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RESUMO
O estudo objetivou identificar as características e a dinâmica fluvial do rio Jauru e as
sub-bacias hidrográficas (Aguapeí, Brigadeiro, Caeté, Pitas, Santíssimo e Sangue).
No monitoramento das variáveis hidrodinâmicas utilizou ecobatímetro e molinete
fluviométrico. Para a classificação da porção silte/argila, utilizou-se os métodos da
pipetagem e do peneiramento, para análise da areia. Na análise da carga em
suspensão, utilizou o método de filtragem. Os sedimentos de fundo e de suspensão
variam conforme as sub-bacias. A granulometria dos sedimentos variou entre areia,
argila e silte. Algumas sub-bacias apresentaram areia (grossa, média e fina) e
cascalhos.
PALAVRAS-CHAVE: Afluentes, rio Jauru, Sub-bacia hidrográfica

RIVER BASIN JAURU AND ITS TRIBUTARIES
ABSTRACT
The study aimed to identify the characteristics and dynamics of river Jauru and subbasins (Aguapeí Brigadier, Caeté, Pitas, andHoly Blood). Monitoring of hydrodynamic
variables used echo sounder and hydrometric reel. For the classification of silt /
clayportion, we used the methods of pipetting and sieving sand for analysis. In the
analysis of suspended load, the filtering method used. The bottom sediments and
suspension vary according to the sub-basins. The grain size of the sediments ranged
from sand, clay and silt. Some sub-basins showed sand (coarse, medium and fine)
and gravels.
KEYWORDS: sub-basins, river Jauru, tributaries
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INTRODUÇÃO
A bacia hidrográfica é unidade geomorfológica importante, pelo fato de nela
interagir os fatores físicos, biológicos, econômicos e sociais. As bacias hidrográficas
interagem uma visão de conjunto de comportamento das condições naturais
geomorfologia, geologia, vegetação, solo e clima e das atividades humanas nelas
desenvolvidas (CUNHA & GUERRA, 2004).
De acordo com RITELA et al., (2013) o homem começou a modificar o
ambiente natural para atividades voltadas para agropecuária, urbanização,
mineração o que têm gerado transformações no meio. Sendo assim, os recursos
hídricos têm sido os mais afetados com as atividades antrópicas, haja vista serem os
rios os componentes mais sensíveis da paisagem, tendo respostas rápidas às
perturbações sofridas na bacia hidrográfica e no próprio canal do sistema de
drenagem .
O rio Jauru possui vários afluentes, que nascem e percorrem vários
municípios do estado de Mato Grosso. Os principais contribuintes da bacia são: rio
Aguapeí, rio Brigadeiro, ribeirão Caeté, córrego das Pitas, do Sangue e córrego
Santíssimo (SOUZA et al., 2012).
Nas últimas décadas, a bacia hidrográfica do rio Jauru vem passando por
alterações no meio físico. Devido ao processo de ocupação, os recursos naturais,
antes preservados, estiveram em processo de degradação e, ou extinção, sendo
esta bacia um dos exemplos de que a intervenção massiva do homem provocou
mudanças no meio físico, consequentemente aumentando o aporte de sedimentos
nos canais fluviais (SOUZA et al., 2012).
Segundo CHRISTOFOLETTI (1980), a análise morfométrica de bacias
hidrográficas inicia-se pela ordenação dos canais fluviais, com a finalidade de
estabelecer a hierarquia fluvial. Em seguida, processa-se a análise dos aspectos
lineares, areais e hipsométricos.
O estudo sobre hierarquia fluvial consiste no processo de estabelecer a
classificação de determinado curso de água de acordo com o conjunto total de rios
da bacia hidrográfica, em que a densidade de rios consiste na relação entre o
número de rios e a área da bacia. A densidade de drenagem correlaciona o
comprimento total dos canais de escoamento com a área da bacia hidrográfica
(CHRISTOFOLETTI, 1980).
A erosão fluvial é realizada por meio dos processos de corrosão, corrasão e
cavitação. A corrosão engloba todo e qualquer processo químico, que se realiza
como reação entre a água e as rochas superficiais com as quais mantém contato. A
corrasão é o desgaste pelo atrito mecânico, geralmente devido ao impacto das
partículas carregadas pela água. O terceiro processo erosivo é a cavitação, que
ocorre somente sob condições de velocidade elevada da água, quando as variações
de pressão sobre as paredes do canal facilitam a fragmentação das rochas
(CHRISTOFOLETTI, 1980).
O sedimento refere-se à partícula depositada ao longo do leito do rio. A
partícula deriva da rocha ou de materiais biológicos, podendo ser transportada por
fluído, por meio da fragmentação das rochas, por processo físico, químico ou de
dissolução. A partícula derivada da rocha passa pelos processos de erosão,
deslocamento, transporte do sedimento, deposição e compactação (CARVALHO,
1994).
De acordo com CARVALHO (1994), o transporte em suspensão envolve as
partículas que estão suportadas pelos componentes verticais das velocidades do
fluxo turbulento, enquanto estão sendo transportadas pelos componentes horizontais
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dessas velocidades, sendo suficientemente pequenas para permanecerem em
suspensão, subindo e descendo nas correntes de água.
Os sedimentos de fundo variam rapidamente e de maneira irregular com o
tempo, com a velocidade e direção da corrente, a profundidade, a quantidade de
descarga sólida, a granulometria do material do leito e a distância transversal das
margens (CARVALHO, 1994).
Considerando as pesquisas realizadas no Brasil referentes à dinâmica fluvial
destacam-se os trabalhos de ANDRADE et al., (2013) sobre o transporte de
sedimentos de fundo da baía Salobra com confluência com o rio Paraguai; SILVA et
al (2012) levantaram dados relacionados as evoluções das feições morfológicas do
rio Paraguai no Pantanal de Cáceres – Mato Grosso; SOUZA et al.,(2012)
abordaram a questão da dinâmica espacial e os impactos associados na bacia
hidrográfica do rio Jauru; ANDRADE & SOUZA (2009) discutiram sobre análise
batimétrica e o transporte de sedimentos na bacia hidrográfica do córrego das Pitas
afluente do rio Jauru – Mato Grosso; BÜHLER (2011) verificou os tipos de
sedimentos transportados pelo rio Paraguai no perímetro urbano de Cáceres – Mato
Grosso e CARVALHO (2009) abordou o transporte de sedimentos no médio
Araguaia.
O estudo objetivou identificar as características e a dinâmica fluvial do rio
Jauru e as sub-bacias hidrográficas (Aguapeí, Brigadeiro, Caeté, Pitas, Santíssimo e
Sangue).

MATERIAL E MÉTODOS
O estudo foi desenvolvido na bacia hidrográfica do rio Jauru, localizada no
Sudoeste do estado de Mato Grosso, sendo uma das principais bacias contribuintes
do rio Paraguai na sua margem direita. A bacia hidrográfica do rio Jauru é formada
pelo rio Jauru e seus afluentes, cujos formadores nascem na Chapada dos Parecis
(Norte) e Serra Santa Bárbara (oeste) e percorrem áreas de diferentes
compartimentos litológicos e topográficos (Figura 1).
O rio principal e seus afluentes banham os seguintes municípios: Jauru,
Glória D’Oeste, Indiavaí, Figueirópolis D’Oeste, Porto Esperidião, Araputanga,
Cáceres, São José dos Quatro Marcos, Mirassol D’Oeste, Curvelândia, Barra do
Bugres e Tangará da Serra. Os municípios que estão totalmente contidos na bacia
hidrográfica do rio Jauru são: Jauru, Indiavaí, Glória D’Oeste, Figueirópolis D’Oeste
e Porto Esperidião.
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FIGURA 1. Localização da bacia hidrográfica do rio Jauru

Para realizar as etapas deste estudo, foram necessários os procedimentos
descritos a seguir.
Base cartográfica
Para confecção da base cartográfica da drenagem das sub-bacias, foi
utilizada imagem de satélite e trabalhou-se com o software Spring 5.3.3 para
vetorização dos canais.
Primeiramente, criou-se um banco de dados georreferenciado da área de
estudos para realização do trabalho. Foi trabalhada a imagem Landsat ponto/órbita e
ponto 228/71, com pixel de resolução de 30 m. A imagem foi obtida através da
internet por meio do site INPE (http://www.dgi.inpe.br/CDSR/), de forma gratuita,
sendo realizado seu download.
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Reconhecimento da área de estudo
Para reconhecimento da área, foi necessário trabalho de campo em alguns
segmentos ao longo do perfil longitudinal das sub-bacias hidrográficas (rio Aguapeí,
rio Brigadeiro, ribeirão Caeté, córrego das Pitas, do Sangue e Santíssimo) do rio
Jauru, sendo coletadas as amostras de sedimentos de fundo e suspensão.
Monitoramento das variáveis hidrodinâmicas (batimetria)
Para levantamento da largura e profundidade dos locais foi utilizado sonar
Garmin GPSMAP 420S, no sentido transversal do rio, dividindo-se essa distância em
três trechos distintos: margem esquerda, meio da calha e margem direita.
Utilizou-se para levantamento da velocidade do fluxo hidráulico molinete
hidrométrico. Em cada seção transversal foi verificada a velocidade em três setores
(margem esquerda, direita e calha). Sendo medidas três velocidades em
profundidades diferentes (20%, 50% e 80%) do total da profundidade local em todos
os pontos.
Coleta de material (sedimentos de fundo e suspensão)
As amostras foram coletadas no rio principal e nos afluentes ao longo do perfil
longitudinal. A maioria em trechos estratégicos no alto, médio e baixo curso.
A carga suspensa foi coletada com um amostrador pontual denominado
garrafa de Van Dorn, que consiste em um tubo de PVC com duas extremidades
abertas e com as tampas presas a um gatilho, o qual é ativado com o lançamento de
um peso (mensageiro). A carga suspensa foi armazenada em garrafas plásticas de
um litro.
O processo consiste primeiramente em esterilizar duas vezes o recipiente
com a própria água do rio e armazená-la em temperatura ambiente. Após a coleta
dos sedimentos, as garrafas foram devidamente etiquetadas, constando dados
referentes sobre o local, utilizando o Sistema de Posicionamento Global (GPS) para
marcar os segmentos.
Na coleta dos sedimentos de fundo, foi utilizado o aparelho do tipo Van Veen
(amostrador de mandíbulas). As amostras foram armazenadas em sacolas plásticas
e etiquetadas com dados referentes à localização para posterior análise dos
sedimentos, para quantificar a composição granulométrica.
Trabalho de Gabinete
Cálculo de vazão
Para calcular a área na seção transversal no nível de margens plenas e a
área da seção molhada, adotou-se a fórmula: A=LxP (CUNHA, 1996). Em que: A =
Área da seção; L = Largura do canal; P = Profundidade média. Para obter o cálculo
da vazão, utilizou-se a fórmula: Q= VxA (CUNHA, 1996).
Em que: Q = Vazão; V = Velocidade das águas; A = Área.
Parâmetros morfométricos
A avaliação desses parâmetros limitou-se à identificação da densidade de
drenagem e de rios. Esse procedimento contribuiu para a definição do comprimento
e o número de canais das sub-bacias em cada compartimento hidrográfico.
Densidade de drenagem
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Para calcular a densidade de drenagem, utilizou-se a fórmula de HORTON
(1945):
Dd= Lt
A
Em que: Dd = Densidade de drenagem; Lt = Comprimento total dos canais; A = Área
da bacia.
Densidade de rios
Para identificar a relação entre os números de cursos d’água e a área da subbacia hidrográfica, utilizou-se a fórmula definida por HORTON (1945):
Dr= N
A
Em que: Dr = Densidade de rios; N = Número total de canais; A = Área da bacia
considerada.
Análise em Laboratório
Para determinar o tamanho dos sedimentos e as partículas do material de
fundo, empregou-se o método do peneiramento. Inicialmente, realizou-se a secagem
do material coletado em temperatura ambiente. Após a secagem, o material foi
peneirado em uma série de peneiras padronizadas, agitadas mecanicamente
durante cinco minutos. Concluído o peneiramento, as amostras foram pesadas,
separadamente, de acordo com o seu diâmetro das partículas de solo.
Para a classificação da porção silte/argila, utilizou-se os métodos da
pipetagem e do peneiramento, para análise da areia (SUGUIO, 1973). As amostras
foram analisadas no laboratório da Analítica (Análises Químicas e Controle de
Qualidade), na cidade de Cuiabá no estado de Mato Grosso.
No método de peneiramento, várias peneiras de malha quadrada da série
Tyler com aberturas em 76 a<0.15 mm foram utilizadas para classificação dos
materiais retidos em kg/m³ quanto à composição da margem e o sedimento do
fundo. As peneiras foram agitadas mecanicamente; assim, em 100 g do material
seco, adicionam-se 5 cm³ de agente defloculante, sendo um processo repetitivo
durante cinco minutos. Em seguida, coloca-se o material em um prato de
evaporação, levando-o à estufa para secagem em temperatura de 105°C. Após a
secagem, procede-se ao peneiramento mecânico. O material retido em cada peneira
é pesado e subtraídos os 100 g do material seco para averiguar a quantidade final
do sedimento (CARVALHO, 1994).
A análise da carga em suspensão em g/L em cada ponto foi realizada,
utilizando-se o método de filtragem e pesagem dos filtros. Para quantificar esse
material, separou-se um litro de amostra total que foi filtrada em cadinhos de 250 mL
munidos de filtros de fibra de vidro de 47 cm de diâmetro e 0,5 mm de abertura do
poro (Microfiltro de fibra de vidro de 0,2µm – GF 52-C Ø 47 mm). Essa operação foi
acelerada com o uso de uma bomba de vácuo, adaptada ao recipiente coletor do
material filtrado. O resíduo da filtragem, detido no cadinho pelos filtros previamente
pesados, foi secado em estufa à temperatura de 110°C por 24 horas, até ficar
totalmente seco e, em seguida, colocado em um dissecador para esfriar por 20
minutos. A seguir, foi pesado em balança analítica. Com o peso da membrana mais
o sedimento, subtraído do peso da membrana, identificou-se o material em
suspensão de cada amostra, por unidade de litro (g/L) (MELO, 1975).
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Características da Bacia Hidrográfica
A bacia hidrográfica do rio Jauru com aproximadamente 15.844,40 km² está
localizada a sudoeste do estado de Mato Grosso entre as coordenadas geográficas
de 14º29’ a 16º30’ de latitude sul e de 57º45’ a 59º15’ de longitude oeste (Figura 2).
Esta bacia é formada pelo rio Jauru e seus afluentes, que nascem na Chapada dos
Parecis (Norte) e Serra Santa Bárbara (oeste) e percorrem áreas de diferentes
compartimentos litológicos e topográficos. As altitudes do relevo variam entre 116 e
700 m, sendo que o rio principal deságua na margem direita do rio Paraguai no
Pantanal mato grossense (SOUZA, 2004 ; SOUZA et al., 2012).

FIGURA 2. Rede de drenagem da bacia hidrográfica do rio Jauru
Elaborado: SOUZA (2008)
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O rio Jauru apresenta vários padrões de canais. A variação no padrão do
canal e as mudanças na direção são, provavelmente, causadas pela geomorfologia
e litoestrutura regional. No alto curso da bacia, o rio Jauru apresenta padrão retilíneo
e irregular e, ao receber seu primeiro afluente, inicia-se uma pequena sinuosidade.
O leito é encaixado, com presença de banco de sedimentos e a erosão acumulada
das margens varia entre 1 a 2 cm/ano.
No médio curso, o padrão meândrico predomina na maioria de seu percurso,
mas alguns trechos possuem padrão irregular. Na sua margem direita, o rio Jauru
recebe água e sedimentos dos rios Brigadeiro, Bagres e Aguapeí e, na margem
esquerda, dos rios Pitas e Caeté. A erosão acumulada das margens varia de 1 a 10
cm/ano.
No baixo curso, o meandramento é bastante expressivo, em torno de 2.1,
surgindo também uma vasta planície de inundação, ou seja, o Pantanal Corixo
Grande-Jauru-Paraguai. Neste trecho, o rio perde competência de transporte e
aumenta a quantidade de sedimentos depositados nas margens e na planície de
inundação. A erosão acumulada nas margens varia de 1 a 2 cm/ano. O rio atinge os
terrenos inundáveis do Pantanal, formando uma espécie de leque, sendo que alguns
pequenos cursos de água drenam as áreas sujeitas à inundação, desaguando em
baías e lagoas ou espraiando-se na planície. Possui planície deprimida com baías,
lagoas e meandros abandonados, a qual é drenada, principalmente no período de
cheias, por corixós, vazantes e braços, que são separados por terraços e diques
marginais com vários níveis de acumulação antigos e recentes.
Em seu baixo curso, próximo à confluência com rio Paraguai, o rio Jauru
apresenta uma bifurcação, dando origem a duas desembocaduras. O rio Jauru
possui vazão média anual de 59.2 m³/s, no alto curso próximo da usina Jauru; no
médio curso, na cidade de Porto Esperidião, a vazão estimada é de 86 m³/s,
enquanto no baixo curso próximo à confluência com rio Paraguai, a vazão estimada
é de 100 m³/s.
Transporte de sedimentos em suspensão e de fundo
A análise dos sedimentos transportados em suspensão e no fundo do canal
permite estimar a quantidade e o tipo dos sedimentos transportados. A obtenção de
informações sobre o volume de sedimentos transportados é importante para definir o
uso direto e indireto na bacia hidrográfica assim como para definição de medidas de
planejamento e gestão da bacia.
Os sedimentos grosseiros (fragmentos de rochas, seixos rolados e areias
grossas) provenientes das cabeceiras são depositados no leito no alto curso. Os
mais finos depositam-se no leito e na planície fluvial do curso médio, sendo que
partes desses sedimentos podem alcançar o baixo curso, depositando-se no leito e
na planície de inundação, chegando até a foz do Jauru, no rio Paraguai. Os estudos
batimétricos realizados por SOUZA (2004) no rio Paraguai, entre Cáceres e Estação
Ecológica de Taiamã, mostram que a maior concentração de sedimentos encontrase na foz do rio Jauru, sugerindo que parte dos sedimentos transportados pelo rio
Jauru chegam ao rio Paraguai.
As análises granulométricas dos sedimentos de fundo, coletados no alto curso
da bacia hidrográfica, mostraram que 74,19% dos sedimentos variam entre granulo
a areia média. A segunda amostra coletada no médio curso na cidade de Porto
Esperidião apresenta 89,52% de sedimentos que varia entre grânulo e areia média.
A terceira amostra, coletada no Porto do Limão no baixo curso, apresenta material
grosseiro em torno de 62,17%, que varia entre grânulo e areia média. Essa amostra
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apresenta maior concentração de grânulos que as demais, ou seja, cerca de 3,16%
(Tabela 1).
TABELA 1. Dados granulométricos, dos sedimentos transportados no fundo do canal no
alto, médio e baixo curso do rio Jauru
Trecho
Alto curso a montante
Hidroelétrica Jauru
Médio curso Porto
Esperidião
Baixo curso Porto do
Limão

Amostras

Grânulo
%

Areia M.G
%

Areia G.
%

Areia M.
%

Areia F.
%

I

2,45

6,99

24,30

40,45

25,81

II

0,76

4,54

34,52

49,70

10,48

III

3,16

9,07

16,98

32,96

3,83

Org.: SOUZA (2008)

As amostras de sedimentos de fundo coletados no alto, médio e baixo curso
do rio Jauru mantiveram a tendência natural de diminuir a granulometria dos
sedimentos em direção a jusante. Entretanto, registrou alta concentração de
sedimentos grosseiros na terceira amostra, coletada no baixo curso. Essa
constatação pode ser justificada por dois fatores: o primeiro refere-se ao longo perfil
longitudinal do rio, onde possui solos expostos alcançando o canal pelo escoamento
superficial, enquanto o segundo refere-se aos sedimentos transportados pelos
afluentes.
Segundo SUGUIO & BIGARELLA (1990), quando existe equilíbrio entre a
entrada e saída de sedimentos, o perfil longitudinal dos rios é mantido. O equilíbrio é
função da relação entre carga e descarga, bem como das características do
escoamento superficial, vegetação e solos.
•

Sedimentos transportados em suspensão
Os sedimentos transportados em suspensão possuem a granulometria fina
(silte e argila) e, ao serem dissolvidos, são transportados na mesma velocidade à
qual a água flui.
O comportamento de uma bacia em relação ao sedimento é muito variável
desde as partes mais altas até as planícies, pois depende de alguns fatores
ambientais como a litologia, tipo de solo, cobertura vegetal, declividade, regime de
chuvas e outros. Na alta bacia, em geral, há maior erosão e transporte de
sedimentos (CARVALHO, 1994).
Os dados mostraram que as cargas de sedimentos transportados em
suspensão aumentaram no alto curso, em que a carga variou entre 0,400 a 10,300
mg/L enquanto no médio curso variou entre 18,100 mg/L a 21,600 e no baixo 30,500
mg/L (Tabela 2).
TABELA 2. Dados sobre carga suspensa no rio Jauru
Trecho
Alto curso PCH Brennad
Alto curso a montante Hidroelétrica Jauru
Médio curso Porto Esperidião

Amostras
I
II
III

Carga (mg/L)
0,400
10,300
21,600

Médio curso a jusante dePorto Esperidião
Baixo curso Porto do Limão

IV
V

18,100
30,500

Org.: SOUZA (2008)

As sub-bacias da bacia hidrográfica do rio Jauru
Dentre os afluentes principais do rio Jauru, à margem direita encontram-se os
rios Aguapeí, Brigadeiro e Santíssimo e à margem esquerda estão o ribeirão Caeté,
o córrego das Pitas e Sangue (Tabela 3). No baixo curso da bacia, o rio Jauru atinge
os terrenos inundáveis do Pantanal; alguns pequenos cursos d’água drenam as
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áreas sujeitas à inundação, desaguando em baías e lagoas ou espraiando-se na
planície, contribuindo para formação da área do Pantanal.
TABELA 3. Sub-bacias da bacia hidrográfica do rio Jauru
Sub-bacias

Aguapeí
Brigadeiro
Pitas
Sangue
Santíssimo
Caeté

Número de
canais
267
29
155
38
462
81

Comprimento
dos canais
(Km)
167
400
95
37
55

Área
(km²)

Densidade de
drenagem (Dd)

Densidade
de rio (Dr)

Vazão

1.881
702,5
475
270
1.107
750

0,70
0,73
0,20
0.59
1,28
0,46

0,14
0,16
0,32
0,13
0,72
0,12

0,89
7,15
0,11
46,62
-

Org.: SOUZA (2008)

Sub-bacia hidrográfica do rio Aguapeí
A sub-bacia hidrográfica do rio Aguapeí possui uma área de 1.881 km². Está
localizada na região Sudoeste do estado de Mato Grosso, entre as coordenadas
15°37’00” a 16º04’00” de latitude sul e 58º23’45” a 59º21’00” de longitude oeste,
sendo afluente da margem direita do rio Jauru. O canal principal percorre 167 km de
extensão (Figura 3).

FIGURA 3. Rede de drenagem da sub-bacia hidrográfica do rio Aguapeí
Elaborado: SOUZA (2008)
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O rio Aguapeí possui 267 afluentes, sendo que a densidade de rios
corresponde a 0,14 (Dr) e de drenagem 0,70 (Dd), com a vazão de 0,89 m³/s. O
estudo da densidade de rios é importante porque representa o comportamento
hidrográfico de determinada área e a capacidade de gerar novos cursos de água.
Quanto à densidade de drenagem, à medida que aumenta o valor numérico da
densidade há diminuição quase proporcional do tamanho dos componentes fluviais
das bacias. Assim, a bacia hidrográfica do rio Aguapeí com 0,70 (Dd) tem tendência
a diminuir o tamanho dos componentes fluviais (CHRISTOFOLETTI, 1980).
O rio Aguapeí nasce e percorre cerca de 36 km em relevo movimentado da
serra Santa Bárbara. A nascente principal encontra-se na cota altimétrica de 960m.
Neste trecho, o rio possui o padrão de drenagem meândrico encaixado, com
pequenos segmentos retilíneos e afluentes. Após percorrer o relevo movimentado da
serra Santa Bárbara ocorre desnível, podendo ser definido como nível de base local.
O rio Aguapeí percorre paredão de rochas areníticas com, aproximadamente,
25 m de altura; possui afloramento rochoso, mas não é contínuo, com pequena
declividade; e a vegetação apresenta cerradão denso. No leito, ocorre afloramento
rochoso de arenito, formando soleiras. Estes obstáculos dificultam o escoamento da
água, propiciando a formação de baciamentos e poços mais profundos. Observa-se
a presença de pequenas corredeiras.
Os afloramentos rochosos de arenito no canal do rio Aguapeí formam
barramentos naturais para o escoamento da água, fazendo com que o canal
apresente diferenças na largura e profundidade do leito. Os sedimentos encontrados
são materiais grosseiros (fragmentos de rochas, seixos rolados e areias grossas)
provenientes das cabeceiras, provavelmente, transportados por rolamento ou
saltação no período de cheia.
A vegetação das margens apresenta-se preservada, sendo a vegetação
nativa representada pelo cerrado e formada por arbustos e árvores de pequeno e
médio porte, alcançando até 10 metros de altura. No leito, ocorre um tipo de
vegetação específico de áreas úmidas e também o afloramento rochoso (arenitos)
com grandes blocos, formando obstáculos, criando, assim, pequenas corredeiras.
O médio curso inicia-se na depressão do Salto do Aguapeí, com percurso de
86 km, percorrendo cotas altimétricas que variam entre 225 e 310 metros,
diminuindo a altitude em direção a jusante e, na maioria do percurso, apresenta o
padrão do canal meândrico. Nesse trecho, o Aguapeí possui vários afluentes,
destacando-se os córregos: Grande, Vaca Morta e Aguapeízinho à margem direita e
Brado, Azul e Puxa Faca à margem esquerda.
O baixo curso do rio Aguapeí percorre 25 km, sendo que cinco km desse
percurso encontra-se na planície de inundação do rio Jauru. Possui padrão de
drenagem meândrico e vários afluentes, destacando-se os córregos Carrapato e
Virgindade à sua margem esquerda.
Transporte de Sedimentos de fundo e suspensão do rio Aguapeí
No alto curso, os sedimentos de fundo foram coletados em duas seções. Na
primeira seção, a análise mostra que 84,7% correspondem a cascalhos, cerca de
3,2% areia grossa e 12,1% areia fina. A segunda amostra apresentou menor
quantidade de materiais grosseiros, sendo retidos 35,6% de cascalhos. Quanto aos
sedimentos finos, registrou-se um aumento de areia grossa atingindo 12,4%,cerca
de 17,9% corresponde a areia média enquanto 34,1% é areia fina (Tabela 4).
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A análise dos sedimentos coletados no baixo curso do rio Aguapeí, próximo à
foz com o rio Jauru, mostrou mudanças significativas em relação às análises
coletadas no alto curso. A composição granulométrica corresponde a 92,6% de areia
grossa, 4% de areia média e, aproximadamente, 3,4% do total é areia fina.
Os sedimentos transportados em suspensão possuem granulometria fina
(silte e argila), principalmente no período de estiagem, sendo que a areia pode ser
transportada no período de cheias.
A análise dos sedimentos em suspensão, coletados no primeiro (alto curso)
ponto, registrou cerca de 15,8 mg/L de sedimentos, no segundo (alto curso)
apresentou 16,2 mg/L, no terceiro (baixo curso) teve um aumento significativo de
materiais transportados em suspensão, cerca de 85,7 mg/L, registrando assim maior
concentração de sedimentos em suspensão no baixo curso da sub-bacia
hidrográfica do rio Aguapeí.
TABELA 4. Dados referentes à composição granulométrica dos sedimentos de fundo e
suspensão do rio Aguapeí
Sedimentos de Fundo%
Areia
Areia
Areia
Grossa
Média
Fina

Local

Amostra

Alto
curso
Alto
curso
Baixo
curso

1

84,7

3,2

----

12,1

----

Concentração
em suspensão
mg/L
15,8

2

35,6

12,4

17,9

34,1

----

16,2

3

----

92,6

4,0

3,4

----

85,7

Cascalho

Silte/Argila

Org.: SOUZA (2008)

Sub-bacia hidrográfica do rio Brigadeiro
A sub-bacia hidrográfica do rio Brigadeiro localiza-se entre as coordenadas
geográficas 15°10'30'' a 15°39'45'' latitude sul e 58°33'40'' a 58° 50' 00’’ de longitude
oeste, tendo como principal afluente o córrego Brigadeirinho (Figura 4).
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FIGURA 4. Rede de drenagem da sub-bacia hidrográfica do rio Brigadeiro
Elaborado: SOUZA (2008)

A sub-bacia hidrográfica do rio Brigadeiro possui área aproximada de 702,5
km². Seu canal principal possui cerca de 400 km, tem 29 afluentes, sendo que seu
principal afluente é o córrego Brigadeirinho. A densidade de rios é de 0,16 (Dr) e a
drenagem possui 0,73 (Dd). A nascente principal encontra-se na cota altimétrica de
310 metros. Nesse trecho o rio possui o padrão de drenagem meândrico encaixado,
com segmentos retilíneos.
No leito do rio Brigadeiro registra-se a presença de afloramentos e fragmentos
de rochas areníticas, troncos de madeira. Há ainda presença de corredeiras em
alguns segmentos. O canal possui baixa sinuosidade podendo estar evoluindo para
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padrão meândrico, apresenta largura de 4,82 m, com profundidade média de 0,74
cm e vazão de aproximadamente 7.15 m³/s.
Sub-bacia hidrográfica do ribeirão Caeté
O ribeirão Caeté é um dos principais afluentes do rio Jauru, localizado a
sudoeste do estado de Mato Grosso entre as coordenadas geográficas 58°02’05’’a
58°20’00’’ Longitude oeste e 15°35’00’’ a 15°56’00’ ’ Latitude sul, percorrendo os
municípios de Mirassol D’Oeste, São José dos Quatro Marcos e Glória D’ Oeste, ao
longo de sua extensão apresenta padrão meândrante.
A sub-bacia hidrográfica do ribeirão Caeté é classificada como canal de 4ª
ordem, de acordo com STRAHLER (1952). Possui área de 750 km², o canal principal
tem cerca de 55 km de extensão e 81 contribuintes ao longo do perfil longitudinal. A
densidade de rios corresponde a 0,12 (Dr) e a drenagem 0,46 (Dd). Os afluentes
principais são: São Francisco, Tereré, André, São José e outros (Figura 5).

FIGURA 5. Rede de drenagem da sub-bacia hidrográfica do ribeirão Caeté
Elaborado: SOUZA (2008)
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•

Córrego André
O córrego André localiza-se no município de Mirassol D’Oeste, possui padrão
de drenagem retilinizado devido à canalização,que atinge 1.432,90 m de
extensão.As características da drenagem correspondem a 5,05 m de largura, 0,10
cm de profundidade e vazão de 0,68 m³/s. No período de estiagem, entretanto, o
fluxo de água é quase nulo, formando poças de água ao longo do perfil longitudinal.
Observa-se que as margens não possuem mata ciliar, bem como a presença
de residências e estabelecimentos comerciais. Lixo e esgoto são lançados
diretamente no canal, o que contribui para mudanças na dinâmica natural do
córrego.
•

Córrego São José
O córrego São José que tem 3.200 km de extensão é afluente da margem
esquerda da sub-bacia hidrográfica do ribeirão Caeté. Localiza-se no município de
São José dos Quatro Marcos. O córrego tem sua nascente principal em área de
expansão urbana, sendo utilizado para o abastecimento de água na cidade. Os
moradores que vivem em seu entorno utilizam o local para irrigação de hortaliças,
abastecimento doméstico e pecuária.
O córrego São José encontra-se canalizado em aproximadamente 505
metros, sendo que para a canalização das margens e do fundo do córrego utilizouse concreto, blocos de rochas e tela grossa. A largura do canal varia de 6,20 m a
nove metros e a profundidade é de 1,70 e 2,24 m.
O primeiro ponto (alto curso) de coleta dos sedimentos de fundo trata-se da
área de nascente e conforme o material (sedimentos de fundo) analisado ocorre
predominância de areia fina com 61%, em seguida a argila com 20% e o silte com
19%. No segundo ponto (médio curso), apresentou 64% de areia fina, 16% de argila,
enquanto 20% foi classificado como silte (Tabela 5). Nesse ponto, foi possível
perceber a existência de uma nascente difusa, onde o seu entorno apresenta-se
com alto grau de degradação, ocasionado principalmente pela retirada da vegetação
nativa.
No terceiro ponto (médio curso), os dados mostraram que 63% é areia fina,
enquanto 11% do material retido é argila e 26% é silte. No quarto ponto (médio
curso), o material predominante foi o silte com 57%, em seguida a areia fina com
28% e argila que registrou o total de 15% do material. No quinto ponto (baixo curso),
o percentual de areia fina foi de 47%, a concentração de argila obteve 31%,
enquanto o silte apresentou 22%.
O conhecimento em termos da capacidade de transporte e quantidade dos
sedimentos de fundo do córrego São José é importante para o direcionamento do
uso do entorno, bem como para propor medidas de conservação da sub-bacia
hidrográfica do ribeirão Caeté. Os sedimentos depositados na calha do córrego
provocam diminuição da profundidade do leito e dificulta o escoamento do fluxo,
contribuindo para constantes inundações no perímetro urbano de São José dos
Quatros Marcos.
Os sedimentos transportados em suspensão apresentam granulometria fina
(areia fina, argila e silte). No primeiro segmento, a análise registrou cerca de 167,0
mg/L de sedimento; no segundo ponto, apresentou 188,0 mg/L; e no terceiro ponto,
o valor de sedimentos carregados em suspensão foi de 189,0 mg/L. No quarto
ponto, houve um aumento considerável de materiais transportados em suspensão,
pois, o valor apresentado foi de 213,0 mg/L. No quinto ponto, foi registrado
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decréscimo de materiais carregados em suspensão, atingindo o total de 114,0 mg/L;
e no sexto ponto obteve-se o valor de 138,0 mg/L.
Os dados mostraram que a carga de sedimentos transportados em
suspensão variou entre 114,0 mg/L e 213,0 mg/L. A análise do material suspenso
permite a obtenção de informações sobre a composição granulométrica,
possibilitando a quantificação da capacidade de transporte do canal fluvial e
sedimentos depositados no córrego São José.
TABELA 5.

Sedimentos de fundo e suspensão coletados no córrego São José, em
perímetro urbano da cidade de São José dos Quatro Marcos

Local/Curso

Amostras

Nascente
Nascente
Alto
Médio
Médio
Baixo

1
2
3
4
5
6

Sedimentos de fundo
Areia Fina
Argila %
Silte %
%
61
20
19
64
16
20
63
11
26
28
15
57
47
31
22
-

Concentração em
suspensão mg/L
167,0
188,0
189,0
213,0
114,0
138,0

Org.: SOUZA (2008)

Sub-bacia hidrográfica do córrego das Pitas
A sub-bacia hidrográfica do córrego das Pitas é um canal de 4ª ordem,
segundo a classificação de STRAHLER (1952), com área de 475 km². Possui suas
nascentes na Depressão Jauru em torno de 480 m de altitude e localiza-se entre as
coordenadas geográficas 15° 17’04” e 15° 49’50” lat itude sul e 58° 14’30” e 58°
33’26” longitude oeste. A sub-bacia encontra-se nos seguintes municípios:
Araputanga, Indiavaí, Mirassol D’ Oeste, São José dos Quatro Marcos, Glória D’
Oeste e Porto Esperidião. Os afluentes principais são: Água Clara, Porto, Barreirão,
Figueira e córrego Grande (Figura 6).
O córrego das Pitas possui 155 afluentes, densidade de rios 0,32, densidade
de drenagem 0,20, padrão irregular em alguns trechos retos e outros meândricos,
apresenta o grau de sinuosidade de 1,32 no alto curso, de 1,21 no médio e de 0,24
no baixo curso (Figura 6). Estas informações contrariam a tendência natural de
aumentar a sinuosidade em direção à foz e, possivelmente, está associado a
litologia local e à própria dinâmica fluvial. Na relação do tamanho dos componentes
fluviais ocorre o equilíbrio, o que possibilita a capacidade de gerar novos cursos
d’água.
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FIGURA 6. Rede de drenagem da sub-bacia hidrográfica do córrego das Pitas
Elaborado: SILVA (2008)

No levantamento das condições naturais do córrego das Pitas, pode-se
visualizar que a vegetação nativa foi retirada e está sendo utilizada para criação do
gado. No leito do rio há afloramentos rochosos e o fluxo apresenta corredeira.
Registra um trecho mais profundo na calha, resultante de barramento para
bebedouro do gado. No médio curso, observa-se preservação parcial da mata ciliar
e a introdução de vegetação como eucalipto. Registra a presença de bancos de
sedimentos centrais presentes nos períodos de cheia e estiagem. No médio curso
ocorre também a presença predominante da plantação de teca (Tectona Grandis).
No baixo curso do córrego das Pitas, a vegetação nativa mantém-se
conservada; o entorno está sendo utilizado em práticas voltadas para agropecuária,
em pequenas e médias propriedades. A largura do córrego corresponde a 10,07 m,
com a profundidade média de 0,45 cm e vazão de 0,11 m³/s.
No primeiro ponto no alto curso da sub-bacia hidrográfica do córrego das
Pitas, a composição granulométrica predominante é areia média (64,3%), porém
registra a ocorrência de material fino, sendo 29,0% de silte e 6,7% de argila. A carga
de sedimentos grosseiros encontrados em maior quantidade no leito pode ser
justificada pela própria característica do canal (declividade, rugosidade, velocidade
da água) e pelo uso do solo (pecuária) próximo à calha (Quadro 6). Os sedimentos
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transportados em suspensão correspondem a 120 mg/L. A baixa concentração é
esperada no alto curso, pois, geralmente os sedimentos grosseiros são
transportados no fundo do canal.
A área da nascente do córrego das Pitas encontra-se desmatada e as
margens não possuem mata ciliar. O gado alcança o leito com pisoteio desintegrado
removendo sedimentos, além de construir trilhas que contribuem para compactação
do solo e início de processos erosivos. No período chuvoso, os materiais são
transportados pelo escoamento superficial e chegam ao canal.
A nascente localiza-se no alto curso da sub-bacia hidrográfica, sendo que a
análise granulométrica dos sedimentos de fundo mostrou que 40% é areia grossa, o
silte representa 58% que é a maior quantidade e a argila 2,0%. Houve a diminuição
de material transportado no fundo por rolamento. Entretanto, os materiais de
granulometria fina aumentaram, principalmente o silte. Nesse ponto, verificou-se a
concentração de sedimentos em suspensão ao longo do perfil longitudinal, cerca de
517 mg/L. Possivelmente, a alta concentração do material em suspensão esteja
relacionada ao pisoteio do gado no leito associado à composição granulométrica do
solo do entorno.
O resultado da análise granulométrica dos sedimentos de fundo, no terceiro
ponto, mostrou a presença de 38,0% de areia média, 50,0% de silte e 12,0% de
argila, com predomínio de material granulométrico fino, destacando-se o silte. O
aumento na quantidade de sedimentos finos de fundo transportados mostra que o
córrego perdeu sua capacidade de transporte, o que pode estar relacionado à
diminuição da declividade do terreno e à velocidade do fluxo de 0,04 m/s.
No terceiro ponto, a quantidade de sedimentos transportados em suspensão
é equivalente a 311 mg/L, representando volume expressivo por tratar-se de alto
curso. Entretanto, no fundo do canal há maior concentração de materiais finos, fato
este que pode estar relacionado à composição do solo e litologia local.
A análise granulométrica realizada na amostra coletada no quarto ponto (alto
curso) registrou maior ocorrência de sedimentos de granulometria fina, destacandose o silte (60,0%) e a argila em menor quantidade no entorno (3,0%). A areia grossa
é equivalente a 37,0%. Esses dados mostram a tendência à perda de capacidade de
transporte em direção a jusante (Tabela 6). A concentração dos sedimentos
transportados em suspensão equivale a 188 mg/L.
No sexto ponto não foi realizada a análise de sedimentos de fundo. A
concentração dos sedimentos em suspensão equivale a 296 mg/L. O aumento da
quantidade de sedimentos transportados em relação à seção anterior pode estar
relacionado à carga de sedimentos de afluentes que deságua no córrego principal.
O sexto ponto encontra-se o médio curso da sub-bacia hidrográfica. A análise
granulométrica mostra a predominância de sedimentos finos, argila 80,0% e silte
5,0% e em menor quantidade a areia fina 15,0%. A diminuição do tamanho das
partículas está relacionada à redução da declividade do terreno e da velocidade da
água. Observa-se a presença de barras submersas e barra lateral na margem
direita. O material transportado em suspensão é 340 mg/L, com tendência natural a
aumentar em direção a jusante.
O sétimo ponto encontra-se no baixo curso e, de acordo com tendência
natural, registra predominância de material fino, destacando-se a argila 79,2%, o
silte 10,8% e areia fina 10,0%. A concentração dos sedimentos suspensos é
equivalente a 298 mg/L, sendo que a quantidade de sedimentos diminui em relação
à seção anterior, o que pode estar relacionado à preservação da mata ciliar que
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contribuí para o barramento de sedimentos transportados por escoamento
superficial, diminuindo, assim, o volume de material que chega à calha.
TABELA 6. Composição granulométrica dos sedimentos transportados no fundo do canal e
suspensos, nas seções transversais do córrego das Pitas (2007 – 2008)
Local/Curso

Amostras

Areia
Grossa

Alto
Alto
Alto
Alto
Médio
Médio
Baixo

1
2
3
4
5
6
7

40
37
-

Sedimentos de fundo%
Areia
Areia
Silte
Média
Fina
64,3
38
-

15
10

29
58
50
60
5
10,8

Argila

6,7
2
12
3
80
79,2

Concentração
em suspensão
mg/L
120
517
311
188
296
340
298

Org.: ANDRADE, 2009

•

Córrego Água Clara
O córrego Água Clara tem área aproximada de 302 km² e localiza-se na
região Sudoeste do estado de Mato Grosso, entre as coordenadas geográficas de
15º20’05’’ a 15º35’08’’ latitude sul e 58º23’00’’ a 58º33’02’’ longitude oeste,
percorrendo os municípios de Araputanga, Indiavaí e São José dos Quatro Marcos.
O canal principal do córrego Água Clara tem, aproximadamente, 41 km de
extensão. É composto por vários afluentes, sendo classificado como canal de
terceira ordem.
O córrego Água Clara apresentou 4,96 m de largura, uma profundidade
variando de 0,12 cm a 0,65 cm e a vazão é 0,11 m³/s aproximadamente. É possível
observar que a mata ciliar e a vegetação de maior porte foram retiradas. Em relação
à vegetação remanescente, há presença de arbustos e árvores de pequeno e médio
porte, tais como: ingá (vera), acuri (Attalea phalerata, Mart. Cx. Spring), goiaba do
mato (Psidium guajava L), tucum (Bactris setosa Mart) e carne-de-vaca (Combretum
leprosum Mart). No entorno do córrego, a mata ciliar foi retirada, sendo introduzida a
pastagem para o gado.
Sedimentos de Fundo do córrego Água Clara
A análise granulométrica dos sedimentos abrange a areia, silte e argila. No
primeiro ponto (canal) de coleta, de acordo com as análises, 9,11% é silte enquanto
a argila corresponde a 3,37% e a areia apresentou 87,51% do material. No segundo
ponto (nascente), os sedimentos apresentaram as seguintes composições
granulométricas: silte 28,11%, argila 22,29% e areia 49,59% (Tabela 7).
TABELA 7. Sedimentos de fundo coletados no canal e na nascente do córrego Água Clara,
utilizando-se o método de pipeta
Local
Canal
Nascente

Amostras
1
2

Areia Grossa
3,37
22,29

Sedimentos de fundo%
Argila
87,51
49,59

Silte
9,11
28,11

O silte corresponde a 9,11%, a argila corresponde a 3,37% e a areia
apresentou 87,51% do material. No segundo ponto (nascente), os sedimentos
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apresentaram as seguintes composições granulométricas: silte 28,11%, argila
22,29% e areia 49,59%.
•

Córrego Garrucha
O córrego Garrucha localiza-se no perímetro urbano do município de
Araputanga-MT e possui 1.200 metros de extensão, sendo 480 metros canalizados.
Deságua na margem esquerda do córrego das Pitas. O córrego Garrucha possui a
vazão de 0,02 m³/s. Ao longo do perfil longitudinal não existe nenhuma vegetação
ciliar remanescente, sendo que toda vegetação foi retirada para construção de
casas. No período de estiagem, o trecho canalizado assemelha-se a um esgoto com
mal cheiro a céu aberto.
Sub-bacia hidrográfica do córrego do Sangue
A sub-bacia hidrográfica do córrego do Sangue localiza-se entre as
coordenadas geográficas 15º 01’ 30’’ e 15º 18’ 00’’ latitude sul e 58º 32’ 00’’ e 58º 43’
00’’ longitude oeste na região sudoeste do Mato Grosso, abrangendo uma área
aproximada de 270 km². O córrego do Sangue é classificado como canal de 3ª
ordem e é afluente da margem esquerda do rio Jauru (Figura 7).

FIGURA 7 – Rede de drenagem da sub-bacia hidrográfica do córrego do Sangue
Elaborado: SOUZA (2008)
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O canal principal do córrego do Sangue é irregular e tem aproximadamente
37 km de extensão É composto por 38 afluentes e possui densidade de drenagem
de 0.59 e de rio 0.13. O córrego do Sangue tem largura aproximada de 25 metros e
profundidade média de 0,72 cm. O canal é encaixado em formação de rochas
metamórficas, com margens de aproximadamente dois metros de altura. Em alguns
pontos, observa-se a presença de afloramento rochoso no leito e na margem
esquerda, enquanto na margem direita há bancos de sedimentos. A vegetação
encontra-se parcialmente conservada.
O fluxo da água apresenta-se turbulento. Segundo CHRISTOFOLETTI (1981),
o fluxo torna-se turbulento quando a velocidade excede determinado valor crítico.
Esse tipo de fluxo é caracterizado por uma variedade de movimentos caóticos,
heterogêneos com muitas correntes secundárias contrárias ao fluxo principal a
jusante. Os fatores que afetam a velocidade crítica, permitindo que o fluxo laminar
se torne turbulento, são a viscosidade e a densidade do fluído, a profundidade da
água e a rugosidade do canal.
As amostras dos sedimentos de fundo do córrego do Sangue variaram de
acordo com granulometria (areia, argila e silte). Na primeira amostra, a composição
granulométrica da areia foi 9,7%, argila 69,28 % e 29,74% de silte. Estes dados
mostram que a maior concentração de sedimentos de fundo neste ponto é a argila,
dificultando o processo erosivo nas margens (Tabela 8).
A segunda amostra apresentou 2,19% de areia, 89,74% de argila e 8,06% de
silte. A terceira amostra apresentou 22,77% de areia, 23,73% de argila e 53,49% de
silte, sendo que este ponto está mais propício à erosão, pois há maior concentração
de silte que é um dos componentes responsáveis pela erosão marginal.
TABELA 8. Sedimentos de fundo coletados no canal e na nascente do córrego do Sangue,
utilizando-se o método de pipeta
Amostras

Areia Grossa

1
2
3

9,7
2,19
22,77

Sedimentos de fundo%
Argila
69,28
89,74
23,73

Silte
29,74
8,06
53,49

Org.: SOUZA (2008)

Sub-bacia hidrográfica do córrego Santíssimo
A sub-bacia hidrográfica do córrego Santíssimo é afluente da margem direita
do rio Jauru. Localizado entre as coordenadas geográficas 15°42’00” a 15º15’00” de
latitude sul e 58º03’05” a 59º07’30” de longitude oeste, com área aproximada de
1.107 km², possui suas nascentes na chapada dos Parecis ao Norte e na serra do
Pau-a-Pique a oeste. Tem como principais afluentes, na margem esquerda, os
córregos Abandonado e Fortuna e, na margem direita, os córregos Ferrugem e
Fundo (Figura 8).

ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.10, n.18; p. 631

2014

FIGURA 8. Rede de drenagem da sub-bacia hidrográfica do córrego Santíssimo
Elaborado: SOUZA (2008)

As informações referentes à sub-bacia hidrográfica do córrego Santíssimo
mostram que a densidade dos rios é de 0,72 e a densidade de drenagem é 1,28.No
alto curso da sub-bacia hidrográfica do córrego Santíssimo na Chapada dos Parecis
e na serra Pau-a-Pique, o canal principal possui alguns segmentos retos e outros
meândricos. O córrego Santíssimo nasce na cota altimétrica 480 m de altitude, tendo
como principal afluente, na margem direita, o córrego Fundo (24 km) e na esquerda
o córrego dos Bagres. No médio curso do canal principal, prevalece o canal
meândrico. Seus principais afluentes na margem esquerda são os córregos Fortuna
e Abandonado, que recebem um grande número de afluentes de primeira ordem,
enquanto na margem direita é o córrego Ferrugem. No baixo curso, o córrego
percorre 32 km de extensão em uma área de planície, possui o padrão de canal
retilíneo e recebe afluentes de primeira ordem.
CONCLUSÃO
A ocupação da bacia hidrográfica do rio Jauru ocorreu nas últimas décadas,
sobretudo em função de programas governamentais de ocupação da região CentroOeste que levaram a mudanças significativas na dinâmica populacional e na
economia. A implantação de eixos rodoviários, como a BR 070, MT 174 e 175,
tornou-se um marco definitivo facilitando a penetração populacional. Apesar dessa
política de colonização, a análise dos dados apresentou concentração fundiária nos
municípios analisados, destacando-se, com maior concentração fundiária, os
municípios de Araputanga, Indiavaí, Jauru e Porto Esperidião.
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A falta de planejamento no uso dos recursos naturais e a exploração
imediatista (desmatamento de encostas e nascentes, queimadas) geraram sérias
consequências ambientais, como a erosão do solo e assoreamento na bacia
hidrográfica do rio Jauru, influenciando a dinâmica dos canais fluviais.
A análise do material contribui para verificação dos tipos de sedimentos que
estão sendo transportados e depositados no rio Jauru, na sua calha e na sua
planície de inundação, além de permitir a obtenção de informações sobre a
composição granulométrica da margem. É importante obter dados granulométricos
dos sedimentos transportados, pois sugerem a capacidade de transporte do canal
fluvial.
Os dados mostraram que os sedimentos possuem diversos tamanhos
granulométricos (areia grossa, areia média, areia fina, silte e argila). O peso e a
forma das partículas transportadas podem estar associados ao tipo de fluxo, à
velocidade da água, à forma e padrão do canal. A carga de sedimentos encontrados
ao longo do perfil longitudinal pode estar vinculada à confluência do rio principal com
os afluentes, bem como ao escoamento superficial.
O rio Aguapeí possui a maior área na bacia do rio Jauru com 1.881 km²,
seguindo-se o córrego Santíssimo com 1.107 km², o ribeirão Caeté com 750 km² e o
rio Brigadeiro com 702,50 km². O córrego das Pitas aparece em quinto lugar com
área de 475 km² e o córrego do Sangue com 270 km² de área inseridos na bacia.
A densidade de drenagem no rio Aguapeí corresponde a 0,70, no rio
Brigadeiro a 0,73, no córrego das Pitas a 0,20, no córrego do Sangue a 0,59, no
córrego Santíssimo a 1,28 e no ribeirão Caeté a 0,46. Os dados mostram a
tendência de alguns rios e córregos a aumentar a capacidade de gerar novos cursos
de água.
Enquanto a densidade de rios na sub-bacia do rio Aguapeí apresentou 0,14, a
do rio Brigadeiro com 0,16, o córrego das Pitas 0,32, o córrego do Sangue 0,13, o
córrego Santíssimo 0,72 e o ribeirão Caeté 0,12. Dentre as sub-bacias hidrográficas
do rio Jauru, a maior vazão ocorreu no córrego Santíssimo com 46.62 m³/s e no
córrego Brigadeiro com 7,15 m³/s.
A morfometria do canal varia de acordo com a geologia, geomorfologia e o
clima da bacia hidrográfica. Assim, a vazão variou de acordo com o padrão de
drenagem de cada sub-bacia hidrográfica, sendo que esta variação pode ser afetada
pelo volume e velocidade da água bem como pela estrutura da calha.
Os sedimentos de fundo e de suspensão variam conforme as sub-bacias. A
granulometria dos sedimentos variou entre areia, argila e silte. Algumas sub-bacias
apresentaram areia (grossa, média e fina) e cascalhos.
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