao curso d’água principal, por vezes 

comprometendo a qualidade ambiental do mesmo. Com isso, verifica-se que as 

áreas preferenciais à expansão urbana devem ocorrer nos sentidos norte e oeste, 

onde o relevo apresenta-se suavemente mais elevado e distante da área ocupada 

pela mata ciliar, o que diminui significativamente os impactos ambientais negativos. 

 A denominada Zona de Incongruência originou-se basicamente da 

combinação do mapa de legislação ambiental com o de uso e cobertura da terra 

simplificado, ou seja, apontando somente as áreas de vegetação natural e as de uso 

antrópico. 

 A Zona de Incongruência equivale exatamente às áreas de utilização ilegal da 

terra, caracterizada pela exploração de Áreas de Preservação Permanente, que 

deveriam permanecer intocadas segundo a legislação ambiental. O problema 

principal reside no fato de se tratar de unidades ecodinâmicas extremamente frágeis 

e, portanto exigem medidas de recuperação. Constituem-se de matas ciliares, áreas 

de nascentes, represas e topos de morros com elevadas inclinações. 
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6.10 Mapa de ordenamento físico-territorial 

 

 

 O mapa de ordenamento territorial da BAC é apresentado na Figura 41. Este 

mapa caracteriza-se como um documento de síntese das análises ambientais 

realizadas na área de estudo e estabelece diretrizes para uma utilização sustentável 

a partir de recomendações sugeridas. As indicações feitas estão pautadas 

principalmente em informações presentes no mapa de zoneamento ambiental, mapa 

de legislação ambiental, mapa de uso da terra/cobertura vegetal e fragilidade 

ambiental. 

 As informações presentes no mapa de ordenamento territorial apontam, de 

modo geral, três tipos de recomendações: áreas prioritárias à preservação 

permanente, áreas prioritárias à recuperação e preservação e áreas destinadas ao 

uso sustentável, conforme especificações indicadas a seguir: 
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Figura 41. Mapa de ordenamento físico-territorial da BAC.
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a) Áreas Prioritárias à Preservação Permanente: recomenda-se nesta classe as 

áreas mapeadas como APPs e inclui-se também os remanescentes florestais, pois 

trata-se de um uma área fortemente antropizada e com alta susceptibilidade à 

erosão. De acordo com o Código Florestal Brasileiro (1965), a manutenção da 

vegetação para atenuação dos processos erosivos deve ser preservada. Via de 

regra, toda essa área indicada como prioritária à preservação permanente encontra-

se situada sobre as áreas de maior fragilidade ambiental e sua manutenção 

constitui-se de extrema importância para a manutenção da estabilidade ecológica da 

região. 

 Um dos maiores desafios em relação ao estabelecimento desta zona é a sua 

manutenção, pautada numa fiscalização que deverá ser mais efetiva, sobretudo com 

os avanços tecnológicos apoiados nas geotecnologias incluindo o monitoramento via 

satélite. 

 

b) Áreas Prioritárias à Recuperação e Preservação: corresponde exatamente a 

zona de incongruência entre o uso da terra e as APPs. As APPs constituem-se 

ambientes delicados, muito frágeis e com elevado potencial natural à perda de solos, 

além disso, boa parte situa-se em topos de morros com declividades superiores a 

30%, restringindo absolutamente a ocupação. Estas áreas caracterizam-se como de 

ocupação ilegal, portanto evidenciam crimes ambientais como o desmatamento de 

matas ciliares. 

 A recomendação dada para recuperação e preservação desses ambientes é 

restringir totalmente o uso antrópico e realizar o replantio de espécies nativas do 

cerrado, caracterizado como vegetação primitiva. 
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c) Áreas Destinadas ao Uso Sustentável: as áreas destinadas ao uso sustentável 

foram indicadas a partir dos graus de restrição à utilização das zonas produtivas 

propostas no mapa de zoneamento ambiental. 

 Foram mapeadas três classes destinadas ao uso sustentável: áreas 

destinadas a cultivos agrícolas; área favorável à exploração da pecuária; e área 

destinada a exploração agroflorestal/silvicultura. 

 Nas áreas mapeadas com baixo grau de restrição natural à exploração da 

terra, sugeriu-se a utilização agrícola mecanizada, o que concorda com o uso atual 

em grande parte do polígono recomendado, apresentando divergência somente nas 

Zonas de Incongruência e sobre o compartimento geomorfológico do Planalto de 

Maracaju-Campo Grande, onde a litologia, que favoreceu a origem de solos 

dominantemente arenosos, não propicia o desenvolvimento agrícola sem que haja 

elevados investimentos. A especificação da utilização do cultivo por culturas cíclicas 

advém da possibilidade de mecanização favorecida pelo relevo da Chapada. 

 A Zona de Produção com média restrição de produção rural foi recomendado 

à utilização agropecuária, com o cultivo de pastagens para exploração da pecuária 

de Corte e de Leite, além do cultivo de culturas perenes que requeiram um baixo 

grau de mecanização.  

Devido propriamente ao fator topográfico, a ocupação pelas pastagens se 

fizeram dominantes nos Planaltos Sedimentares do Taquari e de Maracaju-Campo 

Grande. Este último compartimento, como já apontado anteriormente, encontra-se 

utilizado de modo desordenado, pois não se pode atribuir a destinação de uma área 

agrícola somente pelo fator relevo. Nesse caso, os aspectos litológicos e 

pedológicos devem ser considerados. Os arenitos do Grupo Bauru, que sustentam 

esse relevo tabular, são constituídos, segundo Brasil (1997), por grânulos e seixos 
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esparsos, matriz argilosa, vermelha, geralmente silicificados, com seixos 

arredondados. Os solos que ocorrem sobre este compartimento são pobres 

quimicamente em bases trocáveis e com significativos teores de alumínio, 

destacando-se o Latossolo Vermelho Álico, textura média com associação de 

Neossolo Quartzarênico Álico, ambos com horizonte A moderados e com ocorrência 

em relevo plano e suave ondulado. Logo a plantação de forrageira do tipo brachiária 

apresentaria provavelmente maior rentabilidade aos produtores e melhora nas 

condições ambientais, aumentando naturalmente a quantidade de matéria orgânica 

nos solos. 

Scopel et al. (2009), ao analisar a expansão das fronteiras agrícolas sobre 

áreas de cerrado em solos arenosos, destacam que as terras ocupadas por primeiro 

foram aquelas dos chapadões, que possibilitavam a mecanização, exigida pelo novo 

processo. As pesquisas possibilitaram o melhoramento do solo e as políticas de 

crédito permitiram a disponibilidade de capital para investir na produção. Com isso, a 

possibilidade de auferir lucros nas áreas mais propícias à agricultura, a dos 

chapadões, não envolvia riscos, deixando as demais áreas, aquelas de solos 

arenosos, na marginalidade, ou melhor, na “reserva”. Conseqüentemente, a pecuária 

avançou sobre estas áreas mais inférteis.  

Em contrapartida, a possibilidade de renda, gerada pelas terras dos 

chapadões, fez aumentar substancialmente o seu preço e quando essas terras mais 

propícias estavam se esgotando ou com preço de arrendamento e compra muito 

alto, as terras de “reserva” passaram a ser incorporadas à produção agrícola. Por 

isso, nos últimos anos, a incorporação de terras mistas (arenosas) na exploração 

agrícola aumentou, e até mesmo a soja passou a ser cultivada em Neossolos 

Quartzarênicos. 
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 Em relação às pastagens, a inovação tecnológica, com o uso de uma 

gramínea resistente e adaptável como a brachiária, possibilitou a sua implantação 

em condições adversas. Todavia, o manejo inadequado da terra e a alta pressão de 

pastejo determinaram o seu esgotamento, em poucos anos de uso, sendo muitas 

áreas posteriormente abandonadas.  

 Nesse sentido, as áreas recomendadas à utilização pecuária, devem respeitar 

além dos limites adequados de suporte de cabeças por hectare os cuidados com as 

matas ciliares e os remanescentes florestais, caso contrário ocorrerá uma forte 

degradação marcada pela presença de incisões erosivas lineares, voçorocas, 

assoreamento e secas de cursos d’água e grandes áreas de solo exposto 

denominados “areais”, a exemplo do sudoeste de Goiás que se encontra em alto 

estágio de degradação atingindo milhares de hectares. A degradação destas áreas 

evidencia-se pela presença de muitas incisões erosivas lineares, com voçorocas de 

grande porte, baixa capacidade de suporte da pastagem, assoreamento e seca de 

cursos d’água e grandes áreas com solo exposto.  

 As áreas mapeadas com alto grau de restrição foram destinadas à exploração 

agroflorestal pela silvicultura, com a introdução de eucalipto nas áreas com 

inclinações superiores a 20% e situadas em áreas de elevada fragilidade ambiental. 

Recomenda-se ainda, como fonte de renda alternativa, o plantio de seringueira. 

 Na exploração da seringueira, o longo período entre a fase de plantio e o 

início de exploração é um fato que desestimula a atração de investidores, sendo 

também a razão do manejo ineficiente em alguns plantios. Uma alternativa à solução 

deste problema é o emprego de sistemas agroflorestais que envolvam o plantio de 

culturas intercalares de ciclo curto e semi-perene. Na fase adulta do seringal é 

oportuna à consorciação com culturas perenes, a fim de adicionar receitas ao 
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sistema explorado. Tais estratégias são eficazes por antecipar a fase produtiva, 

adicionar valor, permitir um melhor desenvolvimento dos cultivos e assegurar o 

incremento da renda na fase adulta (VIRGENS FILHO et al., 1987). 

Os sistemas agroflorestais (SAFs) com a seringueira, quando devidamente 

planejados, permitem a exploração dos recursos naturais com menores impactos ao 

meio ambiente. Esse fato se reveste de importância, uma vez que a agricultura 

comercial, quase sempre focada na produção e na renda, relega a um plano 

secundário a sustentabilidade dos recursos naturais.  

 As recomendações para a área urbana referem-se aos cuidados com relação 

a sua expansão, de modo a evitar a ocupação às margens do rio Coxim, a fim de se 

reduzir os impactos sobre o mesmo e concomitantemente evitar problemas 

relacionados a enchentes e inundações. Desta forma sugere-se a expansão nos 

sentidos norte e oeste. 
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7 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

7.1 Análise territorial integrada dos elementos físico-naturais 

 

 

A principal condicionante responsável pela variabilidade espacial das 

unidades de paisagem da BAC é atribuída às formas de relevo. Portanto, é válido 

observarmos a relação do mesmo com as demais variáveis ambientais que indicam 

situações de maior ou menor equilíbrio ecodinâmico em diferentes unidades 

ambientais. 

 O retrato da configuração geomorfológica da BAC imprime, de certo modo, a 

genérica dualidade na ocupação antrópica da bacia, que se resume na exploração 

agrícola de culturas cíclicas (soja, milho, sorgo, entre outras) na área de relevo plano 

e uso da pecuária onde o relevo apresenta declividades mais acentuadas, de 

preferência acima de 6%. 

 A planura do relevo da Chapada de São Gabriel favoreceu a mecanização 

agrícola (Figura 42), a qual possibilitou a obtenção e elevados índices de produção 

agrícola. Desse modo, a geomorfologia, enquanto epiderme, é integradora de várias 

conexões das forças orgânicas de diferentes intensidades, magnitudes e 

temporalidades, que se materializam e se diferenciam no espaço e no tempo em 

compartimentos morfológicos, cada qual com um ritmo (TRICART, 1964). 
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Figura 42. Mecanização agrícola na Chapada de São Gabriel. 
Foto: BACANI, V.M., 05/2009. 
 

 

 As conseqüências ambientais resultantes do uso inadequado da terra na BAC 

têm gerado problemas como o uso ilegal de áreas de preservação permanente e a 

sobre-utilização da terra. Desta maneira, as transformações ocorridas na paisagem 

em decorrência do desenvolvimento agrícola da região resultaram não somente em 

benefícios econômicos aos municípios de Camapuã e, principalmente, São Gabriel 

do Oeste, mas também em acentuados problemas ambientais, tais como a 

aceleração de processos erosivos e a contaminação das águas, gerada pela 

utilização de agrotóxicos. Segundo Racke et al. (1997), dentre os principais impactos 

ambientais resultantes da implantação de sistemas intensivos de produção agrícola 

está a contaminação das águas subsuperficiais. Tal evento se manifesta na medida 
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em que se torna freqüente a utilização de substâncias agrotóxicas utilizadas para o 

controle de doenças e pragas que comumente atacam as lavouras. Isto se torna um 

problema no momento em que há a introdução de água no sistema, seja proveniente 

da chuva ou do próprio sistema de irrigação da propriedade. Esta água, entrando em 

contato com as plantas e com o solo, dissolve algumas destas substâncias e as 

carreia solo adentro através de um movimento de infiltração, baseado na percolação 

através dos poros do solo, até finalmente atingir a zona saturada do mesmo, 

afetando a qualidade das reservas subsuperficiais de água (lençóis freáticos ou 

aqüíferos profundos). 

 Coutinho et al. (2008), ao mapearem o potencial de lixiviação dos herbicidas 

atrazina, diclosulam, fomesafen, imazethapyr e sulfentrazone no município de São 

Gabriel do Oeste, constataram que as áreas das nascentes do rio Coxim e seus 

entornos, bem como no córrego Ponte Vermelha, possuem um potencial de 

lixiviação muito alto para todos os herbicidas avaliados, com exceção da atrazina, 

que apresenta potencial alto (Figuras 43, 44 e 45). 
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Figura 43. Risco de lixiviação da substância Atrazina. 
Fonte: COUTINHO et al. (2008), Editado por Bacani, V.M, 2010. 

Rio Coxim 

Área aproximada da BAC. 
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Figura 44. Risco de lixiviação da substância Diclosulam e Fomesafen. 
Fonte: Coutinho et al. (2008), Editado por Bacani, V.M, 2010. 
 
 
 

 

Rio Coxim 

Não Avaliado 
 

Muito Alto 
 

Alto 

Risco de Contaminação: 
DICLOSULAM / FOMESAFEN 

Área aproximada da BAC. 
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Figura 45. Risco de lixiviação da substância Mazethapyr e Sulfentrazone. 
Fonte: Coutinho et al. (2008), Editado por Bacani, V.M, 2010. 
 
 
 

 

Rio Coxim 

Não Avaliado 
 

Muito Alto 

Risco de Contaminação: 
MAZETHAPYR / SULFENTRAZONE 

Área aproximada da BAC. 
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A utilização de agrotóxicos causa também problemas de ordem indireta como 

a destinação das embalagens. Durante os trabalhos de campo, foi possível 

identificar o descumprimento da Lei No 9.974, de 6 de junho de 2000, que dispõe 

sobre o destino final dos resíduos e embalagens, que segundo reza o § 2º do Artigo 

6º:  

“Os usuários de agrotóxicos, seus componentes e afins deverão 
efetuar a devolução das embalagens vazias dos produtos aos 
estabelecimentos comerciais em que foram adquiridos, de acordo 
com as instruções previstas nas respectivas bulas, no prazo de até 
um ano, contado da data de compra, ou prazo superior, se 
autorizado pelo órgão registrante, podendo a devolução ser 
intermediada por postos ou centros de recolhimento, desde que 
autorizados e fiscalizados pelo órgão competente" (BRASIL, 2000). 
 

 A Figura 46 denuncia embalagens de agrotóxicos lançados no fundo de uma 

voçoroca.  

 O problema da emissão de resíduos tóxicos, somado às excessivas doses 

dos agrotóxicos empregados na agricultura da Chapada de São Gabriel, 

compromete fortemente a qualidade das águas na área de estudo. ABDON (2004), 

ao observar a qualidade das águas do rio Taquari, evidenciou a baixa qualidade das 

águas ao longo da BAC, sobretudo à jusante do sítio urbano de São Gabriel do 

Oeste (Figura 47). O Índice de Qualidade das Águas (IQA), apresentado por Abdon 

(2004) analisa os seguintes parâmetros: Temperatura da Água, pH, Oxigênio 

Dissolvido (OD), Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Coliformes Fecais, 

Nitrogênio Total Kjeldahl, Fosfato Total, Turbidez e Resíduo Total. 

 

O rio Taquari apresentou uma qualidade de água entre boa e 
aceitável, sendo que em aproximadamente 90% do seu leito no 
planalto a qualidade foi boa. Após receber as águas do rio Coxim, na 
Estação TQ2441, até a foz no rio Paraguai, a qualidade da água do 
rio Taquari passa de boa para aceitável. Entretanto, MATO GROSSO 
DO SUL (1999) indica que os parâmetros coliformes fecais, em 
algumas amostras, e fosfato total, em quase todas as amostras, não 
atenderam os padrões da classe 2 na Estação TQ2481. As águas 
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mais comprometidas da alta bacia do rio Taquari encontram-se no rio 
Coxim, sendo enquadradas segundo o IQA, entre ruim e aceitável, 
com aproximadamente 40% de seu trecho com qualidade ruim. 
Segundo MATO GROSSO DO SUL (1999), este rio, na Estação 
CX0266, trecho de classe especial, teve sua qualidade aceitável 
comprometida, tendo quase todos os parâmetros medidos em 
desacordo com a sua classe. A jusante de São Gabriel do Oeste, sua 
qualidade passa de aceitável a ruim, até a confluência com o ribeirão 
Pontinha do Coxo, onde passa novamente a ter qualidade aceitável, 
até a sua foz no rio Taquari (CX2000). Nessa Estação, as medidas 
de DBO, coliformes fecais e turbidez, em algumas amostras, e 
fosfato total na totalidade das amostras, não atenderam os padrões 
da sua classe (ABDON, 2004, p.101).  

 

   

   

Figura 46. Embalagens de adubos e agrotóxicos lançados na Chapada de São 
Gabriel. 

Foto: BACANI, V.M., 05/2009. 
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Figura 47. Níveis de qualidade das águas superficiais da bacia hidrográfica do rio 
Taquari no biênio 1997/98, tendo por base o IQA.  

Fonte: ABDON (2004). 
 

A classificação da Chapada de São Gabriel como área de média fragilidade 

ambiental é um sinal de alerta e sugere alguns cuidados, especialmente no que 

tange a processos erosivos tais como: sulcos, ravinas e voçorocas. Além dos 

problemas relacionados à utilização de agrotóxicos, registrou-se impactos da erosão 

hídrica. A Figura 48 retrata uma grande voçoroca presente em área de relevo suave 

ondulado na Chapada de São Gabriel, próxima ao córrego Ponte Vermelha. 

 

 

Área de estudo aproximada. 
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Figura 48. Situações de voçorocamento: a) e b) vistas à jusante e à montante, 
respectivamente, de voçoroca já desenvolvida; c) estrada próxima à 
cabeceira da voçoroca e; d) tentativa errônea de contenção do avanço 
do processo erosivo. 

Foto: BACANI, V.M., 05/2009. 
 

 A Figura 49 traduz a dimensão da largura do processo erosivo já instalado, 

assinalando a grande perda de solo já ocorrida e as áreas de expansão lateral da 

erosão. É interessante destacar que, embora esta voçoroca ocorra em área de 

Latossolo Vermelho de textura média e o relevo apresente declividades próximas a 

6%, o manejo agrícola foi, ao que tudo indica, preponderante na ocorrência da 

degradação da área. 

 

a) 
b) 

c) 
d) 
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Figura 49. Avanço dos processos erosivos na Chapada de São Gabriel: a) 
dimensões da largura e profundidade da voçoroca; e b) marcas da 
evolução lateral do processo erosivo. 

Foto: BACANI, V.M., 05/2009. 
 

Este fato aponta que, mesmo apresentando condições físico-naturais muito 

favoráveis para o desenvolvimento de culturas agrícolas, a sobre-utilização da terra 

somada com a ausência de técnicas de manejo adequadas pode contribuir de modo 

muito significativo para o depauperamento dos solos, diminuindo as possibilidades 

de exploração dos recursos naturais de modo equilibrado. 

 Embora a atividade agrícola desenvolvida no município de São Gabriel do 

Oeste apresente problemas ligados à erosão, é no município de Camapuã que 

destaca-se a grande maioria dos processos erosivos associados à pecuária 

extensiva. O grande número de ravinas detectadas traduz uma paisagem marcada 

por uma pastagem bastante degradada, onde se observa marcas de assoreamento 

de córregos desprotegidos pela mata ciliar (Figura 50). 

a) b) 
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Figura 50. Degradação ambiental. a) Marcas de assoreamento e b) Ausência de 
mata ciliar, com presença de ravina e assoreamento. 

Foto: BACANI, V.M., 07/2010. 
 

a) 

b) 
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 A conservação de estradas não pavimentadas torna-se uma dificuldade na 

porção da BAC particularmente no município de Camapuã, onde o relevo do 

Planalto do Taquari é mais inclinado e favorece a instalação de processos erosivos 

em suas margens. Uma tentativa para solucionar o problema adotada pela Prefeitura 

Municipal de Camapuã tem sido a realização de curvas de nível nas margens das 

estradas, denominadas localmente de “bigode”, conforme destacado na Figura 51. 

 

 

Figura 51. Curva de nível sem caixa de contenção, denominada localmente de 
“bigode”. 

Foto: BACANI, V.M., 07/2010. 
 

 Apenas o redirecionamento do escoamento superficial sem a criação de 

caixas de contenção pode agravar ainda mais os processos erosivos nas margens 

das estradas, com isso recomenda-se além da realização das curvas, a instalação 

de caixas, aumentando assim a infiltração no solo e conseqüentemente a 

disponibilidade de água para as plantas e animais. 
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7.2 Relações relevo-solo-vegetação: bases para o ordenamento físico-

territorial 

 

 

 As quatro unidades de relevo presentes na Bacia do Alto rio Coxim 

evidenciam uma estreita relação entre as classes de declividade e os diferentes tipos 

de solos. No Pediplano da Chapada de São Gabriel ocorrem solos Latossolos 

Vermelhos distróficos de textura argilosa, onde a ocupação é antrópica por 

agricultura mecanizada cíclica (Figura 52).  

 

 

Figura 52. Latossolo Vermelho textura argilosa, sob cultivo temporário de milho na 
Chapada de São Gabriel, situado na margem direita da BR-163, próximo 
à cidade de São Gabriel do Oeste. 

Foto: BACANI, V.M., 05/2009. 
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As recomendações propostas no mapa de ordenamento territorial são 

condizentes com o uso atual, uma vez que o caráter dominante argiloso favorece a 

retenção de água no solo por mais tempo e reduz a ocorrência de processos 

erosivos. Segundo Bertoni e Lombardi (1999), a textura é um fator essencial na 

determinação do uso do solo, onde as práticas agrícolas devem estar a ela 

associadas, visto que o teor de argila ou areia indicará a possibilidade ou não do 

solo ser trabalhado a úmido e a seco. É importante destacar que a mecanização 

agrícola sugerida está relacionada à planura do relevo que a possibilita e a uma 

necessidade, visto que se trata de grandes propriedades. Contudo deve-se priorizar 

o plantio direto e técnicas que minimizem ao máximo o trânsito de máquinas sobre o 

solo, pois altera as propriedades físicas do mesmo e consecutivamente contribui 

para a redução da produtividade. Silva et al. (2003), ao analisarem a ação do tráfego 

de máquinas agrícolas nas propriedades de um Latossolo Vermelho distrófico na 

região dos cerrados, constataram que a intensidade de tráfego do rodado e a ação 

da soleira dos implementos alteraram a compressibilidade, a densidade, a 

porosidade e a condutividade hidráulica do solo. As zonas de incongruência desta 

unidade demonstraram forte necessidade de recuperação das matas ciliares tais 

como a do córrego Brioso (Figura 53). 
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Figura 53. Ausência de mata ciliar nas margens do córrego Brioso, próximo à BR-
163. 

Foto: BACANI, V.M., 05/2009. 
 

 A área ocupada atualmente pelo uso agrícola recobre também Latossolos de 

textura arenosa e Neossolos Quartzarênicos, coincidindo com a unidade 

geomorfológica do Planalto de Maracaju-Campo Grande (Figura 54). A reduzida 

fertilidade destes solos tem contribuído para a intensificação da exploração do 

plantio de Eucalipto. Esta unidade ambiental foi indicada para a utilização da 

pecuária de corte ou de preferência a leiteira com manejo agropastoril. De acordo 

com Fregonezi et al. (2001), as pastagens representam uma forma racional de 

conservação das características e propriedades físicas do solo, desde que bem 

manejadas, com reposição de nutrientes e lotação adequada. Desta maneira, 

sugere-se como novas áreas de cultivo silvícola as áreas sob inclinações superiores 
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a 20%, reduzindo consecutivamente o impacto das chuvas sobre o solo. Esta 

unidade geomorfológica destaca-se de modo muito interessante, pois revela a 

importância da litologia na definição de diretrizes territoriais, ou seja, ela se 

manifesta de modo indireto, pois o arenito presente nesta unidade deu origem a 

solos dominantemente arenosos e que por sua vez dita normas de ocupação 

diferenciadas das demais áreas agrícolas da Chapada que também apresenta 

baixas declividades. 

 

 

Figura 54. Área de transição entre o cultivo agrícola e a pastagem sobre solos 
arenosos entre a Chapada de São Gabriel e o Planalto de Maracaju-
Campo Grande. 

Foto: BACANI, V.M., 05/2009. 
 

 A unidade geomorfológica dos Morros Residuais do Planalto do Taquari 

caracteriza-se por apresentar solos pouco espessos (Neossolos Litólicos) e quando 
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mais desenvolvidos predominam os Argissolos Vemelho-Amarelos e os Neossolos 

Quartzarênicos, recobertos por vegetação de cerrado e matas ciliares do rio Coxim 

(Figura 55). 

 

 

Figura 55. Morros do Planalto do Taquari. 
Foto: BACANI, V.M., 05/2009. 
 

As maiores declividades são observadas nessa unidade e estão associadas à 

sensível fragilidade dos solos, deste modo, segundo a legislação ambiental, 

recomendou-se à restrição de utilização em grande parte desta unidade, conforme 

destacado no zoneamento ambiental e sugerido no mapa de ordenamento territorial. 

 As Colinas do Planalto do Taquari são revestidas dominantemente por 

Neossolos Quartzarênicos e Argilosos, porém apresentam declividades um pouco 
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menores que a dos Morros (de 12 a 20%) e, com isso, ampliam as áreas favoráveis 

à utilização (Figura 56).  

 

 

Figura 56. Pecuária de corte sobre as Colinas do Planalto do Taquari, próxima à foz 
da BAC. Ao fundo, os Morros do Planalto do Taquari. 

Foto: BACANI, V.M., 05/2009. 
 

As áreas classificadas nesta unidade com alta fragilidade e alto potencial 

natural a erosão foram indicadas como de uso silvícola e não como ocupada 

atualmente por pastagens, que tende a contribuir com a aceleração dos processos 

erosivos nesse ambiente. A passagem constante do gado resulta na destruição da 

vegetação e da parte superficial do solo, com rebaixamento da superfície e formação 

de sulcos e ravinas, nas trilhas paralelas à maior declividade da vertente, e ainda 

com o surgimento de trilhas de pisoteio (MODENESI e JORDÃO, 1992). 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

 

 

 A hipótese inicial da intensificação do uso da terra na Bacia do Alto rio Coxim 

sem um prévio diagnóstico e prognóstico ambiental detalhado do meio físico e 

biótico ter resultado numa ocupação irregular e incapaz de manter a sustentabilidade 

ambiental foi confirmada por meio da aplicação de dados de Sensoriamento Remoto 

e técnicas de Geoprocessamento. 

Os mapas temáticos elaborados sobre a Bacia do Alto rio Coxim resultaram 

na concretização de um diagnóstico físico-natural capaz de traçar diretrizes de 

ordenação territorial sustentável. 

 As informações planialtimétricas obtidas a partir de imagens de RADAR 

SRTM30m possibilitaram um avanço no detalhamento das informações 

geomorfológicas da BAC. O mapeamento das unidades geomorfológicas permitiu 

concluir uma estreita relação entre o relevo e a ocupação antrópica da BAC, bem 

como os demais elementos do meio físico como a geologia e os solos. 

 A avaliação das transformações ocorridas no uso da terra/cobertura vegetal 

permitiu a constatação de um acelerado processo de substituição da vegetação 

nativa pela agricultura cíclica mecanizada, com destaque para a soja e o milho, no 

relevo pediplanado, e introdução da forrageira brachiária, nas unidades de relevo 

mais dissecado. 

 Os mapas de relevo, solos, uso da terra/cobertura vegetal e potencial natural 

à erosão possibilitaram avaliar de modo satisfatório os diferentes níveis de 

estabilidade ecodinâmica da paisagem, concretizadas no mapa de fragilidade 

ambiental.  
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 A metodologia proposta para a elaboração do zoneamento ambiental da BAC, 

pautada na combinação de elementos do meio físico tais como solo, relevo, 

potencial natural à erosão, uso da terra/cobertura vegetal e legislação ambiental, por 

meio de técnicas de geoprocessamento, resultou num importante modelo de 

subsídio ao ordenamento territorial rural. 

 O mapa de ordenamento territorial se configura como um elemento síntese de 

todo o mapeamento realizado na BAC, destacando-se como uma importante 

ferramenta no direcionamento da utilização sustentável dos recursos naturais e por 

se apresentar como um modelo aplicável às demais bacias hidrográficas. 

 Os dados de sensoriamento remoto, combinado com as técnicas de 

geoprocessamento, sobretudo as de análise espacial e o tratamento digital de 

imagens possibilitou a realização do mapeamento do uso da terra/cobertura vegetal 

e a elaboração de mapas-síntese, através da utilização dos softwares ArcGIS 9.2 e 

SPRING 5.1.4 em um Sistema de Informação Geográfica, conduzido sob a ótica dos 

quatro universos da representação computacional. 

 A metodologia preconizada por Libault (1971) correspondeu satisfatoriamente 

com o desenvolvimento da pesquisa, além de apresentar uma relação operacional 

com os quatro universos da representação computacional que nortearam o trabalho 

de geoprocessamento. 

 As diretrizes elaboradas a partir do zoneamento ambiental da BAC geraram 

subsídios para um ordenamento territorial da BAC que resultou nas seguintes 

recomendações: 

� Propõe-se incluir às áreas de preservação permanente os remanescentes 

florestais, que devido à intensa pressão antrópica sofrida e ao elevado 

potencial natural de erosão torna-se uma medida de extrema necessidade, 
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visto que o Código Florestal Brasileiro prevê esta possibilidade de inclusão 

para remanescentes florestais de grande importância para a redução do 

potencial erosivo, conforme constatado; 

� Recuperar as Zonas de Incongruências através do apoio governamental por 

meio do fornecimento de mudas nativas aos proprietários rurais para o 

reflorestamento das áreas ocupadas ilegalmente; 

� Incentivar nas Zonas Produtivas de Alta Restrição a exploração agroflorestal 

como alternativa de uso sustentável como, por exemplo, o cultivo da 

seringueira consorciada com palmitos; 

� Estimular nas Zonas de Média Restrição, que se encontram ocupadas por 

agricultura, o sistema de alternância de pastagem e agricultura e, nas demais 

áreas, a utilização pela pecuária leiteira e de corte; 

� Despertar nos administradores públicos a importância da conscientização 

ambiental dos produtores rurais para uma utilização racional e sustentável 

dos recursos naturais da BAC. 
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