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RESUMO
O trabalho envolve estudos hidro geomorfológicos em canais fluviais dos Córregos Porteira, Indaiá e Antas, todos os
canais principais de bacias hidrográficas inseridas no município de Aquidauana em Mato Grosso do Sul. Nesse
trabalho, a proposta metodológica utiliza regulamentações definidas no novo código florestal brasileiro. As ações
didáticas desenvolvidas como conteúdo de aulas a campo em Hidrologia Ambiental levam a objetivos que se
pautaram por registrar, caracterizar e analisar informações sobre as aparências ou tipologia dos canais fluviais, a
hidro geomorfologia de suas margens com ênfase para a dinâmica evolutiva e processos geradores de sedimentos
sobre o leito e depósitos em margens convexas, bem como das espessuras de solos marginais e respectivas larguras
das faixas de mata ciliar. Os resultados permitiram constatar a importância e urgência em se adequar as larguras
das faixas de matas ciliares à legislação vigente, principalmente ao longo dos canais dos córregos Porteira e Indaiá
aonde as ações antrópicas e associadas às de ordem natural, estas últimas que vêm produzindo o alargamento
constante das margens, exigem tomada de decisões por parte de órgãos fiscalizadores, mas principalmente pelos
proprietários rurais, como medidas de proteção àqueles/seus ambientes tendo em vista que as reduções nas
larguras das faixas de vegetação marginal têm sido motivadas pela atuação dos processos geomorfológicos fluviais e
isso não pode esperar. Ao longo do canal do córrego das Antas, as ocupações bem menos agressivas e faixas de
mata ciliares melhor adequadas à legislação conseguem minimizar os efeitos erosivos da dinâmica fluvial.
PALAVRAS-CHAVE: Hidrologia Ambiental. Dinâmicas Fluviais. Aquidauana-MS
ABSTRACT
The work involves hydro-geomorphological studies in river channels of streams Concierge, Alka and tapirs, all main
channels of watersheds included in the municipality of Aquidauana in Mato Grosso do Sul State. In this work, the
methodological proposal uses regulations set in the new Brazilian forest code. Didactic actions developed as
content of the class field in Environmental Hydrology lead to goals that guided by register, characterize and analyze
information about appearances or typology of river channels, hydro-geomorphology of its banks with emphasis on
evolutionary dynamics and processes of sediments on the bed generators and deposits in banks, as well as convex
of marginal soils and their thicknesses widths of the riparian forest. The results point out the importance and
urgency to fit the width of the riparian forest tracks to current legislation, mainly along the canals of the streams
Porteira and Indaiá where anthropogenic actions and associated with the natural order, the latter coming producing
the constant enlargement of margins, require decision-making by regulators, but primarily by landowners as those
protective measures/their environments since the reductions in marginal vegetation belts widths have been
motivated by the action of geomorphological processes River and it can't wait. Along the stream channel das Antas,
the occupations far less aggressive and kills vegetation best suited to the legislation can minimize the effects of
erosion of the fluvial dynamics.
Keywords: Environmental Hydrology. Fluvial Dynamics. Aquidauana-MS.
RESUMEN
El trabajo implica estudios hidro-geomorfológica de cauces fluviales de los arroyos conserje, Alka y tapires, todos los
canales principales de las cuencas hidrográficas en el municipio de Aquidauana en Mato Grosso do Sul. En este
trabajo, la propuesta metodológica utiliza el conjunto de normas en el nuevo Código Forestal brasileño. Acciones
didácticas desarrolladas como contenidos del campo clase de Hidrología ambiental pueda metas que guiados por
registro, caracterizar y analizar la información sobre aspectos o tipología del río canales, hidro-geomorfología de sus
bancos con énfasis en la dinámica evolutiva y los procesos de sedimentos en los generadores de la cama y depósitos
en los bancos, así como convexos de suelos marginales y sus anchos espesores del bosque ripario. Los resultados
señalan la importancia y urgencia para ajustarse al ancho de las pistas del bosque de Ribera a la legislación vigente,
principalmente a lo largo de los canales de las corrientes del Porteira y Indaiá donde antropogénicos acciones y
relacionados con el orden natural, el último que viene produciendo la constante ampliación de márgenes, requieren
la toma de decisiones por los reguladores, pero sobre todo por los terratenientes de esas medidas de protección /
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sus entornos ya que las reducciones en la vegetación marginal cinturones anchos han sido motivados por la acción
de procesos geomorfológicos río y no puede esperar. A lo largo de la corriente canal das Antas, las ocupaciones
menos agresivas y mata vegetación mejor adaptada a la legislación pueden minimizar los efectos de la erosión de la
dinámica fluvial.
Palabras clave: Hidrología ambiental. Dinámica fluvial. Aquidauana MS
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1.Introdução
São conceituados como encostas os espaços físicos situados entre os fundos de vales e os
topos ou cristas da superfície crustal onde são definidos seus gradientes topográficos. As
formas geométricas do relevo: convexas, côncavas ou retilíneas, resultam da ação de
processos erosivos e/ou deposicionais no tempo. Entre os topos e os fundos de vales transitam
sedimentos e os canais fluviais nos fundos de vales coletores podem, então, transferir estes
materiais transportados das encostas para jusante, e, por meio de fluxos concentrados em
canais, interconectar com outros sistemas coletores ou de drenagem (CUNHA & GUERRA,
1994).
Tais informações vão de encontro ao ambiente paisagístico no município de Aquidauana em
Mato Grosso do Sul, onde relevos planálticos serranos são separados das áreas de planícies
ora por paredes escarpadas, ora por encostas com gradientes suaves, e neles, as redes de
drenagens fluviais conferem tipologia significativa, tanto do modo de organização das redes,
como e principalmente na dinâmica evolutiva da construção dos canais. Neste município,
como parte dos conteúdos a campo na disciplina Hidrologia Ambiental do curso de Geografia
da UFMS, foi definida a área da pesquisa envolvendo canais principais de algumas bacias
hidrográficas.
As respectivas áreas da pesquisa foram assim caracterizadas: Conforme definido em Abrão et
al (2016) a bacia hidrográfica do Córrego Porteira possui aproximadamente 87,28 km² tendo
sua cabeceira de drenagem incrustada nas encostas do Planalto Maracaju-Campo Grande
fluindo em direção ao Rio Aquidauana. Está limitada entre as coordenadas geográficas
aproximadas de 20º20’09” e 20º29’01” de latitude S e Meridianos entre 55°36’42” e 55º44’24”
de longitude W, a cerca de 10 Km a leste da cidade de Aquidauana – MS, nesse mesmo
município; a área da bacia hidrográfica do Córrego Indaiá tem suas cabeceiras de drenagem
nas elevações areníticas da Formação Aquidauana, em área inicial de transição do Planalto de
Maracaju-Campo Grande para a Depressão do Pantanal Matogrossense. Possui área de
aproximadamente 95 km² limitada entre as coordenadas geográficas: latitudes 20º09’00” S e
20º16’00” S e longitudes 55º 29’30” W e 55º 39’ 00” W (Ayach e Cunha, 2012), sendo rede
integrante do sistema de drenagem do canal do rio Taboco onde acontece a confluência, a
sudoeste da sede do Distrito de Cipolândia, município de Aquidauana – MS, e a bacia
hidrográfica do Córrego das Antas, principalmente ao longo de seu canal principal, vem sendo
alvo de ocupação com atividades e práticas turísticas, atualmente de forma mais intensa. A
bacia hidrográfica do córrego das Antas está localizada aproximadamente entre os paralelos
de 20º27’20”e 20º28’30” Sul e meridianos de 55º30’00” e 55º40’00” W, em terrenos
sedimentares da Formação Aquidauana e áreas do Planalto de Maracaju-Campo Grande, de
relevo serrano localmente conhecidos como Serra de Piraputanga, um distrito do município
de Aquidauana, no Estado de Mato Grosso do Sul, abrangendo uma área de 4.783,4981
hectares (MALDONADO & GUIMARÃES, 2016).
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Os objetivos foram trabalhados de modo a validar ações didáticas desenvolvidas como
conteúdo de aulas a campo na disciplina Hidrologia Ambiental que se pautaram por mostrar e
registrar informações sobre a tipologia dos canais fluviais; caracterizar aparências hidrológicas
de suas respectivas margens, acúmulo de sedimentos sobre o leito, depósitos em margens
convexas; observar nas margens as espessuras de solos e respectivas larguras das faixas de
mata ciliar, analisadas conforme as regulamentações definidas na Lei 12.651 de 25 de maio
2012 (novo código Florestal); efetuar do registro fotográfico a análise dos resultados auferidos
junto aos ambientes trabalhados e suas possíveis correlações.
2.Metodologia / método de análise
Ao trabalhar com estudo dos conflitos ambientais nas áreas de preservação permanente da
rede hidrográfica do município de Jaboticaba-RS, Kramer, Trentin e Cassol (2008) revelam a
situação nas micros bacias nas áreas de micro bacias Xaxim e Jaboticaba. A primeira
apresentou-se menos degradada, enquanto que na segunda por possuir área de relevo menos
íngreme, mais intensamente ocupada com atividades agropecuárias, com consequências de
maior risco devido ao uso.
Na disciplina Hidrologia Ambiental do curso de bacharelado em Geografia do CPAq/UFMS
oportunizou- se o emprego parcial da metodologia definida em Kramer, Trentin e Cassol
(2008), pois trabalha-se com a questão da mata ciliar em suas relações com o uso e ocupação
da terra. Foram escolhidos os canais principais dos córregos: Antas, Indaiá e Fundo, o primeiro
e o ultimo integrantes da bacia do rio Aquidauana e o canal do córrego Indaiá tributário na
bacia do rio Taboco. Todos os canas citados destinam as suas aguas em direção ao canal do rio
Paraguai, a jusante da cidade de Corumbá. A metodologia de trabalho dos autores citados
avaliou a situação das matas ciliares no trecho de nascentes, enquanto que nesse trabalho
optou se pela escolha de pontos aleatórios que pudesse mostrar fatos relevantes na dinâmica
evolutiva dos canais fluviais pesquisados e suas respectivas faixas de mata ciliar, com uma
associação entre a resistência evolutiva das margens com o avanço das atividades econômicas
locais.
Na rede hidrográfica do município de Jaboticaba Kramer, Trentin e Cassol (2008) enfatizaram
que o espaço geográfico mostrava a devastação da vegetação nativa substituída pela
introdução de novas culturas, destacando se isto também é visível ao longo do curso d’ água.
Na organização metodológica dessa edição os autores se pautaram pela legislação definida
pela lei 4771/65 do então vigente código florestal (BRASIL 1965).
Kramer, Trentin e Cassol (2008) afirmam que o Brasil viveu fases da não preocupação com os
recursos ambientais; obediência a legislação especificas e pontuais de proteção que protegia
áreas especificas do processo de ocupação; e a fase atual relacionada a conservação da
biodiversidade. Estes autores apoiaram se nos artigos códigos florestais 1965. Como resultados
conclusivos a uma preocupação dos autores para o cumprimento das leis ambientais
destacando a fiscalização principalmente para coibir o desmatamento, drenos em nascentes e
cabeceiras de drenagens.
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SANTOS & ALMEIDA (2007) desenvolveram estudos a respeito do conflito de uso do solo em
área da bacia hidrográfica do ribeirão São Lourenço-MG. A pesquisa explora a problemática
gerada pelos antecedentes à comercialização de água mineral extraídas de fontes naquela
bacia hidrográfica, tais como desmatamentos, super exploração dos aquíferos e proximidades
de redes de esgotamentos. Para alcançar os resultados foram produzidos mapeamentos de
uso e ocupação do solo, declividade, área de preservação permanente, geração de tabelas
para interpretação dos resultados. Consideraram conflitantes áreas aonde o processo de
urbanização vem impedindo a filtração de águas que tem contribuído na redução das reservas
de aguas subterrâneas, bem como destacaram que avanços na ocupação com pastagens pouco
monitoradas permitem a compactação do solo sendo outro fator impeditivo na filtração de
agua. Na tabela de uso de solo que abrange nascentes matas ciliares e áreas com declividades
acima de 45% os autores constataram falta de cumprimento da legislação e identificam maior
incidência de conflito nesse espaço de onde concluíram pela necessidade de recomposição
com vegetação nativa.
Em investigações sobre a fragilidade ambiental na bacia hidrográfica do córrego Recanto,
Marques Neto (2006) propôs mostrar na relação entre espaços rural e urbano o surgimento de
ações geomorfológicas que colocam aqueles ambientes em situações de riscos dadas as
alterações no cenário paisagístico. Apresenta no final como resultados classes de fragilidades
definidas através de valores e apoiada nas características dos solos, na declividade das
encostas e nas formas de uso do solo e cobertura vegetal. Dos produtos cartográficos surgiu a
carta de fragilidade ambiental da área do estudo. Concluiu valorizando a metodologia
empregada, pois comprovou a proximidade dos graus de fragilidade que segundo ele é ponto
positivo no planejamento daquele ambiente.
ABRÃO et al (2016) desenvolveram trabalhos objetivando analisar a fragilidade ambiental da
bacia hidrográfica do Córrego da Porteira, situado no município de Aquidauana – MS. Foram
utilizadas as técnicas de geoprocessamento e produtos de sensoriamento remoto, dentre elas
a utilização de software SPRING, Arc Gis e de imagens de satélites, radar, utilizando os
Sistemas de Informação Geográfica (SIG), O resultado apresentou muito baixa a fragilidade
potencial e média fragilidade ambiental; teve quatro graus de fragilidade potencial onde a de
nível baixo foi a que mais predominou. Para fragilidade ambiental apresentou três graus, o
nível médio ocupou a maior parte da área. Esses resultados foram influenciados pela baixa
declividade e classe de solo Latossolo Vermelho Amarelo. Concluíram enfatizando a
necessidade da utilização de práticas conservacionistas como curvas de nível, recuperação de
áreas degradadas e matas ciliares.
MALDONADO (2016) constituiu sua pesquisa sobre o assoreamento do canal fluvial do córrego
das Antas em Aquidauana/MS. Concluiu que embora conhecido o mecanismo de atividade
para a preservação de rios e córregos são aplicados significativamente em muitas áreas, e que
na área estudada o fenômeno de assoreamento ocorrente na bacia hidrográfica do córrego
das Antas aponta como causa dessa problemática os motivos do deslocamento nas encostas
sob a ação águas pluviais, constituindo temporariamente nos canais fluviais receptores o
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estágio de leitos moveis. Para realizar a pesquisa foram consultadas bibliografias e para a
delimitação da área foram utilizados recursos computacionais, bem como foram obtidas
coletas de material de carga de fundo do canal principal e nas proximidades das confluências
com seus tributários que foi objeto de análise granulométrica. O resultado procurou enfatizar
a distribuição dos tamanhos dos sedimentos arenosos na composição da carga de fundo.
Finaliza destacando a importância do estudo que permitiu justificar a distribuição
granulométrica e o movimento de detritos ao longo do canal principal, abandonados como
carga de fundo nas proximidades da foz.
AYACH ET AL (2012) objetivaram a elaboração de um mapa de uso e cobertura da terra, a
partir de imagens de alta resolução capturada do satélite Google Earth, apontando-se cinco
classes de uso e cobertura: matas, pastagens, área queimada, área úmida e solo exposto. Os
resultados apresentaram de forma preocupante o domínio da área com pastagens, acima de
60%, porém com 32% considerado como cobertura vegetal. Localmente há encostas íngremes,
às vezes escarpadas, protegidas com vegetação arbórea.
A Lei nº 12.651, de 25 de Maio de 2012 que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, em
seu capitulo II que trata das áreas de preservação permanente, determina em seu artigo 4º,
letra b, que a vegetação ciliar apresenta faixa de “a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água
de menos de 10 (dez) metros de largura e 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que
tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura” em cada margem. Nos trechos de
canais visitados durante a coleta de dados para esse trabalho, as larguras dos canais fluviais se
enquadram nas duas condições mencionadas, porém a largura das faixas de vegetação ciliar
raramente coincide com o disposto na Lei.
Nesse trabalho, a proposta considerou primeiramente o critério de escolha dos locais
pesquisados, obtidos in loco, para posteriormente desenvolver metodologia de entendimento
de cada conteúdo apresentado, apoiado nas realidades vistas a campo permitindo a obtenção
de dados hidro ambientais previstos nos objetivos, levando-se em conta os possíveis
diferentes tipos de atividades econômicas ao longo dos canais e encostas das vertentes nos
trechos pesquisados, identificados no corpo desse trabalho por mostra documental de
fotografias e sua descrição, corroborada pelos resultados aferidos a campo, permitindo
finalizar a proposta com as considerações finais em cada ambiente e correlação entre eles.
Considerando-se a metodologia de ensino basicamente fortalecida com incursões a campo, em
sala discutiu-se a escolha dos pontos para estudo, sendo definidos três ambientes em bacias
hidrográficas que envolve a discussão de ecologia e dinâmica de canais com o foco de
preservar pois, de acordo com Periotto e Filho (2014), é de suma importância a presença da
vegetação ciliar ocupando suas devidas funções, entre elas a proteção física e biológica das
margens dos rios, a continuidade entre os ecossistemas terrestres e aquático, a função de
corredores de biodiversidade, trazendo assim, harmonia aos ambientes. As áreas escolhidas
foram as do córrego das Antas, córrego Indaiá e do córrego da Porteira. Houve um
levantamento bibliográfico sobre cada ambiente a ser estudado juntamente com bibliografias
de apoio a respeito de bacias hidrográficas e ecologia de conservação.
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As idas a campo foram realizadas nos meses de novembro e dezembro de 2016, a locomoção
foi realizada com o veículo da instituição UFMS. Para registros das atividades no campo
utilizou-se uma câmera fotográfica com fins para fotografias e vídeos do/no local que auxiliou
na identificação de irregularidades quando discutidas nos locais sob orientação do professor,
uso de GPS para localização geográfica dos pontos.
Ao retorno do campo, em sala discutiram-se os dados obtidos, incluindo os artigos
selecionados para a revisão bibliográfica, os conhecimentos adquiridos a partir das idas a
campo de cada local, com base em análises de dados registrados e pesquisados, elaborando-se
o relatório final. Posteriormente levantou-se a possibilidade de organização de um artigo,
objetivando chamar a atenção da importância do conhecimento qualificado das incursões a
campo e oportunizando-se a sua divulgação, com resultados e discussão em linguagem do
conhecimento geográfico/ecológico.
3.Resultados
Conforme previsto na metodologia, os resultados e discussão estão apoiados nas consultas
bibliográficas e principalmente das verificações a campo, devidamente documentadas com
registro fotográfico, auxiliando no entendimento dos resultados apresentados, como seguem:
-Figura 01 – Bacia do Córrego da Porteira/MS: A imagem mostra em primeiro plano a presença
de pastagens e localmente foi testemunhada a prática do sistema de confinamento bovino
associado a essa área de pecuária. Ao fundo a imagem mostra parte d região das cabeceiras de
drenagem formadoras e alimentadoras do canal do córrego da Porteira. Nota-se que se trata
de relevo planáltico localmente conhecido como Planalto de Maracaju-Campo Grande,
mostrando total cobertura vegetal, mas permitindo identificar os traços de localização dos
fundos de vales nas reentrâncias da topografia, onde certamente navegam as águas dos
tributários e formadores daquele canal.
Fig. 01 Região de Cabeceiras Córrego da Porteira

Fonte: os autores (2017)

-Figura 02 – Córrego da Porteira/MS: Leito do canal mostrando reentrâncias (preenchidas
pelas águas fluviais) e saliências (rochas areníticas aflorantes). Da frente aos fundos da imagem
percebe-se um comportamento sinuoso da corrente de água, porém localmente não afetando
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de forma agressiva a cobertura vegetal de mata ciliar. As ações intempéricas permitem
visualizar testemunhos de surgimento da vegetação sobre as rochas aflorantes do leito.
Entretanto essa dinâmica também permite constatar que o fluxo sinuoso leva ao
entendimento de que margens, na época das cheias, costumam vivenciar momentos de
atividade erosiva mecânica. Por fim, considerando ainda a ação regressiva da atividade erosiva
no leito do canal, bem como o excessivo volume de sedimentos depositados a montante desse
trecho, acredita-se na probabilidade da ocorrência de recuo das margens e também a
consequente perda da vegetação ciliar.
Fig. 02 Mata Ciliar Córrego da Porteira

Fonte: Os autores (2017)

-Figura 03 – Córrego da Porteira/MS: Arco de Meandro que permite identificar a margem
côncava mais abrupta, e com sinais evidentes de fragilidade de coesão e de sustentação, e a
convexa com depósitos arenosos. Portanto, tanto na primeira como na segunda margem a
questão da ausência de faixa de vegetação ciliar é muito marcante. Sobre a margem côncava
onde as águas das cheias escavam, a vegetação vai sendo aos poucos arrancada e já é possível
ver partes onde sua ausência é total. Também de forma negativa, os depósitos de areia na
margem convexa impedem o desenvolvimento da vegetação ciliar, dada a função cíclica do
processo deposicional e talvez também devido à baixa carga de elementos nutritivos nos
depósitos.
Fig. 03 Trecho Meândrico do Córrego da Porteira

Fonte: os autores (2017)
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-Figura 04 – Córrego da Porteira/MS: Em primeiro plano são vistos sedimentos detríticos
originados do abandono de material em suspensão vindos de montante. Ao fundo em margem
abrupta notam-se as ações de solapamento basal, mostrando reentrâncias ao pé da margem
côncava. O eixo dessa curva, posicionado mais a montante força o recuo dessa margem
principalmente no período de margens plenas. Seus efeitos acabam por atingir o espaço
mostrado nessa imagem, fragilizada na parte inferior, cujos desmoronamentos do barranco
marginal acabam por afetar diretamente a fraca cobertura vegetal de mata ciliar ainda
existente.
Fig. 04 Contraste marginal Córrego da Porteira

Fonte: Os autores (2017)

-Figura 05 – Córrego Indaiá/MS: Trecho de canal em leito aflorante, próximo à cabeceira de
nascentes, com margens incipientes. Esta condição mostra praticamente a inexistência de
mata ciliar, que em seu lugar aparecem gramíneas de pastagem em ambas às margens, porém
na margem esquerda são antecedidas de vegetação arbustiva. A probabilidade de
aprofundamento do leito é visível dado à existência de corredeiras, indicando trecho de
atividade erosiva linear, provavelmente mais ativa no período das cheias. A ausência de
margens ativas, ou seja, sujeitas a processo erosivo pouco contribuem para o surgimento de
vegetação ciliar.
Fig. 05 – Corredeiras Córrego Indaiá

Fonte: Os autores (2017)

-Figura 06 - Córrego Indaiá/MS: Proximidades do retiro da Fazenda Rancho Grande. Ambas as
margens se revelam cobertas com gramíneas de pastagem. Ao fundo aparecem coberturas
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arbóreas, margem direita do canal. Localmente, há queda livre de corrente fluvial, devido à
ruptura de declive do leito em arenito da Formação Furnas. A jusante da queda d’água, além
da quebra da velocidade da correnteza nota-se a existência de depósitos aluviais cobrindo o
leito rochoso.
Fig. 06 Ruptura de Declive no leito do Córrego Indaiá

Fonte: Os autores (2017)

-Figura 07 – Córrego Indaiá/MS: Trecho sinuoso do canal fluvial, mostrando na parte de fundo
a existência de cobertura de mata ciliar, pouco densa, aparecendo solo exposto bem como
cobertura vegetal de serapilheira, identificada como margem direita desse canal. O aspecto
barrento das águas identifica a presença de leito móvel. A foz desse canal está a
aproximadamente 2,5 quilômetros a jusante, no rio Taboco. Na margem objeto da tomada da
imagem a cobertura de mata ciliar apresenta-se pouco mais densa quando comparada com a
margem oposta.
Fig. 07 Eixo Meândrico Córrego Indaiá

Fonte: Os autores (2017)

-Figura 08 – Córrego Indaiá/MS, 2017: Trecho de canal a montante da ponte que dá acesso à
fazenda Rancho Grande e terras do Assentamento Indaiá. Localmente, ambas as margens
apresentam faixa de largura pouco expressiva, inferior a 30 metros onde o canal apresenta
largura superior a 10 metros. Também é um trecho com presença de ruptura de declives,
aparecendo corredeiras curtas. Na margem esquerda o contato se dá entre a vegetação ciliar e
as gramíneas de pastagem. Na margem direita, o contato se dá com área de lavoura de ciclo
curto, pratica por famílias de assentados.
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Fig. 08 Ruptura de Declive Leito do Córrego Indaiá

Fonte: Os autores (2017)

-Figura 09 – Córrego das Antas/MS: Imagem obtida da ponte da EFNB que permite destacar
maior adensamento de vegetação ciliar, evidenciando sinais de proteção marginal. É visível na
base da margem esquerda do canal alguns depósitos arenosos que permitem reforçar a
importância da carga e tamanho dos sedimentos transportados. Neste local,
aproximadamente a 2,5 quilômetros da confluência na margem direita do canal do rio
Aquidauana, a vegetação ciliar parece contribuir no estado de equilíbrio do processo evolutivo
das margens.
Fig. 09 Mata Ciliar Córrego das Antas

Fonte: Os autores (2017)

-Figura 10 – Córrego das Antas/MS: trecho de canal encaixado em presença de arenitos da
Formação Aquidauana, expostos em ambas as margens. Em direção ao topo destas aparecem
faixas de vegetação ciliar. Pode-se deduzir que as faixas onde o arenito está exposto permitem
considerar que durante o período das cheias a atuação das águas fluviais deixa sua marca, não
permitindo o avanço da vegetação em direção à lâmina d’água. Neste local, em baixo curso, a
altitude em relação ao nível do mar alcançam os 170 metros.
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Fig. 10 Canal encaixado Córrego das Antas

Fonte: os autores (2017)

-Figura 11 – Córrego das Antas/MS: Neste local o canal fluvial não parece apresentar domínio
da condição de águas encaixadas, deixando visível o desenvolvimento de vegetação sobre as
rochas e estas parecem estar com certo grau de intemperismo avançado. Em direção a
montante nota-se que a vegetação ciliar protege de forma significativa as faixas marginais.
Ainda, à montante, plano de fundo da foto, aparece outro testemunho de carga do leito, como
se fosse uma espécie de pequena ilha, permitindo considerar a importância das ações erosivas
agredindo as margens rochosas desse canal, podendo interferir nos avanços da vegetação
perene em direção à lâmina d’água.
Fig. 11 Margens em Arenito Córrego das Antas

Fonte: os autores (2017)

-Figura 12 – Bacia do Córrego das Antas: Setor mais ao norte da Bacia, próximo à Furna dos
Baianos, altitude em torno dos 380 metros, permitindo identificar faixa de uso com pastagens,
em primeiro plano. A imagem permite mostrar um contraste entre as encostas da margem
esquerda do canal fluvial principal, com as encostas da margem direita. Se na de primeiro
plano há o domínio das pastagens, ao fundo, em relevo escarpado, a vegetação ciliar avança
sobre as rochas também em arenito Aquidauana. Percebe-se então representativa cobertura
vegetal ao longo das margens. No entanto, do contraste pode-se deduzir que nas encostas de
atividades antrópicas há potencial de produção e fornecimento de sedimentos para o canal do
córrego das Antas. Isto representa, em direção jusante, energias e surgimento de atividades
erosivas que colocam em risco a sustentação da vegetação ciliar.
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Fig. 12 Contrastes Uso/Ocupação Cór. das Antas

Fonte: Maldonado (2016)

4.Conclusão
Os resultados permitiram constatar a importância e urgência em se adequar as larguras das
faixas de matas ciliares à legislação vigente, principalmente ao longo dos canais dos córregos
Porteira e Indaiá aonde as ações antrópicas e associadas às de ordem natural, estas últimas
que vêm produzindo o alargamento constante das margens, exigem tomada de decisões por
parte de órgãos fiscalizadores, mas principalmente pelos proprietários rurais, como medidas
de proteção àqueles/seus ambientes tendo em vista que as reduções nas larguras das faixas de
vegetação marginal têm sido motivadas pela atuação dos processos geomorfológicos fluviais e
isso não pode esperar. Ao longo do canal do córrego das Antas, as ocupações bem menos
agressivas e faixas de mata ciliares melhor adequadas à legislação conseguem minimizar os
efeitos erosivos da dinâmica fluvial.
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